
С М Р Т НА Ф А Ш И З М О Т • С Л О Б О Д А Н * 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати 
неделно. — Ракописите не се вракјааг. — 
©гласите по тарифата. — Чековна сметка 

Ј\|о 62324, — Поштарина платена во 
готово. 

Петок, И октомври 1946 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 82 ГОД II 

Цена на овој број е в — дин. — П р е т м « 
тата изнесуе 350,— дин, за полуголи«*« 
или 700.— дин. за цела 1946 година. — 
Редакција: Бранкова бр. 20 — Телефма 

Редакција 28-838, Администрација 22-11» 

577. 
У К А З 

На основа, членот 74 точ. '6 и членот 136 Уста-
вот Превидиумот на Народната скупштина ФНРЈ го 
прогласуе Законот за потврда и измените на Зако-
нот за граѓанска мобилизација на медицинскиот 
персонал од 6 април 1945 година, кој што на основа 
овластуењето од членот 138 Уставот го донеле за-
конодавните одбори на Сојузното векје и Векјето 
на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој 
што гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРА-
ГЈАНОКА МОБИЛИЗАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ПЕРСОНАЛ 

Законот за граѓанска мобилизација »на меди-
цинскиот персонал од 6 април 1945 година се потвр-
дуе со измените наведени во овој закон, така да не-
говиот изменет и пречистен текст гласи: 

З А К О Н 
за обвезна служба на медицинскиот персонал 

Член 1 
Со цел на обезбедуење потребите на здравстве-

ната служба и правилно искористуење недостаточни' 
те медицински кадрови на цела територија на Феде-
ративната Народна Република Југославија сиот ме-
дицински персонал, без оглед да ли се навогја во 
државна, приватна или некоја друга служба одно-
сно -професија, е обвезен да врши за време одреде-
но со овој закон служба која што ке му ја одреди 
Комитетот за заштита на народното здравје на Вла-
дата ФНРЈ. 

Постојаниот медицински персонал на Државниот 
завод за сопна дно осигуруење може да се одредуе 
»а обвезна служба само со претходна согласност на 
'Министерот на трудот ФНРЈ. 

Обвезната служба по овој закон е обвеза на че-
ста и служење иа народот. 

Член 2 
Се овластуе Претседателот иа Комитетот за за-

штита на народното здравје спрема укажаната 'по-
треба да може да го одредуе и медицинскиот пер-
сонал од чл. 1 на овој закон на обвезна* служба во 
онаа здравствена служба, било н,а сојузна, на на-
родна република, на народни добори или на служба 
кај други установи и претпријатија, дека тоа го ба-
раат потребите и интересите на народното здравје, 
водејкји сметка за времето на староста и здрав-
ствената состојба на медицинскиот персонал. 

Медицинскиот персонал на женски пол со деца 
под 14 години може да се одреди на обвезна служба 
вон од местото на постојано пребивалиште само по 
пристанок, 

Обвезн»ата служба трае една година. 

Член 3 
Медицинскиот персонал одреден на обвезна 

служба прима за време вршењето на оваа служба 
принадлежности на терет од кредитот на она МИНЕР 
стерство на народното здравје на народната репу^ 
блика односно на главниот извршни одбор ва авто* 
номната покраина, »а извршниот одбоо на автономна^ ^ 
та обле ст, на извршниот народен одбор, на устано-
ва или претпријатие за чии потреби тој врши обвез-
на служба Принадлсжностите му припаѓаат спрема 
должноста и функцијата на која е распореден, ем* 
тие не можат да бидат помали од принадлежностите 
кои што односното лице ги примало како државеш 
службеник пред одредуењето на обвезна служба. 

Медицинскиот персонал од приватна служба 
односно професија ке -прима принадлежности на ме-
дицинскиот персонал од државна служба со истш 
квалификации и години на медицинска служба сход-
но на претходниот став од овој член. 

Лицето одредено на обвезна служба вон од 
неговото постојано пребивалиште има пр;з.во покрај 
редовните принадлежности на бесплатно жилиште а 
храна и соодветен еквивалент е-о пари спрема месна-« 
те прилики. 

Медицинскиот пеосонал повикан односно одре* 
ден на обвезна служба има право на терет на Коми-
тетот за заштита на народното здравје на бесплате« 
подвоз од местото на постојаното пребивалишта да 
местото на распоредот како и од местото на лекар-
скиот преглед до местото' на п-ребивалиштето во 
случај на неспособност за обвезна служба. Комите-
тот може во оправдани случаи да даде на овие лица 
патни паушал. 

Исто така овие лица имаат право на бесплатен 
подвоз по престанокот на обвезната служба од ме-
стото на распоредот до местото на постојаното пре-
биралиште на терет на буџетот од она министерства 
на народното здравје на народна република, односно 
на главниот извршни одбор на автономна покраина, 
на извршниот одбор на автономна област односна 
»а народниот одбор, на установа и претпријатие за 
чија сметка вршеле обвезна служба. 

Медицинскиот персонал има право, додека се 
навогја на обвезна служба, за службени патуења 
вон од местото на распоредот на накнада на дневни-
ци и патни трошкови како и државните службени*** 
спрема пјрописите што важат во тој поглед. 

Член 4 
За особена марлива, пожртвуена;, примерна * 

ударничка работа на персоналот од;реден на обвеза* 
служба може Комитетот за заштита на народното 
здравје, како и надлежните органи на народната т>а-
публика, автономната покраина, автономната област, 
сродните одбори,-установите и претпријатијата 
чии потреби тој в.рши обвезна служба, да о д р е д а т 
одделни награди во пари или во натура. 

Член 5 
Медицинскиот персонал кој што за време д о д е * * 

се навогја »а обвезна служба ке се разболи на дол-
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жноста има право на бесплатно лекуење во држав-
ните здравствени установи д^ излекуењето односно 
до утврдуењето на инвалидноста. 

На медицинскиот персонал кој што во вршење 
својата должност трајно ке си го оштети здравјето 
и работната способност му припаѓаа, право на оште-
та спрема преп; ггог на инвалидноста кој што важи 
во социалното осигуруеље, на терет на. министер-
ството на 'народното здравје на народната републи-
ка, односно на Комитетот за заштита на народното 
здравје, ако односното лице вршело обвезна служба 
за сметка иа сојузните органи. Износот на оштетете 
го утврдуе министерството на народното здравје на 
народната република, односно Комитетот за заштита 
на народното зд;равје, ако односното лице вршело 
обвезна служба за сметка на сојузните органи. 

Против решењето донесено по претходниот став 
заинтересираното лице може да поднесе тужба до 
окружниот суд на чие подрачје се навода седиштето 
на органот кој што го донел решењето. 

Член 6 
Медицинскиот персонал ги задржава за време 

додека се навогја, на обвезна служба сите порани 
права од службеничкиот однос, но за тоа бреме ми-
руат неговите права на принадлежности. По преста-
нокот на обвезната служба овој персонал Се вракја 
на својата по,рана должност на која се навогјал етред 
»легуењето на обвезната служба. 

Комитетот за заштита па народното Здравје ке 
му издаде на медицинскиот персонал кој што ја вр-
шел обвезната служба пот&рда да проведеното време 
ва таа служба. Н* основа на оваа потврда надлеж-
ниот орган односно установата ке го уведе проведе-
ното време во службените подаци на односното лице. 

Член 7 
Медицинскиов персонал за време додека се на-

вог}а на обвезна служба непосредно 6 подреден ад-
министративно и дисциплински на старешината од 
н&длештвото или установата кај кои е одредено на 
обвезпа служба. 

Член 8 
Лице кое што подлежуе на обвезна служба по 

овој закон ке се казим со присилна работа без ли-
шуење од слобода до година дена: 

1) ако не се одзвие на позивот на обвезнагга 
служба; 

2) ако, кога е оглзсено способно за одвеана слу-
жба и кога му е соопштен распоредот, не се јави 
во одреден срок на установата кај која е одредеа на 
обвезана служба; 

3) шо, кога е демобилисано од Југословенската 
армија и како такво ставено на располагање на Ко-
митетот за заштита н*» рз.родното здравје, не се јави 
во срок од 10 лена на Комитетот заради распоре* 
дуење; 

4) ако превзема било какви работи во цел на 
смеќавање или оневозможуен>е на својата обвезна 
служба; 

5) ако по јавуењето на должноста на која што е 
одредено без одобруење на надлежниот старешина 
ја напушти должноста или додека се навогја на об-
везната служба не ја исполнуе одредената должност. 

Член 9 
Членовите на лекарската комисија и супер-коми-

сија кои што способно липе, савезно на служба по 
овој з&кон, намерно го огласа? за неспособно во цел 
на ослобођење од обвезвата служба ке се казнат со 
лишуење од слобода до три години. 

Во особено тешки случаи, покрај казнава на МП* 
шуење од слобода, може да се изрече губиток иа Др* 
жавна или друга јавна служба како и забрана вр-
шење приватна пракса за време до пет години па 
издржаната казна. 

Ч 1ен Њ 
За достапната До кривичните дела од чл. В и 9 

на ОВЃО* закон надлежни се околиските судови. 

Член 11 
Во цел на спроведуење во живот на овој закон 

и правилно распо,редуење на медицинскиот персонал 
сите лекари и апотекари државјани на Феде,ративната 
Народна Република Југославија се должни да се ре-
гистру^ во е,рок од три месеци по влечењето во 
сила на овој закон кај Комитетот за заштита на на-
родното здравје. Комитетот ке им издава на сите 
лица) потврда за регистрацијата. 

Исто така лекарите и аптекарите државјани на 
Федаративната Народна Република Југославија кои 
што, по влечењето во сила на овој закон, се вратат 
од иностранство и се настанат во Федерздивната На-
родна Република Југославија се должни во срок -од 
три месеци по довогјањето во Југославија да се 
региструат кај Комитетот за заштита на народното 
здравје. 

Лицата од претходните ставови кои што во од-
реден оток не се региструат ке се казнат со парично 
до 10.000.— динари. За постапката и изречуењето на 
казни по ова дело надлежни се околиските односно 
градските (реонските) народни одбори. 

Член 12 
Министерствата на народното зд>Р*&вје на народ-

ните републики, како и надлежните одделела (отсе-
ли) на главниот извршни одбор на автономната по-
краина, на извршниот очбор на автономната област и 
извршните наполни одбори, и сите др^ги надлештва, 
установи и претпријатија се должни да му дадат на 
Комитетот за заштита »а народното здравје на не-
гово бајОЗње и во срок кој што он ке го одреди по-
требни подаци за сиот медицински персонал кој штб 
се навогја под нивното раководство. 

Член 13 
Се оѕластуе Комитетот за заштита на народново 

здравје да издава напатствија и објаснуе&а за пра-
вилната примена т.а закон. 

Исто така се о*властуе Комитетот за заштита на 
народното здрава да пропише правилник за оценка 
на способностите на медицинскиот персонал за об-
в е з а служба по овој закон. 

Член 14 
Доколку народните републики не донесат ш сво-

ето подрачје одделни прописи за обвезната служба 
на медицинскиот персонал, министрите на народното 
здравје на народните републики можат да го одре-
дуат медицинскиот персонал на подрачјето на на-
родната република на обвезна служба по прописите 
на оѕој закон На оваа обвезана служба ке се при-
менует сходно прописите на чл. 1 до 13 на овој за-
гази. Во в*кви случаи постојаниот медицински пер* 
сонал на Државниот завод за сопиално осигурувале' 
на подрачјето на народната република може да се 
одрелуе иа савезна служба само со претходна со-
гласност на министерот ш трудот на народната ре-
публика. 

Во поглед на од.редуење на медицинскиот персо-
нал на обвезна служба првенство има Комитетот за 
заштита на народното здравје. 

Член 15 
Овој закон влетуе во гила осмиот ден но објават* 

во „Службениот лист не. Федфативнагга Народна Ре-
публика Југославија". 

У бр. 498 
Џ октомври 1946 година 

Белград 

Президиум иа Народната т у п о т и * 
н а Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић, е. р. др. Иван Рибар, е Р-
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578. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон ФНРЈ за 

буџетска 1946 година, а во согласност со Претсе-
дателот на Стопанскиот совет и по о д о б р е њ е на 
Претседателот на Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ ОД ТАКСА ЗА УПИС 8 0 
ЗЕМЈИШНИТЕ КНИГИ ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ЗЕМЈИШТАТА И ЗГРАДИТЕ ДОДЕЛЕ-
НИ ПО ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНА РЕФОРМА И 

КОЛОНИЗАЦИЈА 
Член 1 

Се ©слободуат од плак јање такса уписите во 
земјишните книги правото на сопственост на земји-
штата иг зградите доделени по Законот за аграрна 
реформа и колонизација, 

Член 2 
Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави 

Ш „Службениот лист на Федер атнан ат а Народна 
Република Југославија". 

V бр. 10330 
30 септември1 Ш46 година 

Белград 
Министер на финансииве, 

Сретен Жујович, е. р. 

579. 
На основа чл. 14 и 19 Финансискиот закон ФНРЈ 

з# бифтека 1-946 година, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ВТОРАТА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ ПОТВРДИ НА СТОКАТА КОЈА ШТО ЈА 
к у т л е ДРЖАВАТА И ЗА ДОБИВАЊЕ КРЕДИТИ 

НА НИВНАТА ПОДЛОГА 
I — Во Решението за издавање потврди на сто-

ката која што ја купуе државата и за добивање 
кредеп* на нивната подлога VII бр. 7370 од 29 сеп-
тември 1945 година („Службен лист" бр. 76 од 5 
октомври 1945 година) изменето со Решението за 
изодена на Решењето за издавање потврди за стока 
која ЕРГО ја купус државата и за добивале кредити 
на нивната подлога („Службен лист ФНРЈ" бр. 4 
од И јануари 1946 година) се прават следните 
измени: 

1) Во тач. 2 се додава нов став мој што гласи: 
„Кај купу а ч ка вагонски количини на стока може 
купуачрот да нареди в аташето и броењето н<а-полети 
(еренји) наместо неговиот службеник да го изврши 
службено железничката станица. Дупликатот на 
товаршот лист со ло ј што е испратена и с п р а в а т а 
Со потврда на железничката станица за вагање и 
броење ја заменуе во потполност потврдата на 
службеникот" 

2) Во точ. 3 зад зборовите: „со дополнително 
составена сметка", се додава „или сметка со товарен 
лист »а кој што железничката ста-ндада го заверила 
бегањето и броењето 

3) Во точ. 4 зад зборовите! „списокот на приме-
ната стока со сметка", се става запирка и се додава 
„или сметка и товарен лист на кој што железничката 
станица го заверила вагањето и броењето". 

И. — Ова решење влегуе во сила кога ке се 
објави во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

УП бр. 17133 
28 септември 1946 година 

Белград 
»Министер иа финансиите, 

Сретен ЖуЈович, е. р. 

580. 
На основа чл 6 Законот за организација на 

државната полсделско-машинска служба од 23 јули 
1945 година и во согласност со Министерот на трго-
вијата и сн^блуењето ФНРЈ, иролишуам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА И КОНТРОЛА НА УТРОШОКОТ 
НА ГОРИВО И МАЗИВО ЗА ПОЛЕДЕЛСКИ ЦЕЛИ 

I 
Општи одредби 

Член 1 
Рас поделбата и контролата на ^трошокот на 

гориво и мазиво, што е наменето за поледелски 
цели, се врши по одредбите на ова напатствие. 

Член 2 
Ова напатствие се аднесуе на сиге потрошуачн 

на гориво и мазиво во поледелството, и тоа: 
а) управите т поле делените машински станици; 
б) сојузните поледелски до5ра; 
в) републиранските и покраинските поледелек« 

добра; 
г) другите поледелскн установи, сојузни, репу-

б л ик а ист "и и покраи и ек и; 
д) иоледелските кооперации; и 
гј) приватните сопстеници на поледелските ма-

шини » мотори. 
Член 3 

Одредбите на ова напатствие го обвакјаат го-
ривото и мазивото кои што се наменети за погон: 

а) на трактори и мотори за вуча и погон на 
плуг, н а дрљача, тањирачн, ваљак, растурача за 
гјубре (гнојиво),, сеја чад а, машина за садење компи-
ри, окопача за усеви, косилица, жетелица, самовеза-
м а , комбајна, сакупљала на откос, машина за ваде-
ње компири и репа, вршалица, круншмца, преса за 
сено и слама, селектор, претрупан, сецкана, прска-
лица, тракточски приколици за поледелски тран-
спорт, па пумпи за о дво дну е л е и наводнуење, без 
оглед во чија сопственог се. 

б) на мотор« за погон на работилници на упра-
вите на поледелските машински станици и работил-
ници, претпријатија и урегјаи на државните поле-
делски добра и на • другите државни поледелски 
установи сојузни, републикански и покраински; 

в) на моторни возила на управите на поледел- . 
ските машински станици, на државните поледелски 
добра и другите држ а®ни_ поле де леки установи со-
јузни, републикански и покраински, 

II 
Пресметки за потреба на гориво и мазиво 

Член 4 
Пресметките за потреба на гориво и мазиво се 

изработуат: 
а) за годишна потреба; и 
б) аа сезонски потреби. 
Годишна га пресметка служи како податок за 

изработуење општ план на увоз и производство на 
гориво и мазиво во дотичната година. 

Сезонските пресметки се основа за требуење и 
раоподелба на гориво и мазиво за соодветно вре-
менско раздобје. 

Годишните и сезон ските пресметки се составу ат 
за потреби на установи, кооперации и на приват-
ници, што се наведени во чл 2 а за машини, возила 
и мотори назначени во чл. 3 на ова напатствие. 

Во пресметките влегуат потребите само за 
поправни машини, возила и мотори, т. е. за оние 
што во временското раздобље за Јбое што се врши 
пресметање ке бидат оспособени За употреба и за 
кои во тоа раздобје е предвидена употреба за поле-
делски цели, и тоа во размер на обем и време иа 
употребата. 
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Член 5 
Како основа за составање подашни пресметки 

слуЖ(И производниот план за онаа година, за која 
се поднеске пресметка и бројот на машини, возила 
и мотори, ком што ке бидат употребени за изведу-
ење на планот. 

Член 6 
Сезонските пресметки кои што уедно даваат по-

дади за требуење на гориво и мазиво, се ооставуат 
во текот и упоредо со извршуењето на припремате 
За постоскјите сезонски работи и на основа догово-
рите кои што се заклучуат во рамките на овие при-
преми1 

Овие пресметки се состават на база на потреба 
за овие главни сезони: 

а) За пролетни ио лед елени работи, 
б) за жетва, прашење и вршидба, и 
в) за ссено и« зимско орење и за есенска сеидба. 

Член 7 
Горивото и мазивото за погон на работилници, 

претпријатија, ур ег јаи и возила, се пресметуа врз 
основа на задаци, кои што се предвидат во вре-
менското раздобље за кое што пресметката се шра-
ботуе. 

Член 8 
Годишните и сезонските пресметки ги изра-

ботуат: 
а) поледелските кооперации и приватници—по 

образецот 1; 
б) т л е д сломите машински станици, главните ра-

ботилници, сите државни поле делени добра, другите 
државни поледелсшт установи и околиските народни 
одбоои—-по образецот 2; 

в) управите на иследелските машински станици 
и окружните народни одбори—'по образецот 3. 

По овој образец соетавуат собирна годишна 
пресметка и министеоствата на поледелството и шу-
марството на ФНРЈ, на народните републики и 

одделената на пол ед ел е тв ото и шумарство** т 
автономните покраини за сите установи, нретшр^јј-
тиЈа, кооперации и приватници наведени во 3 
кои што се под нивно раководство или контре*^. 

Член 9 
Годишните и сезонските, пресметки, составени 

тие обрасци, ги доставу ат: 
а) поледелските кооперации и приватници »а 

околискиот народен одбор-
б) поледелскиге машински станици и глшжжште 

работилници на своите управи на поле делените ви-
шински станици; 

в) околиските народни одбори на окружни«, на-
родни одбори; 

г) управите на поле делените машински стжшод 
државните поледелски добра и другите , државен 
поледелски установи на народните републики ж авто- * 
номните покраини, камо и окружните народи« од-
бори на министерството на поледелството и шумар- > 
ството на народната република, односно на оддел«-* 
љето на поледелството и шумарството на автва««*-
ната покраина; 

д) сојузните поледелски добра, претмркјвтиЈвта 
и другите сојузни поледелски установи на Мнжтѕхмџ-
ството на поледелство и шумарството ФНРЈ. 

Собирната пресметка за годишните потребе ја 
доставуат министерствата на поледелството » 
марството на народните републики и одделен***« ва 
поледелството и шумарството на автономните 
краини, на Министерството на поледедството в шу-
марството ФНРЈ. 

Министерството на тмеделството и шушрштшѕо 
доставу е таква пресметка за целото поледелств* *а ' 
Министерството на трговијата и снабдуењет* ФНРЈ. , 

Член 10 
Годишните и сезонските пресметки се достават 

по одредбите од чл. 8 и 9 до срокови, што е« зате-
чени во наведениот преглед: 

СЦ о Н А 3 И В СРОК НА ДОСТАВАТА 
НА ПРЕСМЕТКАТА За кое 

временско 
раздобје 

Да се иска-
жат затката 
на ден (само 
во сезоном) 

»=[ Ч) 
си 

На подносителот 
на пресметката 

На установата на која 
пресметката се 

и е прак ја 

на 
годишни 

на 
сезонски 

За кое 
временско 
раздобје 

Да се иска-
жат затката 
на ден (само 
во сезоном) 

1 
Поледелски кооперации 

или приватници1 
Околиски народни од-

бори 
5. IX 

2.1 
2. V 
2. VIII 

1.1 —31. XII 
1. II — 31. V 
1. VI—31. VIII 
1. IX—31.1 

31. ХК 
30. ЈУ 
31. УЏ 

а) Поле делени машин- а) Управа на поледел- 10. IX _ 1.1 —31. XII — 

ски станици и глав- ски машински ста- — 5.1 1. II —31. V 31. ХМ 
30. I V 2 ни работилници ници — 5. V 1. VI—31. VIII 
31. ХМ 
30. I V 

б) Околиски народни б) Окружни народни — 5. VIII 1. IX—31.1 31. V I I 
одбори одбори 

а) Управи на машински 
станици, државни по-
ле делени добра и 
установи на народ-
ните републики и 
автономните покра-
ини и на окружните 
народни одбори 

б) државни сојузни по-
леделски добра, 
претпријатија и 
установи 

а) Министерство на по« 
леделството и шу-
марството на народна 
република, односне 
одделение на по ле дел-
ете ото и шумарство-
то на автономна по-
краина 

б) Министерство на по-
леделството и шумар-
ството ФНРЈ 

15. IX 
10.1 
10. V 

10. VII 

1.1 —31. XII 
1.11 —31. V 
1. VI—31. VIII 

1. IX—31.1 

31. ХИ 
30. ГГ 

31. УМ 

Министерство на поле-
делството и шумар-
ството на нар. репу-
блика и одделеше на 
поледелството и шу-
марството на авто-
номна покраина 

Министерство на поле- 22. IX 
детството и шумар- — 
ство ФНРЈ — 

1.1 —31. ХИ 

Министерство на поле-
делството и шумар-
ството ФНРЈ 

Министерство на трго- 26. IX 
ви јат а и снабдуење- — 
то ФНРЈ — 

1.1 —31. ХП 



ф ј ј ^ И арчите,ри СЛУЖБЕН ЛИСТ 

Лиге ересметки мораат да бидат ко установите 
ШИ Шок се »одаесуат најдоцна на денот на срокот за 

Член 11 
ч Поедини обрасци на пресметките, што се наве-
Iѓ$ша ва чд. 7 на ова напатствие«, се пагаолнуат и 
*рраШАФ како следи: 

а) О б р а з е ц I 
^Ва рубриката 1 се запишу ат темукјите редни 

ј ф т е ж за секоја поледелска машина и мотор која 
Иог» во рубриката 2 се вмеауе в«о пресметка. 

/ Ва рубриката 2 се запишуат на ред сите поле-
Донку машини и мотори, што ги има односната ко-
операција или приватник, а кои што во раздобјето 
Ша вое се врши пресметана, ке бидат употребени за 
доведеле*« работи. На пр. трактор, стабилен мотор * 

®а рубриката 3 се запишуе за секоја машина или е»тер дево горе регистерскиот број, а десно доле 
ото* ш. моторот од дотичната машина. На пример 

| Ш 5 § 
Во рубриката 4 се наведу^ да ли е моторот со 

јрасвлињач, полудизел, дизел или на упијни плин. 
Ве рубриката 5 се запишуе од кој.а фабрика е 

^викната (моторот) и која марка. На пример: 1-апг 

Во рубриката 6 се запишуе јакоста на моторот 
а* вањски сили. 

Во рубриката 7 се наведуе колку средно маши-
ната (моторот) троши гориво на саат. 

Во рубриката 8 да се наведе главната употреба, 
аса ар. за ореше, за прекрупуење, за пумпање вода. 

Ва рубриката 9 да се назначи колку дена, а во 
рубриката 10 колку вкупно саати ке биде машината 

фсаторот) во погон. 
Во рубриките 10—17 да се упише потребна коли-

*ив* на гориво и оазиве. Потребните количини на 
аснавното гориво ке се пресметат со множење бро-
јеви^ изнесеш во рубриките 7 и 10. За оние машин«, 
жен Што за покренуење трошат бензин, потребна ко-
тлина на бензин се пресмета на база на количините 
аотребни за покренуење, -која се помножуе со бројот 
«* работните денови наведени во рубриката 9. 

Потребни количини на мазиво се пресметаат во 
јќоадветен процент спрема горивото. 

Кога се сите машини (мотори) запишани и вие-
јќи* сите подаци, се подвлечуе хоризонтална ру-
брика а) и во неа се запишуе собирот на потребно-
во гориво за сите машини. 

Во рубриката б) се внесуат запасите на гориво 
л мазиво на денот 31 декември, 30 април и 31 јули 
(спрема сезоната за која се врши пресметка). Како 
џапас се смета гориво и мазиво со кое се располага, 
како и она шт^ >!'те не е набавено или превземено 
јад „Југопетрол' по боновите ^ дотичното раз-
Кобје. 

Во рубриката в) се внесуат количините на го-
риво и мазиво, кои ке се утроша од запасите спре-

мна планот на предвидените работи до крајот на ме-
1сецот„ со кои што почнуе раздобјето за кое се 
'врши пресметање. На пример, за раздобје 1 февру-
а р и до 1 јуни количините кои ке се утрошат до 28 
февруари. 

Во рубриката г) се запишуе разликата на коли-
ѓ тапите наведени во рубриките б) и в), одбиена од 
Количините покажани во рубриката а)—(г—а—(б—в). 

При поднесуењето годишните пресметки рубри-
ките б)—г) не се пополнуат. 

Точноста на сите внесени подаци ја заверуе ме-
дниот народен одбор. Вака составени и заверени пре-
сметки ги испракјаат ^операциите и приватниците 
вепосредно на околискиот народен одбор во два 

^примерка до .одредениот срок. 

б) О б р а з е ц 2 
Околиските народни одбори го пополнуат на на-

чин како што е наведено за образецот 1). 
Пред внесуењето на подаците примените пре-

сметки на ^операциите и приватниците се контро-
лираат и по потреба се исправаат. Во рубриката 2 
се запишуе називот »а ^операцијата односно името 
и презимето на приватниот, чии машини се внесени 
во пресметката, а во рубриката 3 нивната адреса. 

На пресметката се приложуе и по еден приме-
рок од пресметките на ^операциите и приватниците. 
врз основа на кои е составена. 

Поледелските машински станици, државните по-
леделски претпријатија, добра и останатите државни 
поледелски установи ги запишуат најпрво по ред 
сите поледелски машини, а потоа моторните возила. . 
Рубриките 2 и 3 не се пополнуат. 

При поднесуење годишни пресметки хоризонтал-
ната рубрика б)—г) не се пополнуе. 

Пресметките се испракјаат во два примерка, 

в) О б р а з е ц 3 
Се пополнуе со внесуење собирните подаци за 

поедини врсти машини, мотори и возила, кои се пре-« 
сметуат врз основа на подаците од примените пре-* 
сметки, ко^ пред тоа се контролираат и исправаат. 

Пресметката се изработуе во два примерка, а а 
се .приложуе по една од пресметките врз основа на 
кои е составена. 

За годишни потреби не се пополнуат хоризонт 
талните рубрики б)—г). 

III 

Требуење гориво и мазиво 

Член 12 
Требуењето на гориво и мазиво се поднесуе за 

сезонски потреби а се состава по образецот 4. 
Овие требуења ги изработуат министерствата на 

поледелството и шумарството на народните репу-
Олики и одделењата на поледелството и шумарство-
то на автономните покраини врз основа на пресмета 
китј, што им се доставуат по чл. 8, 9 и 10 на ова на-
па гствие, а Министерството на -поледелството и шу-
марството ФНРЈ врз основа на требуењата на наве-, 
делите министерствата на народните републики и 
одделената на автономните покраини и врз основа 
ка пресметките од државните сојузни п оледелски 
добра, претпријатија и установи. 

Член 13 
Сите примени пресметки мораат да бидат пред 

составуењето на требуењата проконтролирани и ис-
правени1. 

Во требуе^Бето се внесуат подаци од хоризонтал-
ните рубрики г) на пресметките, и то& за секоја уста-
нова, управа на поледелските машински станици, 
добро, претпријатие и окружниот народен одбор во 
одделна хоризонтална рубрика. 

Органите на министерствата на поледелството и 
шумарството на народните републики и соодветните 
одделења на автономните покраини се одговорни, да 
количините на гориво и мазиво што се внесуат во 
требуењата одговараат на стварните потреби на по-
леделството. 

Требуењето се испракја во 2 примерка, а му се 
приложуе по еден примерок на пресметките од кои 
што се внесени подарите за потребните количини на 
гориво и мазиво. 

Член 14 
'Министерствата на поледелството и шумарството 

на народните републики и одделењата на поледел-
ството и шумарството на автономните покраини до-
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став-уат требуење за гориво и мазиво на Министер* 
ството на поледелството и шумарството ФНРЈ до 
секо}: 

15. I за раздобје од 1. И—31. V 
15 V „ „ „ 1. VI—31. VIII 
15. VIII „ „ „ 1. IX—31. I 

Министерството на поледелството и шумарството 
ФНРЈ достзвуе требуење за целото пеледелство (без 
прилог) за секоја ус! анова, управа на машински ста-
н ц и , иоледелско добро, претпријатие и окружен на-
роден одбор во одделна хоризонтална рубрика и гру-
писано по народните републики и автономните по-
кра:ши, на Министерството на трговијата и снабдуе-
њето ФНРЈ до секој: 

18. I за раздобље од 1. 11—31. V 
18, V „ „ „ 1. VI—31. VII 
18, VIII „ „ „ 1. IX—31. 1 

IV 

Расподела ва гориво и мазиво 

Член 15 
На основа на применото требуење Министерство-

то на трговијата и снабдуењето ФНРЈ •доне су е од-
лука за одобруење за набавка на гориво и мазиво за 
поледелството во соодветното раздобље. 

Член 16 
На основа донесенава одлука и подаците во тре-

буењето Министерството на трговијата и снабдусиже-
то ФНРЈ издаза бонови за набавка на гориво и ма-
зиво и ги пракја непосредно на министерства!а на 
поледелството и шумарството н,а народните републи-
ки и на соодветните одделела ка автономните по-
краини за сите, уклучиво и сојузните поледелски 
установи , добра, претпријатија, кооперации и при-
ватници, кои што се назогјаат на нивното подрачје. 

Со боновите се пракса и преглед на сите кори-
сници на бонови, со назиачуење врста и количина на 
гориво и мазиво, кои што за секого од нив се на-
менети. 

Едновремено доставуе Министерството на тргови-
јата и снабдуењето на Министерството на поледел-
ството и шумарството ФНРЈ преглед на одобрените 
количини на гориво и мазиво за целото поледелство 
од кој што треба да се види, кои врсти и количини 
на гориво и мазиво се одобрени за секоја поедини 
поледелска установа, претпријатие и тн. а исто таки, 
на кого, под кој број и дата се доставени соодветни-
те бонови. 

Боновите треба да се достават на односните мини-
стерства иа народните републики и на одделената 
на автономните покраини до: 

24. I за раздобЈе од 1. II—31.* V 
24. V „ „ „ 1. VI—31. VIII 
24. VIII „ „ „ I. IX—31. I 

Член 17 
Министерствата на иоледелството и шумарството 

на народните републики и соодветните одделела на 
автономните покраини по приемот на боновите и пре-
гледот од корисниците им здаваат непосредно на 
управата на поледелски машински станици, на др-
жавните поледелски добра, претпријатија и установи 
бонови за гориво и мазиво за количини и врсти спре-
ма прегледот на корисниците, кога предходно на 
секој бон на одредено за тоа-место ке го запишат на-
зивот на корисникот, а на окружните народни одбори 
лракјаат бонови за гориво и мазиво, кое што е на-
менето и по прегледот на корисниците одобрено за 
-ноледелски кооперации и приватници. Со боновите 
им се пракја на окружните народни одбори и извод 
од примените прегледи на корисниците з»а бонови 
кои што се за нив одобрени. 

Член Ш 
Окружните народни одбори вршат поделба ш 

примените бонови на околиските народни одборе, 
кои што ги издава! непосредно на корисниците, кога 
претходно на секој бон ке го запишат нивниот »азив, 

односно име, презиме и адреса Поделбата на околи-
ските народни одбори и издавањето на кооперанти-
те и приватниците се врши во границите на одобре-
ните количини а на основа на примените пресне*«* 
по чл. 8, 9 и 10 на ова напатствие. 

Член 19 
Врз основа на примените бонови управите ш* лс-

леделските машински станици, државните поледел-
ски добра, претпријатијата, поледелските кооперации 
и приватниците вршат непосредно набавка на тетиво 
и мазиво од „Југопетрол". 

V 

Контрола на утрошокот на гориво и мазнев 

Член 20 
Поледелските машини и мотори можат д>а бидат 

во погон исклучиво за вршење соодветни производ-
ни задаци, а моторните возила аа стварно потребни 
превози. При возењето на местото на работа ш 
зад да се користат најкуси патишта. 

Член 21 
Сите државни поледелски добра, претпријатија и 

установи ке водат најсовесна и точна евиденција ва 
примањето, издавањето и утрошокот на горива и 
мазиво по одредбите на прописите з,а смегководна 
служба, кои што за нив се пропишани со одделев 
правила. 

Член 22 
За гориво и мазиво, кои по примените бонова го 

набавугт поледелски кооперации и приватници,, се 
пропишуе водење на следна евиденција: 

а) ^ о п е р а ц и и т е и приватниците водат: 
1) книги -на 'примања и утрошок на гориво ш ма-

зиво — образец 5; и 
2) книги на работата на машините — образец €; 
б) Околиските народни одбори водат: 
книга на банови и утрошок на гориво и вези-

во — образец 7; 
в) Окружните народни добо.ри водат: 
контролник на пресметка на гориво и мазива —* 

образец 8. 

Член 23 

Во книгата — образец 5,* на стражата примаше се 
внесуат сите примени т. е. набавени количини на го-
риво и мазиво врз основа на примените бонови, На 
страната утрошок се запишуе утрошокот на секоја 
поедина машина во текот на. секој месец. Подаците 
се пренесуат од книгата на работата на дотичната ма-
шина. Во рубриката 4 се наводи раздобјето на утро-
шокот на пр. 1—30 јуни 1946 година. 

Книгата — образецот 6 се води така, да на секо-
ја страна биде достаточно рубрики 3)а внесуење во 
текот на еден месец. За секоја машина мора да. биде 
устроена одделна книга. Во рубриката 1 — се ^ п и -
шуе датата на работата на машината. Во рубрика-
та 2 се запиигуе дека е работено, на пр. парцела 
„Трескавица" или парцела бр. 10. Ако е работено 
— вршено во некое место, се наведуе име, презиме 
и 'адреса на лицето за кое што е работено — напр. 
Мато Фркич, Раковица к бр. 10, Во рубриката Ѕ — 
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се наведуе што е работено — на пр. долбоко оре-
ше, дрљача, вршидба на пченица и ти. Во рубрика-
та 4 се запишу е колку сати вкупно е работено тој 
ден на работа, која што е наведена во рубриката 3. 
Се запишуе демо времето на стварната работа а не 
ка нр, и времето на чекале, застој, одмор и ти. Во 
рубриките 5 и 6 се запишу е сдиничната мерка и ко-
личината на извршената работа. На пр. ако е орано, 
во рубриката 5 се залишуе „ха" или „кат. јутра", а 
ако е вршено „кг" а во рубриката 6 колку е ха или 
кат. јутра изорано или колку кг е овршено. Во ру-
бриките 7—15 се запишуе колку од .поедини врсти на 
гориво и мазиво е утрошено на дотичниот ден за на-
ведената работа. 

По завршетокот на работата на последниот ден 
во месецот се собираат сите количини на гориво и 
мазиво кои што се утрошени во текот на месецот и 
собирот се аапишуе во хоризонталната рубрика „со-
сема". Тој собир се пренесу« и запишуе во книгата*— 
образец 5 на страната утрошок, 

Во книгата — образец 7 ги запишу е околискиот 
народен одбор сите бонови за набавка на гориво и 
мазиво, кои што се издадени на кооперациите и при-
ватниците, а кои што во рубриката 11 со својот пот-

пис ке го потврдат приемот на односните бонови. На 
страната утрошок се внесуат додаците од сезонските 
пресметки на утрошокот. 

За секој корисник се водат подаци ца одделна 
страна на книгата. 

Во контролникот — образец 8 се запишу&т ш* 
страната „издавање бонови" броевите и сериите т 
боновите издадени на дотичниот околиски народе* 
одбор како и соодветните количини на гориво и ве-
зиво. На страната „утрошак" се внесуат подали 
спрема пресметката на утрошокот. 

Член 24 
За утрошеног гориво и мазиво се составуе пре-

сметка на утрошокот на гориво и мазиво. 
Оваа пресметка се составуе за следни пресит -

ни раздобља: 
а) од 1 јануари до 31 мај за пролетна сезона 
б) од 1 јуни до 31 август за летна сезона; 
в) од 1 септември до 31 декември за ©сена 

сезона 
Пресметката на утрошок на гориво и мазиво 

поедини пресметки раздобја се доставуе спрема до-
лу наведениот преглед: 

ех Н А 3 И В Срок на За кое 

* а) 
а. 

Подносителот на пресметка На установа, на која и се 
доставу^ пресметката 

доста-
вата 

претсметно 
раздобје 

1 Поледелски кооперации и при-
ватници 

Околиски народен одбор 6.1 
б. VI 
5, IX 

1. I X — Х И 
1.1 —31. V 
1. VI—31. УШ 

2 
а) Околиски народни одбори 
б) Пол. маш. станици и гл. рабо-

тилница 

а) Окружни народни одбори 
б) Управа на пол. маш. станици 

20.1 
20. VI 
20. IX 

»» 

м 
3 Управите на машинските станици, 

државните поледелски добра, 
Претпријатија и установи на на-

Министерствата на поледелството 
и шумарството на нар. репу-
блики, односно одделената на 

5.11 
5. VII 
5. X 

»> 
»» 

родната република и автоном- поледелството и шумарството на 
ната покраина и окружни народ- автономните покраини 
ни одбори 

4 Министерство на поледелствохо и Министерство на поледелството и 15, II 
шумарството на народната репу- шумарството ФНРЈ 15. VII 
блика, одделеше на поледелство 15. X 
и шумарство на автономната по-
краина, сојузни поледелски до-
бра, претпријатија и установи 

5 Министерство на поледелството и Министерство на трговијата и снаб- 25. II 
шумарството ФНРЈ доењето ФНРЈ 25. VII 

25. X 

крајни ги достаеуат на Министерството на п о л з е л -
с т о т о и шумарството ФНРЈ. 

Члан 26 
Обрасците на пресметките наведени во чл. 26 се 

потполнуат како следи: 

а) О б р а з е ц 9 
Во рубриката 2 се запишуат со ред сите поле-

д е лок и машини, кои што трошиле гориво и мазиво, 
потоа сите мотори ( р а б о т н и ч к и за пумпање вода 
и тн.) и конечно возилата. Во рубриката 6 се зали-
шуе за секоја поледелска машина и мотор колку тро-
ши гориво на саат, а за возила, на 100 км. 

Во рубриката 7 се запишуе бројот на п р е м л а -
тите километри во пресметното раздобје само за 
возилата. 

Во рубриката 10 се внесуат во одделни Х'~ч>и-
зошалии рубрики поедини врсти на работи кои ипо 
со односната машина се вршени. 

Член 25 
Пресметката на утрошок на гориво и мазиво ја 

и зр а боту ат: 
а) лоледелските кооперации и приватници — по 

обрааецот 9; 
б) државните поледелски добра, претпријатија, 

установи, околиските и окружните народни одбори, 
одделената на поледелството и шумарството на авто-
номните покраини, министерствата на поледелството 
и шумарството на ФНРЈ и на народните републики 
— по образецот 10, и 

в) поледелсмите машински станици, главните ра-
ботилници и управите на иоледелските машински 
станици по обрасците со напапгствиј>ата за извршуење 
Наредбата за ослобођење по леде лс кит е машински 
станици од јавни даи ачки. Со бири а та пресметка по 
овие обрасци ја пракјаат управите на поледелските 
машински станици во 3 примерци, од кои што 2 се 
приложу&т со пресметката, кои што министерствата 
на поледелстаото и шумарството на народните ре-
публидш и соодветните одделела на автономните по-
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Ве рубриката И се запишуе за секоја врста на 
работа единицата на работата. На пр. ако е орано 
Ш наводу е „кат. јутр-о", а а1Ко е вршено „кг". 

, Во рубриката 13 се запишуе количината на из-
вршената работа во пресметното раздобје. 

За возилата се наведуе во рубриката 10 само 
задачата на најголемиот број на возењето, а рубри-
ките 12 и 13 не се потполнуат. 

Во рубриките 13 до 20 се запишуат количините 
.«* гориво и мазиво кои што стварно се утрошени за 
чехоја врста на работа во пресметното раздобље. 

Во рубриката а) се внесуат запасите на гориво 
' т мазиво, нд денот на почетокот на пресметното 

рвадобје, во рубриката б) колку е во текот на раз-
добјето набавено, односно примено, а во рубриката 
*) собирот на рубриките а) и б). 

Во рубриката г) се запишуат количините на го-
јимо и мазиво од рубриката „сосема" а во рубри-
ката д) разликата мегју в) и г) (в—г). Тие количини 
Шретставуат остаток на последниот ден на пресмет-
аното раздобје. 

б) О б р а з е ц 10 
В® пресметката по овој образец се внесуат со-

Шцрните подаци за поедини врсти на машини, мотори 
• возила од примените пресметки по образецот 9 
•дносно од примените пресметки по овој образец, 
•купио за сите установи, кооперации и приватници. 

Државните поледелски добра, претпријатија и 
установи ја составуат оваа пресметка врз основа на 
своите евидентни подаци или врз основа на пресмет-

( Ките кои што им ги доставуат нивните основни ра* 
§отни единици по образецот 9. 

Пресметките се пракјаат во 2 примерка, а им се 
! ариложуе по еден примерок нд пресметката, врз 
•снова на која што се составени. 

Член 27 
Сметковната контрола за примање, издавање и 

4 (трошок ја вршат органите на сметководството врз 
•снова на подаците на евиденција и пресметуења, 
•двоено надлежните органи врз основа на пресмет-
а л а за утро шок. 

Покрај ваква сметковна контрола ке се врши на 
крајот на секој месец редовна а што почесто и вон-
редна контрола со пр ов еру ењ е (теренска контрола). 
Ваква контрола обвакја проверуење на оправданост 
јв рационалност на утрошокот, состојбата на запа-
лите, манипулации, чување на смештајот и тн. 

Член 28 
Проверуењето го вршат раководителите на ДР-

вазните поледелски установи, претпријатија и до-
бра или поедини службеници на кои тоа раководите-
лите особено ке го стават во задача. 

Органите на окружните народни одбори вршат 
адасво проверуење во поглед на гориво и мазиво кое 
што е одобрено на поледелските кооперации и при-
ватници. 

Член 29 
Во кој обем ке се Ерши вонредното проверање 

ке одлучуат соодветните раководители и опстојател-
ствата кои што наметнуат потреба, на проверуење. 

Вонредна контрола со проверуење ке се врши 
»ередовно, т. е. во нееднакви временски размаци. 

Член 30 
При контролата со проверуење треба во главно 

да се утврди: 
П да ли е сето гориво и мазиво, кое што е при-

с н о , уведено во книгите на евиденција и да ли за 

сите примања, издавања и утрошак постојат исправни 
документи; 

2) да ли евиденцијата се води правилно и точно; 
3) да ли налозите за издавање гориво и нало-. 

зите за возење односно за рабош, кои што иза-
звале у тр ош ок, се опр :вдани со стварни потреби; 

4) да ли работите и возењата, со кои што е прав-
дан утрошокот, се вистина и во наведен обе«м извр-* 
шени; 

5) да ли состојбата која што е покажана вл 
евиденцијата одговара, на стварната состојба на 
запасите; 

6) да ли е горивото употребено во неп ол оддел-
ски цели или продавано; 

7) да ли подаците на утрошокот одговараат на 
стварната потрошуачка на машина, мотор или во-
зило, за означено време, извршена работа односни! 
прејдениот број на кшгм^три; 

8) да ли начинот на чување и манипулисање (пре-
течу ење и дотурање на место на утрошокот) одго-
вара или проузрокуе неоправдани губици на коли-
чината; 

9) да ли искористеното мазиво се присобира и 
регенерисуе па како такво покажуе во подаците на 
евиденција; и 

10)да ли дар ата (бочви, резервоари) во која шт« 
се чува горивото како и инвентарот за пумпање пра-
вилно се одржуе и користи како и да ли во поглед 
на количината одговара на подаците иа евиденцијата. 

Член 31 
За сите неправилности треба одма да се утврдат 

последиците, одговорните лица и да се поднесе при-
јава. Сите недостаци кои што можат да се отстра-
нат, да се отстрануат за време на проверу ењето. 
Сите пронајдени вишкови одма да се книжат. 

За сето што е проверено и при тоа утврдено, 
ке се доставу е извештај и на надлежните раководи-
тели, кои што се должни, врз основа на тие изве-
штаи Да превзимаат соодветни мерки во цел на от-
странуење пронајдените недостаци и нивното сире-
ну ењ е во иднина. 

Забелешка: Дека не постоат окружни народни 
одбори соодветните одредби на ова напатствие се 
однесуат на оние народни одбори под чие непо-
средно раководство се околиските нар одаи одбора, 

VI 

Завршни одредби 

Член 32 
Раководителите на сите државни пол ед ел ски 

претпријатија, добра и установи, на окружните, око-
лиските и месните народни одбори должни се да 
се грижат одредбите на ова напатствие точно, пра^ 
БИЛНО и благовремено да се применуат. 

Член 33 
Ова напатствие влегуе во сила денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија", а првите пресметки 
и требуења по неговите одредби ке се поднесува 
за раздобје од 1 февруари до 31 мај 1947 година. 

Д. бр. 10491 
25 септември 1946 година. 

Белград 

Министер на поледелството и шумарството, 
до. В. Чубриловић е. р. 
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О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМОТ 

па Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија 

во предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 

Да се за особени заслуги за народ во текот на 
народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
п.пуковници: Илић М. Војислав, Инкрет Ф, 

Франц, Николић С. Вук, Тошовић В. Боривоје и Ви-
дачић Р, Никола; 

мајори: Батинић Р Богдан—Бојо, Груић Г. Жив-
ко, Јакић Б. Радомир Лакић Ж, Владо, Лекић Н. 
Момир, Мирковић П. Радослав, Митић М. Алексан-
дар, Пилиповић М, Слободан, Пленча Н. Душан, Ри-
валдо Ф. Роберт, Смиљанић М. Милан, Срдановић 
М. Божидар, Станојевић П. Душан, Вулетић С. Ду-
шан и Зупанц А. Александар; 

капетани: Абра^овчћ Б. П^тар, Алексић С. Ра-
дослав, Бајић И инж Богдан, Балорда Ђ. Ранко, 
Банићевић Јован, Барановић С Маринко, Барловић Ј. 
Бранко, Башкот М. Перо, Бомбач Ф. Франц, Борић 
3. Касим, Буач С. Чедо, Будисављевић П Раде, Бу-
ква М Петар. Добрић Г Петар, Цафук М. Борис, 
Дракулић М. Илиј?„ Драшковић М. Перо, Ђурђевић 
М. Миливој, Гаћеша М. Душан, Гашпарац Т. Вјеко-
слав, Грубјешић Л Стево, Илић Н. Милош, Јања Ј. 
Адија. Јањушевић Р Данило. Јакубец Ј Јосип, Јау-
ковић Р. Милорад. Јововић М. Лука, Караклајић Љ. 
Угљеша, Ктел А. Аугуст, Кокан М. Живота, Коре-
ница М Милан, Костолац Ф Томо, Лалић Г. Чир©, 
Латифић др. Сафет, Лев А. Павле, Локнер В Винко, 
Лопотар И. Јосип, Мајсторовић М. Душан,. Марковић 
П. Божо, Мартиновић 3. Војин. Машковић С. Мар-
јан, Милас др. Марно, Милашевић Н. Радомир, Ми-
тић А. Војислав, Мунижаба Т. Илија, Наранчић П. 
Мила»т Недељковић Ј Славко, Ножица Т. Бранко, 
Пардубски А инж. Владимир, Павићевић Ћ. Јован, 
Печек Ј. Стане, Перишић О. др. Дуња, Поповић А. 
Новица, Поповић М. Ран'о„ Половић X. Хивзо, Пре-
маслинац С. Јово. Продановић И, Ђоко, Радојевић 
П, Бранко, Рздовановић О. Душан, Радовић Р Божо, 
Ракић А Видоје,. Раос Ј. Мате. Ристовић М "Еуро, 
Склелар М. Стеван, Смиљановић М. До аго, Сташе-
вић Ј. Душан, Стојковић ЈБ, Јор тан, Суви« Д Ми-
рослав, Шапоња П Милутин, Шаринић П. Хрвоја 
Томашер Ј Мирослав, Томашевић М. Војислав, Ву-
кајловић С, Бранко, Вукчевић М. Блажо, Вукмир М. 
Бранка, Вулејић И Славко, Зечевић Р. Јова® и Жи-
ваљевић Р. Александар; 

поручници: Аћимовић Ђ. Остоја, Антонић Ф. Пе-, 
тар, Ашанин М Милијан, Бабаћ И. Миле. Бастић А. 
Ђоко, Бјелић С. Ђуро, Блегојевргћ Г. Неђељко, Би-
рото С. Адам, Босиљчић М. Живко, Божовић М. Или-
ја, Бујић Ј Влада, Царић С. Андрија. Цетина Н. 
Бранко, Цветан Л, Фрања, Чикић У. Душан, Чујић 
Н. Срђан, Ђујић В Владо, Чуоковић П. Анте, Дако-
вић А. Паз ле, Дејановић М. Добривоје, Деле-
вић А, Драгољуб, Дерсе/с Р. Руди, Десанчић 
Г. Мила«, Дмитровић Ј Лазару Домазетовић Р. 
Јото , Дотлић Р, Никола, Дукић Ч. Ђорђе, До-
пуђа С. Миладин, Дуран О, Зулфо, Галечић С. 
Сава, Граховац Н Борислав, Грубић М. Грго, 
Храст Ј. Мила.н. Јанковић П: Зарија, Јеремић И. Јо-
за.!, Јокић М Марко, Јовановић С. Адам, Јовановић 
С. Лука, Јовановски М. Пепе, Јовић Ђ. Драгољуб, 
Јововић П. Божидар, Кесер Д. Михајло, Килибарда 
Н. Буке, Кнежевић Н Раде, Колунџија С. Лазар, 
Корачевић Т. бладо, Косановић Н. Петар,. Ковачевић 
К. Душз.н, Крчмар Л. Милан, Кривокућа М. Никола, 
Курсани III Назмија, Мађаоап В. Милић, ААађерчић 
М. Радомир, Мајсторовић С. Тадија, Мали Л>. Ми-

лован, Мандић Ј. Мане, Маринковић М. Живко, Ма-
ринковић И. Мате, Матијевић И. Станко, Маурић Ф. 
Франц, Мазепа Л. Михајло, Милинковић М. Никола, 
Миловановић К. Василије, Милутиновић С. Бранко, 
Милутиновић Ј. Свето, Миљевић И. Јово, Миљевић 
П. Мила.н, Миљевић П. Видоје, Миодраговић Г. Сте-
ван, Митровић В Милун, Момчиловић И. Петао, 
Мраовић С. Стево, Мрђак Р. Недељко, Мушицки Б. 
Лазар, Ојданић Р. Душан, Омерагић Д. Абил, Орло-
вић ПЈ. Бранко, Пекезић С. Сретен, Пековић М. 
Иван, Петковић М Василије, Петровић Д. Мил?.н, 
Петровић Ж. Стојан, Пилиповић Д. Радомир, Пле-
ћаш С. Јанко, Плеић А. Мате, Плеше П. Фрањо, По-
љак Т. Новак, Пољаковић К. Божо, Радаковић Н. 
Душан, Радета С. Милош, Радошевић С. Бранко, Ра-
дошевић М Петар, Рађеновић С. Ђуро, Ргђеновић 
М. Раде, Рајшић В Јован, Родић М. Драго, Ругељ 
А. Иван, Самолов Ђ. Милан, Саватић П. Лазар, Си-
кирица М. Јанко Смоквица И. Винко, Соколић Ј. 
Фрањо, Стакић П. Радивој, Сташевић Л. Вељко, 
Степановић М. Живојин, Ступар Л. Ђуро, Шербе-
џија Ш. Ђуро, Шево Ј. Здравко, Шкорић Ђ. Милош, 
Шошкић М Сретен, Шпрајцер Ј. Јосип, Штакић П. 
Сима, Шушкић С. Лако, Томић П. Душан, Трута И. 
Слазко, Убавић И. Петар, Укропина Ж. Чедомир, 
Узелац Д. Јован, Васић Д. Жика, Велимировић П. 
Милош, Видовић П Никола, Врховац Ј. Виктор, Вуч-
ковић Ђ. Милан, Вучковић Г. Милош, Вуковић А. 
Ђока, Вулин О. Никола, Згоњанин Р. Драган и Зу-
бановић С. Војислав; 

п.поручници: Адамовић С. Дане. Бјелић И. Ђуро, 
Бурсаћ Л. Стево, Царевић И. Марко, Царић М. Ми-
хајло, Цулаковић В. Јован, Цвијановић Б. Милић, 
Чонић М. Јефто, Драгичевић П. Ђорђе, Ђокић Љ. 
Ђорђе, Ђумић С. Боро, Ефендија Р. Муса Гојковић 
Д. Тихомир, Јурковић М. Петар, Малић Мемет, Ми-
ковић М. Милосав, Митровић-Карановић Д. Мира, 
Пећанац М. Мирко, Петровић П. Владимир, Рунић 
С. Драго, Савић Н. Видосав, Секулић Ј. Петар, Се-
кулић Ђ. Радоје, Секулић М. Светислав, Симоновић 
Т. Драгослав, Стевановић Д. Витомир, Ступар Н. 
Лука, Судар П. Стево, Свилар В. Илија, Шобић Д. 
Бошко, Шолак Душан и Штумсћор-Радић Драгица; 

заставници: Ата.нацковић С. Здравко, Драгиче-
вић П. Иван. Мурганић Л Ратомир, Шефика X. Шело 
и Живковић В. Оливера; 

Биговић С Божа. Блечић М. Милош-Секула, Бој ' 
ковић А. Чедомир, Маринковић М. ВОЈИСЛАВ, Меч-
е в с к и И Перо, Мићић Љ. Боривоје, Митровић Д. 
Лазар, Младеновић Т. Димитрије, Ра бо ел одић В. 
Драгољуб, Шахшазов П. Ванчо. Шешић И. Ранко и 
Вранеш Л. Милан 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
мајори: Горл П. Људевит и Облак А. Дамаз; 
капетан Мержар Ј. Радослав; 
поручници: Бајагић М. Вуко, Балтић А. Ђуро, 

Бареза А. Јосип, Басарић Т. Никола, Богатец А. 
Војко, Богичевић С. Илија, Бојовић М. Момчило, 
Боснић П. Мирко. Ципгербарт Ј. Иван, Чубрић С. Ми-
ла«, Ђаниш М. Петар, Ђурић М. Бпанислав, Ђу,/тапи 
И, Кочо, Газибаоић С Милован, Гороња О. Радо-
слав, Грегурић С Милан, Ханг С. Стјепан, Хољак 
A. Иван, Хрљић М. МУЈО, Јакшић Л. Илија, Јањић Ђ. 
Драгољуб, Јелисавети М Триво, Јорић А. Здравко, 
Јовановић Ј. Пгтар. Јововић Н. Димитрије, Југ М. 
Емил, Кепџија П. Станко, Кнежевић Ј. Вучета, Ко-
бић И. Иван, Комадина К. Божо, Ковачевић М. Пан-
та, Ковачић П. Станко, Крнета Н. Петар, Кузмановић 
B. Милан, Лончар Ж. Шиме. Ловић . Д, Марко, Лу-
кић М. Милорад, Маловић Т. Данило, Магдић Ј. 
Михајло, Манестар Ф. Јосип, Марковић И. Стјепан, 
Мартиновић Ј. Илија, Михичић Ј. Марјан, Милоше-
вић Т. Момчило, Миљановић Б. Марко, Млачић К. 
Иво, Мунинагић А. Абдулах, Нинковић Д. Будимир, 
Отовић И. Никола, Петковић И. Бранислав, Петро-
вић Ј. Ратомир, Плзвшић Т. Бошко, Поповић С. Пе-
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тар, Радетић И. Даница, Радојевић П. Вучета, Ра-
досављевић Д. Иван, Радосављевић Д. Љубомир, 
Савовић Л. Радоња, Симчић Р. Станко, Синчић Л. 
Фране, Соколић М. Томислав, Срдоч Е. Јосип, Сршен 
A. Миљенко, Станковић Л. Марјан, Стојанчевић Б. 
Добросав, Стојковић Р. Немања, Шарчевић Г. Трив-
ко, Шкрињер И. Владимир, Жуковић В. Петар, Тома-
шевић М. Милош, Тривановић К. Милан, Васиљевић 
Ж. Никола, Већеоњик И. Иван. Винковић Ј. Петар, 
Влах Ф. Иван и Војводић М. Срете«; 

^.поручници: Анђелић М. Милорад, Аничић Ј. 
Драгољуб, Бајић И. Пајо, Бајовић В. Обрен, Бакић 
И. Лазар, Ба.клајић П. Никола, Бартолић М. Стево, 
Белић Т. Благоје, Борота М. Сава, Бралић Б. Анте, 
Бранковић И. Душан, Б р и т к и А. Драго, Брукер Ј. 
Виктор, Будиселић М. Иван, Цовелин Т. Фпа-не, Цвет-
ковић И. Дане, Цветковић Б. Владимир, Чаковић П. 
Ивица, Ч е л е в и ќ П. Драго, Дедић Ј. Андрија, Деле-
вић М. Тихомир, Ђиликаси Д. Наум, Ђорђевић В. 
Тодор, Џаферагић А. Аго, Егић Д, Станко, Габрић 
Ј. Лујо, Глогиња Ј. Раде, Глоговац А. Васо, Голић 
Ј. Бранко, Грозница Т. Славко, Гулин И. Јосип, Кру-
шка И. Иван, Јелић М. Фрањо, Јелић С. Лакић, Јев-
тић Т. Драгољуб, Јовановић Г. Богдан, Јовановић 
Д. Никола, Јуришић С. Миленко, Јурковић Н. Иван, 
Кајфеш С. Маријан. Карачић Ј: Иван, Катић Ј. Ан-
дрија, Каурлото Ј Миховил, Којић С. Милан, Кома-
ди«^" С. Милан, Комленовић С. Лазар, Косановић Л. 
С т т , Коеа&ац М. Милан, Коштаљ Ј. Јосип, Ко-
Вулевић е . Драго, Ковачевић К. К р ш а , Краљ 
»Ј. Исидор, Лазић Д. Петар, М а № И. Нико-
ла, Мандић М. Јосо, Маравић Р Никола, Ма-
ровић Н Луиз, Метине А. Никола, Микић Б. 
ГОЈКО, Микић В. Јанко, Милеуснић Р. Стево, Мили-
чевић С. Мпоќелав, МклоеавЖевић М. Даницу Ми-
лошевић А. Миодо&г, Миловановић ј . Стојан, Ста-
н т и ћ Р. Абдулахи*', П а в к о в и ћ Ј. Драган. Поља-
не!! 7 Венчеслав, Пуканић П. Урош, Радаковић Р. 
.Ђура, Ристић Б. Милутин, Ромић К Крсто, РуДОЛ Ф. 
Фрвљо, Сакић М Душа«, Савићевић С. Бранко, Сла-
дојевић П. Рајко, Сомер Ј. Антон, С м т с & љ е м ћ С. 
Ратко, Светић П. Милан, Шћеианоаић М. Миловац 
Шипић П, Анте. Шкрбић П. Бошко, Шкрѓор М. Стан-
ко, Табрак А. Димитрије, Тадић В. Пантелија, Т е л а * 
B. Вјекослав, Тепшић П. Бошко, Тепшић В. Бранко, 
Томановић В, Вељко, Т У Р Ч И Н О В А. Крешимир, Уну-
сић И. Фране, Васић М. Милан, Врчевић И. Анте, Во-
јиновић Ј. Арсеније, болић Т. Никола, брачно Д. 
Миле, Вујисић М. Раде?. Вуковић М. Момчило, Вуко-
вић % Раде, Вукановић Н. Миливоје и Вулевић М. 
Јован; 

зас^амЈицИ: Абрамовић М. Савета, Бајло М. Вје-
кослав, Шакотић Д. бранко, Б а т и н и ќ Ј. Иван, Бела-
марић А. Марија, Белквокуп Петао, Бекић Љ . Стри-
ко, Билић М. Милан. Билић М. Петар, Бобоћан Ђ. 
Миленко, Богдановић С. Бооака, Бошњак С. бранко, 
Бранковић Р. Димитрије, Бућан М. Милан, Бунчић 
Б.. Боанко, Бундало Л. Милан, Цар Ј. Јанко, Црнић 
Ш. Фр2Н>о, Цветановић А. Миљенко, Чешић П. Ни-
кола, Чивма Ј. Ново, Ћенановић М. Хаѓан, Доацо-
шевић Г. ВЈбко, Дражић В. Јова-н, Ђаковић Ј Чедо-
мир, Ђиканџић М. Малић, Ерцеговић В. Анте, Гр-
бић С. Милан, Груба т и ћ Л. Душан, Губерина М. 
Васо, Хацизатмовић С, Хаса, Ибрахимпашић И. Мујо, 
Иванчић Р, Леон, Ђорђевић С. Владимир. Јанковић 
B. Милорад, ЈЗнузовић П. Петао, Јасика Н. Радош-
ца, Јорлановић Ж Душан, Јованчевић Т. Мила«, Ју-
рињак А. Ђура, Јуришић А. Бошко, Калинић Д. Мар-
ко, Караџић Р. Радуле. Карађоле Ђ. Анте, Карајица 
C. Миле, Кавазовић С. Медо, Кегман Ђуђо, Кезан Т. 
Стеван, Кнежевић Д. Михаило, Косановић божо, Ко-
сјер М. Чедо, Ковачевић М. Таса Кожул М. Нико-
ла, Крагуљац Р. Никола, Кр&бокаШић М Мирко, Ко-
ндић М. Дмитар, Кулаковски Ј. Јозеф, Кунић М. 
Милошу Лалић Ж Александар, Лази-нски, С, Урош, 
Лазовиќ Р. Миле, Лисица 0 . Душан, Лучић М. Шкеск 
Манце И. Јѓ(Ков, Михајловић Л. Владо, Маринковић 
С. Никола, Милић Н. Стојан, Милићевић М Сава, 

Митрашиновић М. Стана,- Мркић М. Јово, Николић 
М. Божидар, Очашић К. Фране, Орлић П. Чеда, Осто-
јић А. Јов?«, Петровић Ђ Светозар, Плеше И. Иво, 
Поповић П. Младен, Радмиловић И. Шпиро, Рашић 
У. Лазар, Раздарх Н. Иван, Рељић С. Милан, Репац 
М. Сава, Родин И. Радоје, Ромић Ј. Петар, Сретко-
вић М. Миленко, Станаревић Б. Рада, Станковић А. 
Стана, Стојичић Ј. Видо, СтоисављеВић С. Милош, 
Стошић Д. Мате, Страхињу Л. Васо, Шарац П. Ла-
зар, Шћепановић М. Урош, Тарбук К. Стеван, То-
мић М. Си\'о, Војиновић С. Никола, Барбић Јан-
ко, Вигњевић Д. Раде, Влајсављевић М. Божо, Вра-
њем Р. Лазар, Вујаковић Љ . Мића и Вукелић Д. 
Ђуро; 

Алимпић Р, Душан, Авдић А. Аљо, Бајић И. 
Живко, Борисављевић М. Вера, Бранковић Д. Мили-
вој, Черкез X. Рз;сим, Ћорески Ж. Здравко, Ђурђе-
вић Ђ. Никола, Ђурић П. Бошко, Ђуровић С. Драго, 
Гошовић В. Гавро, Хајдуковић П. Јосигћ, Храбар Ј. 
Ђиочл. Ивковић Љ Радмила, Коцевски Г. Илија, Ку-
јовић Б. Бпаико, Лах И. до. Једина, Лржаоевић 
Михајло, Лазић Г. Душан, Љубо јев Ђ. Ждоко, Мч-_ 
кец И. Станек, Малечковски Н. Јошко. Лукић Љ . 
Мирослава, Нимани Ж. НаалуМ, Поповић К. Владо, 
Раденковић Р. Вучко, Радуловић Максе Обо*!*, Рађе- ! 
новић Душан, Родић Ј, Лазо, Руси О. Љутви, Теку* 
ловић Ђ. Вујица, Слртујевић С. Александар, Шапа*' 
С. Саљо, Тадаић Ј. Милорад И Трајковски А. Та-
наско, 

Бр. № 
12 апритт 1946 година 

Белград 

Секретар, Поетседа^еЛ, 
М. П е р у н а ^ , е р. др Л Рибар, е р 

ПРЕЗИДИУМ©!1 

на Народната скупштина на Федеративна?« 
Народна Мпу&М&а Југесл***!* 

по предлог На Ш^ѓсеДаТеЛбт на Владата « Ми-
нистеоот на народната одбрана, М#рнШот на Ј а д -
ела в«* ја Јосипа броз-Тита 

р е ш И л 
да ее за спец,каши заслуги, покажана храброст 

и умешност одлику ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 1 
ПОТПУКОВ«ИК Лазаоевић Светолик; 
мајори- Крстић Слободан, Пејаковић Милован, 

Чижлован Жива и Чоловић Воја; 
капетан Ппеђа Саво; 
поручник Димић Јанко; 
заставник Нешовановић Раша; 
старији водник Токуља Мане; 
водник Ситаоић Звонко; 
борац Булајић Миле. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО Т РЕД: 
мајор Бојанић Владан. 

СО ОР ДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
мајори: Васовић Драголуб и Мандић Раденко. 

СО О Р № Н ЗА ХРАБРОСТ: 
потггуковник Лазаревић Светолик; 
мајори: Васовић Доаѓ&љуб, Крстић Слободан, 

Пејановић Милова*, Мандић Раденко, ЧиќЛОваг 
Жива, Чоловић Воја « б о с н и ћ Владан; 

капетан ГТређа Саво; 
поручник Дивнић Јанко; 
заставник Нешовановић Раша; 
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старији водник Тркуља Мане; 
водник Сатарић Звонко; 
борац Булајић Миле. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
поручник Шербеџија Ђуро; 
потпоручник Мишчевић Никола. 

Бр. 206 
19 април 1946 година 

Белград 
Секр етар, Пр ете едате л, 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
Ва Народната скупштина на Федеративната Народна 

Република Југославија 
по предлог на Претседателот на Владата 

р е ш и л 
да се за особени заслуги на зацврснуењето брат-

ството и единството на нашите народи одликуат 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
претседателот на СНОС Видмар Јосип; 
претседателот на Владата на Народната Репу-

блика Словенија Кидрич Борис; 
генерал-мајор, министерот за внатрешните рабо-

ти на Народната Република Словенија Мачек Иван; 
потпретседателот на Владата на Народната Ре-

публика Словенија Брецељ др. Маријан; 
управителот на Словенскиот Народен театер Жу-

пннчич Отон; 
потпретседателот на ПНОО за Словеначко При-

морје и Трст Крајгер Борис; 
министерот на поштите ФНРЈ Марушич др. 

'Драго; 
мајорот, член на Претседателството на СН ОС, 

министер на финансиите на Народната Република 
Словенија Полич Зоран; 

членот на Гл. одбор на ЕСЗДНЈ за Словенија До-
диншек Антон; 

•потпретседателот на СНОС Коцбек Едвард; 
министерот на индустријата и рударството на 

Народната Република Словенија Лесковшек Франц; 
секретарот на Претседателството иа СНОС Лубеј 

'Франц; 
членот на Сојузната контролна комисија Марин-

ко Миха; 
претседателот на Контролната комисија на На-

родната Република Словенија Томшич Вида; 
министерот на Владата на Народната Република 

Словенија Фајфар Тоне. 
Бр, 213 

26 април 1946 година 
Белград 

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

ОА ЗЕМСКИНТЛУЖБГНИЛИСТОБИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 45 од 26 септември 1946 година објавуе: 
Привремено решење за организација на планските 

комисии на подрачје на Народната Република 
Србија; 

Правилник за утврдуење количините »а царевка 
кои што произведувате на подрачје на Народната 

Репу ближа Србија се должни да ги дедер диф а* 
државата; 

Решење з.а пени на житарици во предав«*!* де 
големо во економска 1946/47 година на подрачј§ ап 
Народната Република Србија; 

Одлука на Земскиот 'уред за цени ма Србц)* еа 
одредуење највисоки' цени на ортопедски!* шр»~ 
изводи. 

Во бројот 46 од 28 септември 1946 година 
Закон за измена Законот за установу««* *» 

устројство на Автономната Косовско-метохшж* во-
лас т; 

Закон за укинуење окружните народни бдЈВврн 
на подрачје на Автономната покраина Војводин«; 

Одлука иа Претседателот на Владата на Народ-
ната Република Србија за обрасците на изборете? 
материал. 

Во бројот 47 од 2 'октомври? 1946 година објаву*: 
Закон за административно-тер игор жалната педева 

на Автономната покраина Војводина; 
Закон за награди на лекарските каедиЗииш-

стажери; 
Одлука на Земската изборна комисија на 

ната Република Србија за утврдуење бројот ва на-
родните. пратеници на изборите за Устаагшв^ва 
скупштина на. Народната Република Србија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„Службени лист Аутономне покрајине Војводиве 
у Народној Републици Србији", во бројот 37 од 
21 септември 1946 година, сбјавуе: 

Одлука за измена и дополнеше О д л у ц и Фа 
установуење околиските и окружните народа* су-
дов и и за установуење околиските народни судови 
за град Нови Сад и око ли јата новосадска; 

Одлука за бројот на судии и судии-дор »ђини 
во околиските судови за град Нови Сад и ожмиЈата 
новосадска; 

Одлука за укинуење индустриско-занаетсѕмш« и 
стручно'-про должните школа и за отворан* 
за учениците во стопанство; 

Решење за оснивање »покраинско кроја«Ло<шр*т-
пријатие. 

И С П Р А В К А 
Во Законот за регулирање поедвојните 

оштампан во ^Службениот лист ФНРЈ" бр. бб од 16 
август 1946 година во чл. 4 точ. 1) погрешно е 
нат ред. Последната реченица треба да гласи: Овој 
износ може да биде изменет со согласност на стран-
ките или со судска, одлука по барање на една заин-
тересирана странка. 

Од Редакцијата. 

С О Д Р Ж А Л : 
Стр »»4 

577. Закон за потврда и измени на Законот 
За граѓанска мобилизација на медицин-
скиот персонал — 

578. Наредба за ослободуење од такса за упи« 
во земјишните книги правото на сопстве-
ност на земјиштата и зградите доделени 
по Законот за аграрна реформа и коло-
низација. ^ ^ 

579. Решење за втората измена на Решењет* 
за издавање потврди на стоката која што 
ја купуе државата и за добивање кредити 
на нивната подлога — — — — — — — ЗФН 

680. Напатствие за расподелба и контрола ца 
утрошокот на гориво и мазиво за пол«-
делени цели — ДО* 
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