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188. 

На основу чл. 4 Закона о кретању на граници 
преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
0 ПУТНИМ ИСПРАВАМА НА ПРЕЛАЗ ПРЕКО 

ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
За прелаз преко државне границе Федеративне 

Народне Републике Југослвије свако лице мора 
бити снабдевено уредном путном исправом. 

Под уредном путном исправом у смислу претход-
ног става подразумева се исправа коју је надлежни 
државни орган издао одређеном лицу или групи ли-
ца на прописаном обраоцу, а која садржи дозволу 
ла прелаз преко државне границе. 

Члан 2 
Пуше испраше које служе за прелаз преко др-

жавне границе јесу: 
1) путна исправа (рдобедоП); 
2) дип ле VI ат ска путна исправа (раодероП сИр1о-

таФкдое); 
3) службена путна исправа (разверог! Де бегуЈсе); 
4) исаљеничка путна исправа; 
б) поморска књижица (матрикула); 
6) путна дозвола за пловидбу у иностранство; 
7) путни лист за реп атр иј аци ју (р гезе- ау ап!); 
8) путни лист за странце (Мдаег-равбег роит 

^пашдегз); 
9) погр-анична карта; 

10) погранична пропусница; и 
11) двовлаоничка пролазнице. 

Члан 3 
Путну исправу (равверог!) издаје Министарство 

унутрашњих послова ФНРЈ или министарство уну-
трашњих послова народне републике, на прописаном 
Обрасцу у виду књижице, држављанимз Федератив-
не.' Народне Републике Југо слави је и служи њеном 
Имаоцу као дозвола за прелаз преко државне гра-

Гце, а у иностранству као доказ о држављанству 
личном идентитету. 

Образац путне исправе прописује Министарство 
унутрашњих послова ФНРЈ. 

Члан 4 
Дипломатом и службене путне исправе изда-

ваће Св према посебним прописима који ће се до-
нети у смислу чл. 4 Закона о кретању на граници. 

- Члан 5 
Исељеничке путне исправе ИЗДАЈУ се државља-

н а ^ Федеративне Народне Републике Југослвије 
који стално бораве у иностранству, као и државна-
кима Федерпивне Народне Републике Југослвије 
којима је одобрено исељење из Феде ригидне Народ-
не Републике ЈугославиЈе. 

Услови га добијање и начин издавања исељеник-
ких путних исправа прописаће се посебним упут-
ством. 

Члан 6 
Поморске књижице издају се посади на помор-

ским бродовима према посебним прописима о изда-
вању поморских књижица. 

Члан 7 
Путне дозволе з,а пловидбу у иностранство из-

дају се држављанима Федеративне Народне Репу-
блике Југослав ије који, као посада речних бродова, 
одлазе ван граница Федерзтивне Народне Републике 
Југослав ије. 

Начин издавања ових путних дозвола прописаће 
се посебним упутством. 

Члан 8 
Путни лист за репатријацију ЈЈравае-.ауап!) издају 

дипломате^ и конзуларна претставништва ФНРЈ у 
иностранству држављанима Федеративне Народне 
Републике Југославије који се враћају у земљу, а 
који немају путних исправа Федеративне Народне 
Републике Југослава? (репатрирцима). 

Члан 9 
Путни лист за странце (!а Јаде г-р ажег роиг Уган.-

де га) издаје се: 
1) страним држављавима, којима се на основу 

чл. 31 Устава ФНРЈ даје право уточишта; 
2) страним држављани^ који немају путне ис-

праве своје земље; и 
3) лицима без држављанства. 
Овај путни лист издаје Министарство унутра-

шњих послова ФНРЈ, министарства унутрашњих по-
слова народних република или претставништва ФНРЈ 
у иностранству на начин и под условима који ће 
бити прописани посебним упутством. 

Члан 10 
Пограничне карте, пограничне пропуснице и дво-

власничке пролазнице, као и друге исправе за мало-
гранични промет, издају се према међународним спо-
разумнма са суседним државама!. 
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II. — Путна исправа (ржзерог!) 

Члан 11 
Путне исправе могу бити: индивидуалне, зајед-

ничке (породичне) и колективне. 

Члан 12 
Индивидуална путн,а исправа издаје се само јед-

ном одређеном лицу. 
Заједничка путна исправа може се издавати само 

брачним друговима и њиховој деци испод 16 година 
ст.арости. На заједничкој путној исправи, поред име-
на њеног имаоца, морају бити уписани сви чланови 
породице мо.ји с њ,им заједно пут.ују и налепљене 
њихове фотографије. За децу испод 5 година ста1-
рости не мор:1 се лепити фотогр,афија. 

Колективна путна исправа издаје се на зајед-
ничком обрасцу групи од најмање 5 лица, која за-
једно у истом циљу путују у иностранству и зајед-
но се враћаху. 

Члан 13 
На путној исправи мора се означити рок њене 

важности. Рок важности путне исправе не може бити 
мањи од једног месеца! ни дужи од 3 године. 

Рок важности путне исправе одређује се према 
циљу путовања. 

III. — Издавање путне исправе за приватна путовања 

Члан 14 
Држављанин Федеративне Народне Републике 

Југославије, који жели да путује у иностранство ло 
приватном послу, подноси молбу преко повереништва 
унутр,ашњих послова при среском, градском или ре-
ј онски народном одбору на чијем се подручју на-
лази његово пребивалиште. 

Изузетно, у нарочито хитним и оправданим слу-
чајевима, молба се може поднети и непосредно над-
лежном министарству унутрашњих послова народне' 
републике или Министарству унутрашњих послова 
ФНРЈ. 

За издавање путних исправа за путовање у ино-
странствз делегата друштвених организација, фи-
скултурних и других екипа молба се подноси непо-
средно министарству унутрашњих послова народне 
републике или Министарству унутра.шњих послова 
ФНРЈ. 

Члан 15 
Молба се подноси на нарочитом обрасцу (у виду 

упитника) у три примерке. 
Уз молбу морају бити приложене 4 фотографије' 

(величине \г/ч са 6), и то не старије од 6 месеци и 
следећа документа.: 

1) уверење о држављанству ФНРЈ; 
2) уверење надлежног повереништва унутрашњих 

послова да, молилац није осуђиван; 
3) уверење на,длежног јавног тужиоца да1 се мо-

л,илац не налази под кривичном истр,агом; 
4) уверење надлежног народног одбора! д а мо-

лилац није у заостатку са плаћањем пореза; и 
5) за мушкраце између 18 и 40 година старости 

уверење надлежног војно-територијалног органа да 
у (војном погледу нема запрека! за путовање у ино-
странство. 

Члан 16 
Поред докуменат.а побројаних у претходном 

члану, од молиоца може бити тражено да поднесе 
још и друга документа на основу којих се може 

утврдити оправдан ост циља путовања (на пример: 
подношење доказа да се болест не може лечити у 
земљи, подношење доказа да молилац мор,а прису-
ствовати судској расправи у иностранству и сл.). 

Члан 17 
Државни службеници, који подносе молбу за 

издавање путне исправе за приватно путовање, мо-
рају уз молбу поднети и одобрење, д а могу путо-
вати у иностранстао, од старешине надлежног за 
постављење, војна лица одобрење од Министарства 
народне одбране ФНРЈ, а припадници народне ми-
лиције од Главне управе народне милиције. 

Чл,ан 18 
Повереништво унутрашњих послова дужно Јв 

молбу, ако је ова потпуно уредна са формалне стра-
не, одмах да узме у поступак и да- је оа образло-
женим предлогом достави на решење министарству 
унутрашњих послова народне републике. 

Ако молба није потпуно уредна!, позваће' се под-
носилац да уклони недостатке. 

Члан 19 
На напред наведени начин подносе се молбе и за 

продужење рока важности једном већ издате путне 
исправе, с тим да се у овом случају уз молбу не 
мора подносити уверење о држ'ављанству ФНРЈ. 

Члан 20 
Рок важности путне исправе могу продужаван 

они државни органи који су овлашћени да их из-
дају и дипломате^, и конзуларна претставништва 
ФНРЈ у иностранству. 

Претставништва ФНРЈ могу путне исправе про-
дужаваш, ло правилу, само на основу одобрења 
Министарства унутрашњих послова. ФНРЈ. Изузетно, 
претставништво може продужити рок важности пут-
не исправе најдуже до једног месеца у случају кад 
не стигне тражено одобрење пре истека рока ва-
жности путне исправе. 

Претставништва ФНРЈ могу по сопственој оцени 
продужаваш путне исправе лицима моја се налазе 
на временски неодређеној дужности у самим прет-
ставништвима и.ти њима придодатим мисијама и 
изасланствима. 

Чла-н 21 
Путна исправа не сме се издати: 
1) малолетницима који немају одобрење од ро-

дитеља односно старатеља; 
2) лицима која се налазе на издржавању казне 

или противу којих се води кривични поступак; и 
3) лицима за чије путовање у иностраног^ нема 

довољно оправданих разлога. 
Да ли постоје оправдани разлози за путовање 

у иностранство цени државни орган надлежан за 
издавање путне исправе. 

Члан 22 
О одбијању молбе за издавање путне исправе 

мора се донети писмено решење и саопштити 
странци 

Против решења које доноси министарство уну-
трашњих послова народне републике странка има 
право жалбе Министарству унутрашњих послова 
ФНРЈ у року од 8 дана од дана када јо ј је решење 
о одбијању молбе саопштено. 

Жалба је допуштена у истом року к у случа-
јевима када решење о одбијању молбе у првом 
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степену донесе Министарство унутрашњих послова 
ФНРЈ. 

Жалба се предаје оном државном органу преко 
кога је извршено саопштење решења. 

Члан 23 
Ако жалба буде уважена, одредиће се да над-

лежно министарство унутрашњих послова народне 
републике изда молиоцу путну исправу, а ову му 
може издати и Министарство унутрашњих послова 
ФНРЈ и о томе обавестити министарство унутрашњих 
послова народне републике. 

IV. — Издавање путне исправе за службена 
путовања 
Члан 24 

Путне исправе за службена путовања у ино-
страног службеника савезних установа издаје Ми-
нистарство унутрашњих послова ФНРЈ само на ос-
нову сагласности Владе ФНРЈ (Секретаријата за 
персоналну службу). 

Члн,а 25 
Путне испра-ве за службена путовања службеника 

републиканских и локалних установа издају мини-
старства унутрашњих послова народних р е п у б л и к а 
оа-мо -на основу сагласности претседништва владе 
народне републике (секретаријата за персоналну 
службу односно персон^лног одељења). 

V. — Визе 
Чла,н 26 

Виза је писмена клаузула на путној исправи ко--
јом се констатује да је носиоцу путне исправе одо-
брен прелаз државне границе на одређеном гранич-
ном прелазу и путовање у једну или више визом 
одређених земаља. 

Без важеће визе не може се прећи државна гра-
ница, па и кад ^ок важности путне исправе није 
истекао. 

Члан 27 
Прва виза сс издаје приликом издавања путне 

исправе, а друге визе се издају приликом продужа-
ван^ путне исправе или по истеку рока визз, или 
ако се правац путовања измени. 

Члан 28 
Визе могу издавати и продужзвати Министар-

ств-о унутрашњих послова ФНРЈ и министарства 
унутрашњих послова народних република. 

Прететавништва ФНРЈ у иностранству могу са-
мо продужавам већ издате визе, и то под условима 
предвиђеним у чл. 31 овог правилника. 

Члан 29 
Визе се издају, по правилу, само за једно путо-

вање, и то за одлазак и повратак. 
За више пут овања виза може бити издата само 

ако то захтева нарочити интерес. 

Члан 30 
Виза за одлазак у иностранство и повратак 

(излазно-улазна виза) издаје се, по правилу, са ро-
ком не дужим од шест месеци, за које време је има-
лац путне исправе дужан да се врати у земљу. 

Рок влажности визе одређује се према циљу пу-
товања. 

Члан 31 
Визу која је издата у земљи може претставни-

штво ФНРЈ продужити само за онолико времена 
колико Је имаоцу путне исправе потребно за повра-
так у земљу. За време дуже од овога може се про-
дужити виза само оним лицима која по природи по-
сла морају у иностранству боравити преко рока озна-
ченог у БИЗИ која је издата у земљи. 

Члан 32 
Уз сваку визу (излазно-улазну) издату у земљи 

даје се по један излазни и један улазни контролни 
картон, који су саставни део издате визе, а предају 
се приликом изласка односно уласка погргничним 
органима ФНРЈ. 

Уколико је издата вишекратна излазно-улазна 
виза, уз њу се даје онолико излазних и улазних кар-
тона' колико се путовања предвиђа. 

Члан 33 
Виза не може бити издата на путној исправи 

чији је ро^ важности истекао, нити са дужим роком 
важности од рока важности путне исправе. 

Члан 34 
Држављанин ФНРЈ, који се са путном исправом 

налази у иностранству, дужа,н је да се најдаље у 
року од 8 дана по доласку у иностранство лично 
(или изузетно путем поште) пријави најближем 
дипломатском или конзуларном претстзвништву 
ФНРЈ. 

VI. — Издавање дупликата путне нсправ̂  
Члан 35 

Сваки нестанак или губитак путне исправе у 
земљи мора се одм-ах најбржи,м путем јавити органу 
који ју је издао и истовремено огласити је неваже-
ћом у службеном листу народне републике и у 
„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

Нова пугна исправа може се издати тек пошто 
се докаже да је стара ств-арно изгубљена или не-
сташе и ПРОШЛО- се поднесе потврда да ј-е стара- огла-
шена -неважећом. 

Нова путна исправа означиће се као дупликат. 

Члан 36 
К.о нађе туђу путну исправу дужан је у року 

од 24 часа да је преда најближем повереништву 
унутрашњих послова или станици народне милиције. 

Члан 37 
Нестан,ак путне исправе у иностранству мора се 

одмах пријавити нашем најближем претставништву, 
које ће о трошку носиоца путне исправе ову огла-
сити за неважећу по прописима земље у којој је 
нестала и о томе о-бавестити сва страна претстав-
ништва у, тој земљи. 

После тога ће се дотичном лицу издати путни 
лист за репатријацију (разбе-ауапО за повратак у 
земљу. 

Члан 38 
О сваком нестанку путне исправе и о издавању 

дупликата путне исправе дужно је министарство 
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унутрашњих послова народне републике и претстаи-
ништво обавестити без одл,агања Министарство уну-
трашњих послова ФНРЈ. 

VII. — Казнене одредбе 

Члан 39 
Административном казном лишења слободе до 3 

месеца, или ,поправним радом до 3 месеца или нов-
чано до 10.000 динара, уколико радња не преставља 
кривично дело, казниће се: 

1) ко без уредне путне исправе пређе или по-
куша да пређе државну границу; 

2) ко се послужи туђом путном исправом; 
3) ко другоме да СВОЈУ путну исправу; 
4) ко намерно уништи путну исправу; 
5) ко на путној исправи намерно умрља или не-

читљивим учини податке који су у њу унети; 
6) ко тражи дупликат путне исправе ако се у 

поступку утврди да путна исправа није нестала нити 
изгубљена; 

7) ко нађену путну исправу у року од 24 часа 
не преда најближем пзвереништву унутрашњих по-
слова или станици народне милиције; и 

8) ко не пријави борава,к у иностранству према 
чл. 34 овог правилник,а. 

Члан 40 
Административно-казнени поступак по прекр-

шајима из претходног члана: води у првом степену 
повереништво унутрашњих послова среског односно 
градског (рејонског) народног одбора по прописима 
Основног ^з,конз о прекршајима-. 

VIII. — Завршне одредбе 

Члан 41 
/ Одредбе овог п,равилника неће се примењивати 
ва случајеве који су друкчије нормирани међународ-
н и споразумима. 

Члан 42 
Овај правилник ступа ,на сна,гу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије". 

IV бр. 4459 
19 фебруара 1949 године 

I Београд 
Министар унутрашњих послова, 

Александар Ранковић, с, р. 

189. 

Нг основу чл. 13 Уредбе о елементима цене ко-
штања', (ачсумулацији, фонду руководства и централ-
ном фонду државних индустриских произвођтких 
Предузећа локалног значаја у сагласности са- Прет-
седником Привредног савета Владе ФНРЈ, преписујем 

У П У Т С Т В О 
О РЕГРЕСУ ЗА РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ И ЗА ПЛАЋЕНИ 
подвозни СТАВ ДРЖАВНИХ ПРОИЗВОЂАЧКИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ПРОИЗ-
ВОДЕ ИСПОРУЧЕНЕ ЗА САВЕЗНИ И РЕПУБЛИ-

ЧКИ ПЛАН РАСПОДЕЛЕ 
Ј, — Државну прси зв орачка, предузећа локалног 

значаја , којо испоручују произв.оде по нижим једин-

ственим ценама за савезни и републички план распо-
деле, има-ју право иа регрес сто два основа; 

Регрес за разлике У цени 
П,о свом основу предузећа ишуу право на каплан 

ТУ разлика у цени. ако је њихову планска цен,а прол-
ив вод ње (тач. Ш-а) свог упутства) односно планска 
цена произвођача (тач Ш-б) свог упутства) већа од 
одређене јединствена цене, претходио умањене зл 
р,абат; и 

Регрес за плаћени подводни став 
По свом основу предузећа имају пра,в.о- на на-к-

наду ефективно парених трошкова- шодв-оза до нај-
ближе железн,ичк,а одн,осно пароброд оке стенице 
кул цк-, изузев -оних предузећ,а локалног значаја ,мо,ја 
примењ,ују савезну односно републичку структуру 
цене. 

II. — Предузећима за којо важи Уредба, о еле-
ментима цене кошта,ња, а,ку мул,а ци ји, фонду руко-
водств,а ,и централном фонду држаних индус тр неких 
произвођачких предузећа, локалног значаја („Слу-
жбени даст ФНРЈ" бр. 106/48) обезбеђује се регре-
сом из тач. I овог упуте ива не само покриће губитка 
ал-ји би онШ1, иначе, пр-етр-пела!, већ и тео износ од-
ређене планске добити (,нижи износ до-бити). Држав-
ним произвођачем предузећима! локалног значаја 
за која не важи н а.н,г дена) уредба, по-ред губитка 
маки,ађује се регресом и износ редовне планске д о 
бити. Редовну планску добит ових ,предузећа! о-дре,-
ђују у појединим народним република^ надлежни 
органи за цене. 

III. — Износ регереса за разлике, у цени изра-
чунав,а се на, о-снову индивидуалне планске цене и 
структуре те цене одобрене од стране надлежних 
органа за! цене, количине испоруче них производа за 
савезни- и републички план ра сто деле и одређених 
нижих јединствених цена-, и то: 

-аО код предузећа за која важи У,редб,а о еле,-
ментима цене ко,штања., аку МУЛИН,А ји, фонду руко-
водства и централним фонду државних миду стр,неких 
пр-о извођачких предузећ,а ло,калног знач,а,ја — као 
разлика између индивидуалне планске цене произ-
водње и одређене нике јединствено цене претходио-
умањене за ра-бат; 

б) код осталих државних произвођач ших пре-
дузећа локалног значаја — мао разлика између ин-
дивидуалне планске цене произвођача и одређене 
ниже је динста ене цене претходно ум-а,њене за р-абат. 
Уколико, Је у ,планској цени произвођача садржана 
и разлика! у цен,и материјала изм,еђу виших цена и 
нижих јединствених о.дн,осно државних (везаних) 
цена,, та разлика, код израчу,н,ава ша! регреса неће се 
узимати у обзир, тј. одбијаће се од планске цене 
произв-ођача. 

IV. — Регресне захтеве, како- за! разлике у цени 
тако и за пла-ће,н,и подводни став, предузећа оства-
рују п,одношењем регресних захт-ева пад ер е-ни ипв у 
за ф:љансије среског односно- градског наредног 
одбора. Ти захтеви подносе се, у циљу претходног 
оверавања, преко надлежног госвереништш народног 
одбора' односно ,п,рек,о, административно-оперативног 
румоводства у-молико се предузећа не налазе непо-
средно п-од руководства м народног одбора, и то у 
два, примерка. 

Повереништв,о- за финансије одобрава регреон-е 
захтеве у року о-д пет дана! по пријему. 

V. — Предузећа подн-осе регре-сне за-хтеве сва-
ких 1б дан-а ЗЈ колич,ине испоручена у том периоду, 
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и то ОДВОЈ емо за разлике у цени, а одвојено за пла-
ћени подаозни став. 

Репресији захтев за разлике у цени треба да са-
држи следеће податке: 

Г) наименовање производа-; 
2) количина испоручених производа; 
3) датум испоруке; 
4) назначења предузећа односно установе по 

чијем се налогу испорука) врши и коме се сиа! врши'; 
5) индивидуа на пл.анска цена производње одно-

сно индивидуалне планска цена произвођача (тач. 
Ш-а) односно б) свог упутства) — по јединици! про-
извода; 

6). датум и број решења о одобрењу индивиду-
алне планске цене и структуре те цене; 

7) ниж)а јединствена цена умањена за рабат —' 
по јединици производа; 

8) износ регреса гео јединици производа (разли-
ка између ко лош 5 и / ) : 

9) износ регресне суме за целу количину (умно-
жак колона 8 и 2). 

Регресни захтев за плаћени лодвоани стао треба 
да садржи следеће податке: 

1) ознака огппремних докумената (број товарног 
листа, и сл.); 

2) иаименовање и количине отпремљени^ произ-
вода- по појединим пошиљкама; 

3) датум отпреме; 
4) назначење предузећа односно установе по чи-

јем се налогу испорука! врши, коме се врши и до које 
железничке односно ПЈробродске станице: 

5) Износ плаћеног подао злог сташа по појединим 
пошиљкама — по одбитку дела који отпада на робу 
испоручену у истој пошиљци за слободну продају; 

6) укупан износ плаћених трошкова подвоза за 
период за који се тра-жи регрес. 

Под једном пошиљком, у смислу предњих одре-
даба, сматрају се оне врсте и количине робе које 
су отпремљене Једним отпремним документом. 

VI. — Пов ар ени ш тво за финансије народног од-
бора провер-ава регресне захтеве, исправља их евен-
туално, ставља- клаузулу о одобрењу на оба при-
мерка, задржава- један примерак за своју евиден-
цију а други враћа) предузећу ко-је ће, на основу 
овога, поднети налог за наплату регреса надлежном 
седишту Народне банке ФНРЈ (на обрасцу бр-ој 153). 
Уа налог, предузеће подноси одобрен регресни зах-
тев седишту Народне банке ФНРЈ на увид. 

По сравњењу налога, са одобреним регресним 
захтевом, Народна банка ФНРЈ одобриће износ ре-
греса у корист текућег рачуна предузећу и то: 

а) за разлике у цени на терет рачуна број 
800584 — - „Регрес за разлике у цени локалне при-
вреде"; 

б) за плаћени подвозни став н-а терет рачуна 
број 800683 — „Подвозни став локалне привреде". 

Рачуне регреса под ч) ег б) водиће седишта На-
родне банке ФНРЈ посебно ЗЈ сваки.срески односно 
гр-адски народни одбор. 

УП. — Рачун регреса за разлике у цени и ра-
чун регреса за гаодвозни став локалне привреде из-
равнаваће се приходом од тржишне добити локалне 
привреде на начин прописан Наредбом о обрачуну 

и начину уплате тржишне добити локалне привреду 
(броЈ 5400 од 14 фебруара 1949 године, ,,Службени) 
л-ист ФНРЈ" бр. 16/49). 

VIII. — Ближе пропи-се о вршењу контроле и 
вођењу евиденције доносиће, п-о потреби,, министар 
финансија! народне републике У споразуму са мини-
стром комуналних послова. 

IX. — Овим упутством замењује се Упутство о 
регресу државних производних предузећа локалног, 
значаја када испоручуј-у робу по нижим јединстве-
ним ценама („Службени лист ФНРЈ" бр. 72/48). 

Прописи Обавезног тумачења и упутства о при-
м.ени чл. 10 ст. 2 Уредбе о јединственим цена-ма 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 14/47), као и промиси 
Упутства о обрачуну разлика по просечном подвоз-
ном ставу ад,министративно-о наративних руководста-
ва оа савезним буџетом („Службени лист ФНРЈ" бр. 
64/48) ва-жиће само за она државна иро извиђач ка 
предузећа локалног значаја која примењују савезну 
односно републичку структуру цене. 

X. — Ово упутство примењиваће се од 1 јану-
ара 1949 године. 

Бр. 5401. 
14 фебруар-а 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, е, р. 
Сагласан, 

Претседник 
Привредног савета! Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е, р. 

Р Е Ш Е Њ А 
На о-сно-ву чл. 47 Закона о државним службену 

цима и чл. 23 и 25 Основне уредбе о ирина д лемга 
гоша савезних државних службеника^ -а- у сагласно-
сти оа Претседником Вла.де ФНРЈ 

р е ш а в а м 
да се Хржењак Јурај, досадашњи службеник Ми-

нистарство тешке индустрије ФНРЈ, преузме у слуЈ 
жбу Министарства за новоослобођене крајеве и по-
ста.ви за1 помоћника Мини-стра. 

Бр. 177 
16 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар 

за новоослобођене кра.јеве, 
Већеслав Хољевац, с. р, 

На основу чл. 47 Закона о државним службени-
цима и чл. 23 и 25 Основне уредбе о принадлежно-
стима савезних државних службеника, а у саглас-
ности са Претоедником Вл-аде ФНРЈ 

р е ш а в а м 
да се Примо жић Јосип, досадашњи (Претседник 

Обласног, народног одбора Сло-венског Примор 



Страна 322 — Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Субота, 12 март 1949 

Постоја, преузме у службу Министарства за ново-
ослобођене крајеве и постави за помоћника Мини-
стра. 

Бр. 176 
16 фебруара 1949 год-ине 

Београд 
Министар 

за ио во ослобођене к,рајеве, 
Векослав Хољевац, с. р. 

Ла директора филијале Дирекције држа вист 
житног фонда, у Титограду решењем Министра тр-
говине и снабдевања ФНРЈ пере. бр. 595/49, постав-
љен јо Мит-ровић Гојко, досадашњи виши комерци-
јалист Мин ис таре теа трговине и снабдевања Наводне 
Републике Црне Горе. 

За директора филијале Дирекције државног 
житног фонда у Љубљани, решењем Министра тр-
говина и снабдевања ФНРЈ пере. број 591/49, по-
стављен је Лесковшек Франц, досадашњи директор 
Трговачког предузећа „Жито" у Љубљани, у звању 
виши комерцијалне^. 

За директори филијале ^Дирекције државног 
житног фонда, у Сарајеву у звању виши комерција-
листа, решењем Министра трговине и снабдевања 
ФНРЈ пере. број 594/49, постављен Је Алибеговић 
Алим досадашњег (помоћник управника Управе за 
откуп Министарства тр-говине и снабдевања Народ-
не Реп-ублике Босне и Херцеговина, у истом звању. 

За начелника Персонално^ одељења Министар-
ства трговине и снабдевања ФНРЈ, у звању персо-
нални референт, решењем Министра трговине и1 

снабдевања пере број 149/49, постављен је Рукавица 
Јерко", начелни-к Одељења за систем^тиз-з-цију места 
Секретаријата Владе ФНРЈ за персоналну службу. 

О Д Л И К О В ^ \ 
На оснооу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, а на предлог Претседник Владе ФНРЈ, Пре-
зидијум Народне скупштине Федератнвне Народне 
Републике Југославије 

р е ш и о Је 
да се за нарочито показана заслуге у раду на 

обнови и изградњи земље одликују 

МЕДАЉОМ РАДА: 
Клзјић Ђ. Дикола, Ђикић Милутина Ковинка, ин-

стр,ументарма-; Пајић Мате Фрања, травни референт; 
Ручман Алојза Ема, помоћни референт; Рајак Јо-
вана Ста,на, нем. инструм-ент ар ка; Чолић Радоја' На-
дежда, службени-к; Паунић Саве Наталија., мл. књи-
говођа; Лучић Фрање Никша, секретар и референт; 
Милетић Младен, р-ежисер; Аћимовић Светолика 
'Драгољуб, шеф кадровског отсека; Михајловић Ан-
тона Аница, сестра школ. поликлинике; Милованов 
В1ић Стојанка, болничарка; Молнар Ив-ана Иван, шеф 
евспшитуре; Николић Ј-осипа' Ђула, болничар; Рад-о-
сављевић Николе Михајло, берберин; Ваби Стевана 
Стеван, ма-шиниста; Д,р Вујић Петра Никола!, лекар; 
Башић Милана Мило-ш, по-моћник привредни; Кра-
љевић Ђорђа Гојко, шеф општег одељења; Јанкулов 
!Жив-а Драгиша, у,правник апотеке; Ђелетовић Вла-
димира- Стеван, гл-авни болничар; Вар наковић Душа-
на Петар, болничар; Вуков Емилијана! Ксенија, књи-
говођа; Спасић Бранислава Милован, болничар; Рај-
ковић Душана. Милан, зуб-отехничар; Видојевић Сте-

вана Славко, машиниста-ложач; Дедекин Лазара Ди-
м.итр,ије директ-ор предузела; Матић Нестора Драгица 
медицин. хиги;еничар; К-ашуђероаић Милана ДР Сто-
јан, шеф дечјег диопшзера; Симић Фрање Херминау 
шеф очног еде љења; 

Кр иза,нов Андр,иј.а Радмила., болничарка сестра; 
Рабреновић Михајла Радул, шеф екопозитуре; Кениг 
Јосифа др Јосиф, лекар; Станков. Душана Богољуб, 
службеник; Јакшић М. др. Никола, шеф клиничке 
службе; Т иво лд Антона. Војислав, машиниста; Лулић 
Лајче Терезија, инстр у мет-ар мш; Рајен Ивана Лади-
слава, медици,нска сестра; Буљовичкћ Бенедека Ма-
рица, сестра; Милин Јосипа др Радиној, управник 
амбуланте; То н-ановић Н Б-а.ка Сп-асоје, болничар; 
Тол тић Јакоба- Марија,, ин с тр уме н-п: р к,а; Вукчевић 
Стевана Саво, болничар; Плати ер Ј-анеза Франц, ло-
жач Држ. болнице: Нучић Франц, болничар; Леско-
ва? Фра-нца Макс шо-фер-механичар; Малисић Ради-
воја Милка, патро-нажна, сестра; Миладинови Ди-
митрију. Дра.гомир, гл. надзорник Држ. боли.; Радо-
вић Миле Јено, апотекар; Ва рцаковић Душана Петар,, 
болничар; Го клер Жиг мон да Бела, медицински тех-
н.ичар; Грубелић Стевана! Стојан, дезинфектор; Дра-
г н и ћ Ивона Драгутин, ст атлетичар; Хрт Марка Ст-
јепан, књиговођа; Алар Миховила Ана), књиговођа; 
Мудр ић Миће Радмила, руковсд. хирур. сп ер,а ц.; 
Просени^ Антони Катица, пере. референт; Живано-
вић Костиал^ Милан, пом. упра.вника; Томац Ивана 
Мл. Иван, пом. манипулант; Јурковић Јерка Кати.ца, 
болничарка; Мијат Мате Љуба, болничарка; Ђурић 
Ла-зара Лазар, болничар; Миљковић Ђуре Богданка., 
медицин, лаб рант; Бан човић Филипа Марија, инст-
рументарка; Ђидић Карла Зденка, рачуновођа.; Бла-
жевић Ивана Анкица. Бениш Ивана Фердо; финан. 
службеник; Бурић Габријела Стјепан, пословођа; К-о-
вач Ма.ртина Антон, бравар; Пој ш кр ух Франца 
Франц, машин-бравар: Тонковић Јожефа Јож-ефа, 
радница; Хочевар Јеж ета Франц, тесар; Забрл Ја-
н-еза Јанез, админ. манип-улант; Бзтко Валентина 
Иван, службеник; Тод-оровић Николе Славка!, бол-
ничарка; Хаџијавидић Мустафе Мустафа., .апотекар; 
Саудећ Ђурађ Боса, болничарка; Лазић Марка Вла-
дислава шеф техн. отсека; Мачус Ивана Иванка, 
медицински техничар; Ур-емогаић Јакова Милен, реви-
зор; Чавдар Смаила Асим, П.-њин Владимира Фео-
дор, бравар; Манојловић Шћ-епана Милован, .надзор-
ник; Ха ним ех медовић Хусеина- Несиб, економ; Дашић 
Макса Рајка, болничарка; Џамбззова Батим Взскре-
сија, микро сккотист; Зенделски Тодоров Ланч-е, апо-
тека.р; Штаклер Сим-ов Борис, начелник; Јовановић 
Милована Тука, праља; Мр тић Мирка Слава, ме-
ха-ничар; Дамјановић Димитрија Радмила, манипу-
лант. 

ДимитриЈевић Арсо Ду-шан, директо,р фил.ијале; 
Лежаић Саве Божидар, Пекић Ранђела Никола, ра-
чунски службен,ик; Николић Миљвд Драгољуб, до-
м-аћин; Радовић Ив-ана Драгица, пов-ереник за Ф-и-
нансије; Чонић Павла Мирослава, дактилограф; Ди-
митријевић Алексе Душан, Јоцковић Нов ама. Алек-
сандар, Мајсторовић Петра. Владимир, референт; 
Оклобџија Манојла Војислав, ревизиони службеник; 
Констадимовић Павла Светомир, шеф отсека финан. 
плана; Глишић Петра Видосава, службеник; Милоше-
вић Ни.коле Војислав-, референт; Кулић Јосипа Јосип, 
Зрнић Д. Рад.е, службеник; Габрић Стипана Силвер 
етер, референт; Грујичић Драгомира Радив-о.је, ре-
ферент; Марковић Пере Војислав, .пом. повер-еника 
фи.нгнс.; Шешић Васе Милорад, (Богојевић Петра 
Станко, домаћин зграде; Мариновић КрсЈе Свето-
мир, пом. повереника; Томан.овић Радов,ана! Петар, 
пом. повереника; Станковић Огњена! Кристин.а-, књи-
говођа; Ер чавић Давида Богосав, референт; Бабро-
гић Симе Драгутин^ директор Држ. ипв. банке; Пи-
перски Стевана Жива, служ-беник; Јанковић Николе 
Љубомир, Плавшић Драгутина Велимир, службеник; 
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Јанша Јосип-а Јожа, секретар; др Стеле Јернеја 
Алвш, шеф пријен, Нар. банке; Врхунец Сомота 
Бронислав, секретар Нар. банке; Бр иш ки Мартина 
Лојз-е та, служ-беник; Габиршчик Оскар ја Андреј, 
шеф службе планира-ња,; Цзиудер Франц, шеф На-
родне банке; Курник Виктора Карло, службеник Неда. 
банке; Ковач Рудолфа Фрниц, директор Народне 
банке; Хрисафовић Петра- Вл-адислав, Јовичевић Ан-
дрија Велимир, Колар Ј- с-ипа Карло, шеф п-ослов-
ице ; Шујодскм Корнела Ернест, службеник; Милош 
Б. Вукмановић, начелник; Кнежевић Неделжа Нов-и-
ца, учитељ; Ковпк,џић Лазара Марија, учитељица; 
Ковачевић Вој-ка Бритко, учитељ, Пантић Вићентија 
Драга, учитељица; Подушка Карла Фердинанд, про-
фесор; Радишић Димитрија Јов-ан, управитељ школе; 
Јекић Јо1В12!Н1А) Сретен', наставник; Ма кои МОБИ ћ Ђорђа 
Војислав, инжењер; Козарски Александра Василије, 
учитељ; Димитри јевић Михајла Никола-, учитељ; Ра-
кочевић Ђур-е Мила, професор; Ари ги Амд роса Маг-
да-, забавиља; Маринковић Јована Лазар, наставник; 
Слатвински Владимира Георгије, наставник; Јар-: ма-
ловић Петра Иван, послужитељ; Тубић Станка До-
ста,ма-, учитељица; Ненадовић Бранк,а Милентија1, учи-
тељица; Нешовић Драгутина Десанка, учитељица; 
Нешовић Милан-а1 Живорад, учитељ; Дамја-новић Ми-
лана- МилМЈа, учитељица; Рацковић Спасоја Симон, 
филм. снимитељ. 

Матић Косте Никола, администратор; Ристић 
Димитрија Петар, пословођа; Живковић Лазара Ду-
шан, пиро-техничар; Криво Ки-пи ћ Саве Коста, сц-ено-
гра-ф; Булић Мате К-ар.те., члан дра м-з у позоришту; 
Димитријевић Милутина Владета, учитељ; Глигори-
иевић Милосава Босиљка, асистент; Крстић Жив-оте 
ДЈ 'тан, електричар; Милојевић Милоја Десимир, 
школски инструктор; Ј-елчић Данила Драгомир, н ^ 
ставник; Степанов Љубомира Митар, шеф адм. ст-
евка; Мирчић Ма,но,јла Ра дм ил:, референт; Кеваго 
Мартина Ласло, референт; Орлић Љубица, профе-
сор; Вулевић Триво Радинка, учитељица; Прша Ја-
неза Андреј, профес,ор; Милановић Марј-ана, учите-
љица'; Богдановић Томе Славка, учитељица; Поповић 
Љ. Радосав, наста ник; Ковач Габре Вјекослав, 
радник; Кермек Фрање М-р ија, учитељица; Брего-
вић Ис ама- Славк-е, директор школе; Божичек Магде 
Андрија, столарски мајстор; М;ркулин Станислав 
Ивана-, режисер; Васиљевић Винка Тер-езија, настав-
ница; Кр-стић Томе Крсто, школски инструктор; Му-
шић Матевжа Антон, у,правитељ оси. шк.; Лорбек 
Франца М,ар јет,", службеник; Кмеци Јож-егга Едм,ун, 
у-правитељ оси. шк,; Целарц Франца Јулија .управи-
тељи^; Габровшек Јакоба Лудвик, в. д. начелник; 
Гестр,ин Фердинанда Фердинанд, професор; Кунавер 
Френца Павел, настав-ник; Ус Карола Хелена, профе-
сор; Кејжар Симона Валентин, админ. манипул-ант; 
Дворжак Јакова! Јоже, учитељ; К-ерн Мелкиора Ма-
рија, наставник; Фојкар Франца Мзксимилијан, школ-
ски управитељ; Хумек Јосипа- Драга, директор; Гла-
зер Алојза Ја,нко-; Сорто Флорија,на Енг елбе р-т, му-
зичар; Микуж Валентина Ма-ри-а, учитељица; Мил-
чкнски Фра,н-ца Фрш-е, глу м-.ц; Павлић Ивана Мари-
ца, домаћица; Брил-еј Конрада Јоже, управитељ шко-
ле; Турнешек Антона Виктор, професор; Ахтилк 
Јакоба Ивана), -професор; Берк Франца Милош, шк. 
управитељ; Лешњак Франца Пет.-.р; Сај-езић Франца 
Алојз, стручн,и учитељ; Вершић Јак-оба- Микаел, шк. 
управитељ; Хвати Ивана Марија, учитељиц-е; Анти-
чевић Звонка! Јак-ов. професор; Мераић Радиша 
Шефкнјац учитељ; Мујичић Мајкин Мехмед, учитељ; 
Цикота Хус-гина Сенија, учитељица; Крстснијевић 
Живка Васиљ, учитељ; Га,говић Владе Лепосава, 
учитељица; Дамјсн-овг-ћ Илије Милорад, референт; 
Штолба Боже Иван, уп-равник лг-мо ученика; Вујица 
Јосип, музичар; Ба,бић Илије Љубинка, наставник; 
(Пр од гис кић Јована: Зорка, учитељица; Јаковљевић 
Пере МЈиугкв, учитељица: 

Алф-Кадић Ибрахима Ни;аза, учитељица; Вида-
ковић Николе Миленко, професор; Д-р Бати ница 
Николе Даће, асистент; Кнеж-евић Јована Видосава-, 
учитељица; Марја,новић Михајла! Васа; Марковић 
Илије Зора-, управитељ школе; Ћесаревић Милана 
Милица-, директор; Назечић Љубинка Анка, профе-
сор; Љиљак Јована Милан, школски инструктор; 
Муугахалиловица Мухамеда Ахмед, -професор; Лојо 
Зејкила- Саид, учитељ; Дероња Алије Муст-афа!, 
управник дома; Ејупи Расни Наум, учитељ; Попов--
ски Илев Димитар, учитељ; Насуфи М-ефгил Ремзи, 
учитељ; Карапец Глигоров Миле, учитељ; Берански 
Климе Филип, учитељ; Ци иг-а ла шевић Илије Мира, 
на-м-ештеник; Живковић Ивана Лепосава, намеште-
ш ; Јовановић Мил иве ја Благоје, шофер; Антоновић 
Боже Мил-ована, референт; Кликић Илије Косара, 
д-гктилограф; Екмеџић Чедомира Никола, шеф пер-
сонал. отс-ека; Кретић Радисава Милош, помоћни ин-
спектор; Богичевић Александра Видосава, стенодак-
тило,граф; К-омор-сшић Чедомира Живад,ин, б!д.цнн.; 
Розман Јоже Јожа, правни референт; Димковић Ри-
сте Тихомир, службеник: Павличић Марка Душан, 
инструктор; Михајловић Драгољу-ба! Вито-мир, ммшин-
б-рав-ар; Вуковић Мил-ете Миливој-е, служб-еник; Ста-
нишић Ђуре Војислав; Стајчић Чед "'мира Бра,нка, 
мл. сташистичар; Илић Тодора Предра-г, помоћн-ик 
(повереник-а; Бојић Милана Љубомир, гл. диспечер; 
Вуксбратовић Илије Петар, рефер-ент; Цицовић Ми-
лутина Ђорђе, пом-оћник секретара; Је-рковић Сте-
вана Нимола-, планер; Перц Илија Чеда,, достављач 
(уручитељ); Копиловић Неце Етел-а, дактилограф; 
Зелић Симе Грго, п. -претсед. Пл. комисије; Крстић 
Живојина Никола, секретар пов ер ени ш теа; Ратксв 
Милана! Иван, писар I кл.: Бајан Милана Кузман, 
фкнан. ман,ипул,ант; Славковић Светислава Живој-ин, 
судија; Несторов,ић Петра Милоса,в; Минић Милана 
Радојка), службеник; Шефко Тузиљзц, меха,ничар; 
Зејнелагић Н. Хивзо, по-вереник; Момчиловић Сте-
вана Данилу лимар -ниста л а т ер; Ларкин Вас,или.,а 
Стеван; Бабић Радивоја- Стева, помоћник секрет:,оа; 
Радсвановић Николе Димитрије, секретар; Илић Бо-
р-и-слава Будимир, службеник; Вр-аголић Томе Мари-
ја, матичар; П-о-повић Милана! Милора-д; Михајловић 
Петра Миодраг, ветеринар, ио-моћаЈ; к ; Дмитрић Па-
вла Жарко, служитељ; Мркоњ-ић Ђуре Петар; Панић 
Јо-ван^ Мирко, благајник; Перовић Михаила Мили-
сав, референт; Ранковић Милана Миливој, начелн ик; 
Фани Филипа Ђирил; Георгијев Ангелина, чистачи.-ца; 

Говрић Вла,де Ради-в-ој, адмпн. манипулант; Поп-о-
вић Николе Душан, управник; Миловановић Ђорђа 
Сава, р-ежисер; Крезо Иштвана Ерзебет, секретар 
Гр. Н. О.; Иштван Јг-ноша! Петар, референт'; Ђурић 
П Радисав, режисер; Попов Милорада Војислав, ном. 
инспектор; Милић Милана Латинка,, кројачица; Јо-
вић Јов-ане Недељко, пере. референт; Милојевић 
Александра Павлина; Бјелица Ко-мнена Живко; Абан-
дић Бранка Димитрије, секретар ГНО; Невзати Су-
љимсиа- Хиљми, статистичар; Кр кози Шукри РеџеЈП, 
службеник; Безмар Петра Милован, -претседник; Ђу-
кић Милана Шија, управник ГНО; Јакшић Исидора 
Груја, службеник; Бодановић Игњата Босиљка; адм. 
службеник; Максић Михајла Станко, пом. секретара 
СНО; Посна,овић Јосипа Фрањо; Ховачић Јанка 
Стјепан, службеник; Мај.ић Мате Миховил, референт; 
Па1зас Фрање Ђура, мл. планер; Сумбера-ц Антон-а 
Јосип, референт; Јур-,а,ха Фрење Миливој, начелник; 
Албанежа Николе Никола, пом. повереник НО; Ка-
ри јолнћ Ивсна! Јосип, књиговођа; Кресојевић Симе 
Миле, управитељ; Кученовић Том-е Буда, просветни 
инструкто-р; Мартиновић Николе Ђу-ро, рукоеод. 
ев,иденције; Перковић Лавослав Милевин, Планер; 
Андерлон Степана Мартин, вођа е виден п, кадрова,; 
Бркљачић Ивана Томо, админ. манитгул-жнт; Крижан 
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М,артина Јанев, надзорник; Једрлинић Ивана Николо-, 
контролни орган; Јурић Николе Никола), планер; 
Парлић Филип, ек,оно,м; М,илетић Винка Славко, прет-
седник суди", Стан,ичић Павао Марко, адм. манипу-
лант; Старчевић Марка Јосип, гл. диспечер; Повец 
Ивана Јанко, начелник; Перишић Степана! Јосип, фи-
нан. ревизор; Метаосвић Др,агутина Драгутин, елек-
тро.млнтер; Јерковић Тахир,а) Адем, контр-олни орган; 
(Ј,а,? Фрање Иван, пом. повереника ГНО; Му јадан 
М , и - л , Д у ш а н , референт; Ић ит ови ћ Мирка Милан, 
бл,а,гајник; Бутинар Јосип, агроном; Шрилан Миха-
ела Јетка, инструктор СНО; Свет Д-,р Јакоба Ја-
к б; Рпц,мгп Ант,о,на Леополдине, п,ом. секретара 
СНО; Кокот Рудолфа, Марица, админ. манипулант; 
Глук Макси милиј,ан а Славко,, службеник; Лузнар 
Б.-лаже С-лане, Злобец Павла Станко, шофер; Крамер 
Андре Виктор; Јерше Франца Јожице, учитељица; 
Хлебш Франца Антон, економ; Цинк Игнаца Стоја,н, 
ин,спекто,р ,рада; Штале ТОМИНОЈ. М,арија, служ-бени,к; 
Штуцин Јожефа! Андреј; Лазник Матија Антонија, 
учитељица; Исткрет Матија Алфанз, управник школе; 
Бодар-зже Ђу,р,ин Петар, шеф п,иа:р^це; Нор,ахи м,е -
в-ић Хуоеји,н, криминал, референт; Баћ Андрије инж. 
Јосип, управник Мин. пољоп,р.; Бо,шњак Мат,е Дра-
го, пореску службен,ик; Бранковић Јусуфа Ахмед, 
рачЈиноиспитач; Чутурило Миле Душан, књиговођа,; 
Члсић Халим да Хасан; Кустурица Мустафа Хусеин, 
админ. манипулант; Боба,н Марка Едуард, учитељ; 
Манџ,Ј Јусуфа Суљо, службеник; Лснић Меха Идриз, 
књиговођа; Мајхровски Ром,ана- Владимир; Бужаров-
СК1И Ста м,ото в Илија, курир; Богословом Лазаров 
Петре; Мицковски Наумов Ристо, референт; Посав-
ски Вангелшв Дамо, намештеник; Инча Ва,оил Зора, 
финан. манипулант; По,по-вски Гелев Бранко, свиден-
ТИЧ.ЗЈРЈ Мајаковски Тод-о-р И,ван, ветеринар; Кршић 
Галина Јусуф, референт; и Дамјанов,ић Порочна 
Благо-ј-е, мага,ционер. 

Бр. 17 
11 фебруара 1949 године 

Бао град 
Секретар, Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 
„Уредни лист Народне Републике Словеније" у 

броју 8 ед 1 ма,рта 1949 године објављује: 
Фининсиски закон за државни буџет Народне 

Републике Словеније за, буџетску 1949 годину; 
Закон о завршном рачуну Народне Републике 

Словени ,-е за 1947 годину; 
Закон о изменама и допунама Заиста, о управ-

н,ој подели Народне Реп,у-блике Сл,овеније; 
Закон о измени Закон,а! о именима насеља и 

означавању тргова, улица и кућа; 
Указ о одређивању „Индустрије брусног каме-

ња, ка,менолома Свети Рок при Р о г а т у " за, 'преду-
зеће република н,с ког значаја; 

Уредбу о оснивању Комитета, за законодавство 
и изградњу народне власти Владе Народне Републи-
ке Словеније; 

Уредбу ,о укид,ању Комитета за задру га,ре тво 
при Влада На,родне Републике Словеније; - ^ 

Уредбу о л и к ш и д а ц и Ј и друштава с ограниченим 
Је-мством, командитних друштава и тајних трговач-
ких друштава; 

Наредбу о укидању звања „прост,егти рефе-
рент", „про-светни инструктор" и ,.просвети инспек-
тор" у пр,осветно-науЧЕЈСј струци; 

Наредбу о изм-ен,и основних пл-ата у просветно 
научн,ој струци за- звања: васпитач, учитељ, стручни! 
учитељ, наставник, профес,ор средње школе и про-
фесор 1Еише. школе; 

Упутство за извршење Пра-вилника о сузбијању 
мелитокозе (малтешке бруцелозе) код оваца н коза; 

Упутство за извршење Уре,дбе о додељивању 
прелазних заспа,ва најзаслужнијим радним кс леко -
вима; 

Решење о основно,м распореду конта (ионтном 
плану) за државна индустрија произвођачка пре-
дузећа, -и о минимално,м распореду к,'.нп з, за државна 
услуж,но-произа-ођачка преузећа локалног знач!а!ја. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени глас,ник Народне Републике Ср-бије," 
у броју 11 ед 7 марта 1949 године обј,ављуј,е: 

Закон о државном буџету Народне Републике 
Србине за 1949 годину; 

Закон о државном завршном рачуну На,родне 
Републике Србије за 1947 годину; 

Закон о изменама,. и д,опунама Закона! о е,дми-
нвстратив во-т ери тори ј,алној, подели Народне Репу-
блике Србије; 

Закон о изменама и допу,нама! Закон-а о аграрној 
реформи и унутрашњој колони за ци ји. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне ковине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, у броју 18 од 2 ма,рта 1949 до-
дане објављују: 

Уредбу о оснивању Главне дирекције планин-
ск,их добара. 

У броју 19 од 5 марта 1949 године објављују: 
Правилник о додељива,њу награда студентима 

Универзитета у Загребу за' најбоље писмене, р,адове! 
Решење о одређивању државн,их кредитних пр"?Ј 

дузећ,а која ће изв,ршити исплату обвезница 3% 
зајма! народн,ог ослобођења!; 

Решење о државним (везаним) ценама- кокоши-
јих јаја. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Стр-ана 
188. Правилник о путним исправама за п,ре-

лаз преко- државне границе — — — — 817 
189. Упутство о регресу за разлике у цени и 

за! плаћени подметани стив државних про-
извођачких предузећ,а локалног значаја еа 
производе испоручене за савезни ви репу-
блички план расподеле — — 329 

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

Југословенског штампаног предузећа, Београд 


