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Сабота, И март 1950 
БЕЛГРАД 

ГОД. VI 

167. 
Врз основа на чл. 6 и 44 од Правилникот за про-

ектирање на железничките инвестициони обекти („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 44/49), пропишувам 

ПРИВРЕМЕНО НАПАТСТВИЕ 
ЗА СОСТАВАЊЕ И РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНАТА 
ЗАДАЧА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНИТЕ И ГЛАВНИ-
ТЕ ПРОЕКТИ НА ГРАДЕЖНИОТ ДЕЛ НА ЖЕЛЕ-

ЗНИЧКИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЕКТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1) Проектната задача за изработка на идеен (гла-

вен) проект на градежниот дел на железничките ин-
вестициони обести .е документ врз основа на кој што 
Проектантското претпријатие, проектантскиот орган од-
носно проектантот пристапува кон изработка на идеј-
ниот (главен) проект. 

2) При изработувањето на проектната задача за 
изработка на проекти од железничките инвестициони 
обекти мора да се има пред вид единственоста на 
општодржавната железничка мрежа, како и тесната 
поврзаност на железниците со целокупното народно 
стопанство. Проектите на железничките инвестициони 
обекти, спрема тоа треба да пре ставу ват комплексно 
решние, кое што го поврзува и ускладува во економ-
скиот и технички поглед проектирани^ обект со дру-
гите обекти и делови од железничката мрежа, како и 
со обекггите односно проектите од обектите на дру-
гите ресори, установи, претпријатија. 

3) Проектната задача мора да биде составена по 
прописите tia ова напатствие. 

Со проектната задача мора да биде обезбедена 
од техничка и економска страна правилната основа за 
проектирање, изградбата и експлоатацијата на проек-
тираниот обект 

4) Проектната задача за нови железнички пруги, 
железнички јазли како и за градби од поголем обем 
И значење на псстоекјите железнички пруги ја соста-
вува инвеститорот врз основа на изработениот пред-
Проект (чЛ. 4 и 9 од Правилникот за проектирање на 
железничките инвестициони обекти), а спрема одред-
бите на ова напатствие за односен вид на градба. 

На инвеститорот при составувањето на проектната 
аадача му помага проектантско^ претпријатие, проек-
тантскиот орган односно проектантот. Проектантот е 
должен да ја потпише проектната задача, како и пред-
проектот во чието доставање зел удел. 

Инвеститорот составената проектна задача заедно 
со предивоектот ја истраеја на ревизија на Комисијата 
еа ревизија на главните проекти при Министерството 
на железниците на ФНРЈ. Кон предпроектот има да 
се приложат и документите за прибавената согласност 
на надлежните органи за локација на планираниот 
обект. 

По извршената ревизија на предпроектот и про-
ектната задача од страна на Комисијата за ревизија 
на главните проекти при Министераггвото на железни-
ците на ФНРЈ целокупниот елаборат се испраќаа на 

одобрение до Сојузната планска комисија (чл. б од 
Правилникот за проектирање на железничките инве-
стициони обекти). 
- 5) За градбите на постоекјите железнички пруги 
кои што не спагјаат во редот на градби од поголем 
обем и значење, наведени во предходната точка (чл. 
10 од Правилникот за проектира^ на железничките 
инвестициони обекти), инвеститорот ја состава проект-
ната задача која што се состои од програмот на из-
градбата составен од деловите односно податоците кои 
што спрема одредбите на ова напатствие и други по« 
стоекји прописи треба да ја содржува проектната за-
дача (програма на изградбата) за дотечи«от вид на 
градба, и програмската скица во поволен размер и 
обработка. 

На инвеститорот при составување на проектант-
ската задача, по потреба, му помага проектантско™ 
претпријатие, пгогктантсмиот орган односно проектан-
тот, кој во тој случај е и долежн да го потпише по-
крај инвеститорот. 

Изработената проектна задача, со документите за 
прибавената согласност на надлежните органи на ло-
кацијата од планираниот обект, инвеститорот е дол-
жен да ја поднесе на ревизија и одобрение: 

а) До комисијата за ревизија на главите проекти 
при Министерството н& железниците на ФНРЈ за по-
мали реконструкции на пруги, како и за другите гра-
дежни обекти чија вредност го преминува износот 
од 2,000.000 динари односно за работите за изработка 
На горниот строј, износ од 10,000.000 динари. 

б) За сите други обекти на онаа управа на слу-
жбата, одделение или на главната дирекција На Ми-
нистерството на железниците на ФНРЈ на која што 
дотичниот обект по својата функција претежно и при-
паѓаа. Бок олку се и други служби и установи заинте-
ресирани за обектот, мораат да бидат и тие повикани 
да дадат свое мнение. 

6) Проектната задача го чини составниот дел на 
договорот мој што заради изработката на проектот се 
склучува со проектантско™ претпријатие, проектант-
ски10г орган односно со проектантот. 

Проектантските претпријатија, проектантските ор-
гани односно проектантот не смеат да склучуваат 
договор за изработка на идеен (главен) проект врз 
основа на »»ревидирана г.поектна задача. 

7) Проектантското претпријатие, шроектантските 
органи односно проектантот се должни да за дадената 
проектна задача пронајдат најповолно економско и 
техничко решение. 

Во случај да таквото решение бара отстапувања 
од утврдената проектна задача, проектантот мора по-
требата за одекнување да ја обрзаложи и да ја до-
кументира, така што да предложи измена односно до-
полнение на проектната задача заради добивање со-
гласност на оноЈ орган кот што го ревидирал и одо-
брил. 

8) Во одделите II—VII на ова напатствие се .на-
ведени составните депомт односно податоците мои што 
мора да ги содржува проектната задача за изработка 
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на проекти на железничките инвестициони обести, и 
тоа: 

а) за железничките п р у т и железничките јазли 
(II и Ш), 

б) за станиците ложилвиците и работилниците 
(IV и V), 

в) за високо гр !дби и инжењерски обекти на пру-
гите односно во станиците-, ложилниците и работил-
ниците (VI и VII). 

9) Проектните задачи за изработка на проекти за 
пруги и јазли ги опфаќаат и проектните задачи за 
изработка на проектите за станици, ложилници и ра-
ботилници, како и инженерот обекти и високотрадби 
на пругата (во јазелот). 

Проектните задачи за изработка на проекти на 
нови станици, ложилници и работилници на постоев 
jure пруги, како и за про алф ување или реконструк-
ција на псстсекјите станици, ло жил ници и работил-
ници ги оатфакја и проектните задачи за изработка ка 
проекти на поедини инженерон« обекти и виоокоград-
би во нивниот склоп. Овие проектни задачи мораат 
да содржува^? и документација за тоа дека е пред-
видената градба во склад со перспективниот развиток 
на пругата (јазелот) како целост. 

Проектните задачи за изработка на праски на по-
едини инжењерски обскии и бисо мо градби (нови об-ех-
ти и реконструкција) на поетесите пруга и во ста-
ниците, ложилниците и работилниците мораат да со-
држуваат и документација за тоа дека логичната град-
ба е во склад со перспективниот развиток на однес-
ената пруга, станицата, ложилница или работилница. 

II. ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈ-
НИ (ГЛАВНИ) ПРОЕКТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРУГИ 
(НОВИ ПРУГИ И ПОГОЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 

ПОСТОЕКЈИТЕ ПРУГИ) 
1 Основни податоци 

11 О п ш т и п о д а т о ц и 
111 Назив на пругата и местата кои што таа ги 

врзува (почеток и крај, поважните места по-
меѓу ним) 

112. Намена на пругата (за јавен саобраћај, инду-
стриски, земјоделски, шумски и ел.) 

113. Податоци за инвеститорот 
ИЗ. ресор и а дмп« ист р ати ви о~о п ер аги в ен рако-

водител на инвеститорот 
113.2 назив на инвеститорот (претпријатие, дирек-

ција и ел.) и нивното седиште 
113.3 број на банковната врска на инвеститорот 
113.4 име, адреса и телефон на лицето одредено од 

инвеститорот за одржување врска со проек-
тантско™ претпријатие, проектантскиот орган 
односно проектантот, во текот на изработката 
на проектниот елаборат 

114. Значење на инвестициите (сојузни, републич-
ки, локални) 

115. Карактер на градбата (нов обект, реконструк-
ција, постојан, привремен обакт) 

Иб. Извод од одобрениот план на инвестициите, 
со кој што се докажува дека изработката на 
идејниот проект е одобрена 

12 О п ш т и е к о н о м е к о-т е х и и ч к и п о д а т о ц и 
121. Податоци за меѓусебната зависност на про-

ектираната пруга и постоекјите, како и нови-
те и перспективите правци во оклоп на оп-
штедржавната железничка мрежа 

122. Податоци од предпроектот или идејниот про-
ект на железничките јазли во кои што пру-
гите се врзуваат со постоењата и идната же-
лезничка мрежа 

123. Податоци за врските и односите со други 
видови на сао^ра*јајот 

124. Податоци за документираните барала ка дру-
.., гите ресор и, и установи 

125. Документи за добиената согласност »а ло-
кацијата од страна на надлежните органи 

13 П о с е б н и е к о н о м с к о — технички податоци 
(кои што се однесуваат на самата проекти-
рана пруга} 

131. Податоци за големината и видот на саобрак« 
јајот 

131.1 годишен теретен саобраћај во главниот пра-
вец (сегашниот и идниот); родните текови 
(по видовите на рабата); перспективниот раз-
виток на саобраћа јот; коефициент на нерам-
номерност по месеци, со очекувана промена 
во врска со развитокот на саобракјајот 

131.2 годишен теретен саобраћај во спореден пра-
вец (сегашниот и идниот); робните текови 
(по видовите на роб ата); перспективниот 
развиток на саабракјајот; коефициентот на 
нерамномерност по месеци, со очекуваната 
промена во врска со развитокот на саобрак-
јајот 

131.3 податоци за патничкиот саобраћај по видови 
(транзитни, локални, предградски); податоци 
за нерамномерност на саобракјајот (период 
на најјак саобраћај, сезонски саобраћај и 
ел.); 
податоци за перспективниот развиток на сао-
бракјајот 

132. Податоци за меродавниот успон, максимал-
ната брзина; шема на оптеретувањето; смер-, 
ница за избирање на полупречникот на кри-
вините 

133. Максималниот број на оските на возовите 
(теретни и патнички) 

134. Смерници за избирање на горниот строј: ши-
рочина на планумот 

135. Видот и режимот на вучата и податоци за 
до ко мотив ит е и колите, ио етапите на екс« 
плоатацијата 

136. Смерници за провизорно решавање на пое-
дини делови од трасата 

137. Смерници за преминување на големи пре-
чки (провизорни или дефинитивни обекти), 

138. Вредност на трошковите на експлоатацијата 
• и трошкови^ на изградбата по предпроектот 

139. Смерници во поглед употребување на фонди-
раниот, дефицитниог на стариот и друг мате-
ријал; податоци за изворите на материјалот 
по видови и издашност (со назначување на 
локалните извори во ситуациониот план) 

14 С п и с о к на п о г о л е м и о б е к т и н а п р у г а т а , 
чиите идејни проекти прават саставни де-
лови на идејниот проект на пругата, спрема 
чл. 7 точ. 6 и 7 од Правилникот за проекти-
рање нч железничките инвестициони, обекти 

141. Список на станиците 
142. Список на ложилниците 
143. Список на колски работилници 
144. Список на поголеми инженерот! обекти и ви-

сокоградби на отворена пруга 
15 П о с е б н и п р о е к т н и з а д а ч и 

за изработка на идејни проекти на обекти под 
14 (секој со податоците за логичниот вид на 
градба* спрема одредбите во оделите IV—VII). 

2 Дополнителни податоци за изработка на главниот 
проект 

21 О п ш т и п о д а т о ц и 
211 настанати измени на .податоците 111 
212 настанати измени на податоците 112 
213 настанати измени на податоците 113 
214 настанатите измени на податоците 114 
215 настанати измени на .податоците 115 
216 извод од одобрениот план на инвестициите 

со кој што се докажува дека изработката на-
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т и в к и о т проект односно изработката на обек-
тот е одобрена со податокот за вредноста на 
инвестициите (за дефинитивната изградба за 
етапата за која што се изработува главниот 
проект, како и за инвестициите во планската 
година). 

217 Препис на решението за одобрение на идеј-
ниот проект t 

218 Назив и седиште на изводачот на работите 
2? Т е х н и ч к и п о д а т о ц и 

221 Етапа на изградбата за која што треба да 
се изработи главниот проект 

222 Меродавен успон и најмал иолупречник на 
, кривината 

223 Тип на горниот строј (на отворена пруга и 
во станици); ширина на планумот 

224 Максимален број на осовините на патничките 
и теретните возови (ако има промени спрема 
133) 

225 Резултати на сондажите за земјишниот труп 
и за тунели (геолошки профили, стручни мне-
«ија за карактеристиките па земјиштето и др. 

226 Дополнителни податоци што се однесува до 
расположивиот материјал и за локалните из-
вори на материјалот 

23 С п и с о к н а о б е к т и т е, 
чии што главни проект ги чинат составните 
делови од главниот проект на пругата спрема 
чл, 8 тач. 8, 9, 10 и 12 од Правилникот за 
проектирање на железничките' инвестициони 
сбекти 

231 Список па станиците 
232 Список на ложилниците 
233 Список на колските работилници 
234 .Список нг инженерските обекти и високо« 

градби на отворена пруга 
234.1 обекти на сообраќајната служба 
234.2 обекти на лсжомотивската служба 
234.3 обекти на службата за одржување на пругата 
234.4 обекти на службата за врска 

24 П о с е б н и п р о е к т н и з а д а ч и 
за изработка на главните проекти на обек-
тите под 23 (секој со податоци' за дотичи пот 
вид на градбата спрема одредбите во одде-
лите IV— VU). 

111. ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈ-
НИТЕ ПРОЕКТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ЈАЗЛИ (НОВИ 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЈАЗЛИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПО-

С Т О Е В Т Е ) 
1 Основни податоци 

11 О п ш т и п о д а т о ц и 
111 Назив на железничкиот јазел 

Општи податоци 112, 113, 114. 115, 116 како 
во одделот II 

12 Е к о н о м с к о-т е х н и ч к и п о д а т о ц и 
121 Правци и број на колосеците на железнич-

ките пруги кои што влегуваат во јазелот (по-
стоекји, нови и перопективни) со ситуацијата 
на железничката мрежа на поширокиот реон 
во позгодна размера и ружата на ветровите 

l'Z2 Податоци за предвиден годишен саобраћај, 
со податоците за нерам«омерностите и пер-
спективен развиток на истиот 

122.1 Големина и вид на робниот саобраћај по пра-
вците и податоци за прелазот на стоката по-
мену поодделни правци 

122.2 Претоварување, од други и на други видови 
саобраћај, со предвидена организација на 

претоварување во видовите на стоката 
122.3 Товарење и истоварување на поодделни точки 

од јазолот (по видови на стоката) 
122.4 Големина на патничкиот саобракјај со пода-

тоци за преминување на патниците помегју 
поодделни правци и од други на други видови 

саобраћај (со предвидена организација на 
преминот на патниците) 

122.5 Број на чифтови, видови и состав на возо-
вите во секој правец, податоди за нивните 
брзини, како и податоци за промена составот 
на возовите 

123 Извод од генералниот урбанистички план за 
подрачјето на јазелот 

124 Податоци за врска нг. железничкиот јазол со 
другите видови на саобракјајот и нивното 
меѓусебно влијание 

125 Податоци за документарните барања на дру-
гите ресори и установи 

126 Документи за добивената согласност на над-
лежните органи за локација 

127 Технички податоци за поетоекјите нови и 
перспективните пруги на јазолол 

127.1 Нагиби и полупречници на кривините 
127.2 тип ка горниот строј и ширината на плану-

мот 
127.3 максимална дозволена брзина и максимален 

дозволен аатиок 
127.4 видови и режим ва вучата 
127.5 податоци за локомотиви^ и колите 
127.6 податоци за електрификацијата 
127.7 други технички податоци 
128 Геолошки и хидролошки податоци 
129 Смерници за конструктивно решение на вр-

ските и на компликуваните обектн во јазелот 
13 С п и с о к п а п о г о л е м и т е о б е к т и в о 

ј а з о л о т 
чии што идејни проекти ги чинат составните 
делови на идојниот проект на јазелот 

131 Списо« На станиците 
132 Список на ложилниците 
133 Список на колските работилници 
134 Список на поголемите инженерот сбекти и 

високоградби на другите во склопот на ја-
зелот 

135 Список на поголемите постројки и обекти од 
другите ресори и установи во оклопот на ја-
зелот 

14 О д д е л н и п р о е к т н и з а д а ч и 
За изработка на идејните проекти на обек-
тите под 13 (секој со податоците 
За дот ич ни от вид на градбата, спрема одред-
бите во одделите IV—VII) 

2 За железничките јазоли како целина не се 
работат главни проекти 

IV ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈ-
НИТЕ (ГЛАВНИТЕ) ПРОЕКТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 
СТАНИЦИ (НОВИТЕ СТАНИЦИ И РЕКОНСТРУКЦИ-

ИТЕ НА ПОСТОЕВТЕ) 
1 Основни податоци 

11 О п ш т и п о д а т о ц и 
111 Назив, вид и положба на станицата 
111.1 Назив на станицата 
111.2 Вид на станицата (мегјустаннца, распоредна, 

одвоена, накрсна, јазолна, патничка, локо-те-
ретена, ранжирна, техничка, предстаница, лу-
чка. пристапнина, индустриска, воена, царин-
ска. станица за нафта и ти.) 

111.3 Улога и значење на станицата на линијата 
или во јазолот 

111.4 Назив на линијата на која што лежи стани-
цата и кклометарскиот положај на истата 
Општи податоци 112, 113, 114, 115 и 116 како' 
во одделот II 

12 Е к о н о м е к о-т е х н и ч к и п о д а т о ц и 
121 Податоци за сегашниот и идниот капацитет 

и работењето на станицата со податоците за 
иеравномерноста и перспективниот развиток 
на саобракјајот 
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121.1 Прием и исправање на возови (број на чиф-
токите, видот и состав на возовите, промена 
составот на возовите, преминување на возо-
вите, одржување на врската на патничките 
возови но смеровите (извод од графиконот 
на саобракјајот на возовите, со варијанти) 

121.3 Товарење, истоварување и претоварување на 
чуваат, дојдуваат и преминуваат по видови 
(локални на подолга релација) и по смеро-
вите; времето и јачината на најјакиот пат-
нички саобраћај 

121.3 Товарење, извотарување и претоварување на 
стоката по видовите и по смеровите (годи-
шна големина) 

122 Податоци за потребите на кои што треба да 
одговори станицата во одношение на нејзи-
ната улога и значење на линијата односно во 
јазол от 

122.1 Документација за тоа дека предвидената 
градба е во склад со перспективниот развиток 
на пругата (јазолот) 

122.2 поврзаност и међусобно влијание на стани-
цата и ложшшиците односно работилниците 

122.3 поврзаност и међусобно влијание на поеди-
ните служби во склопот на станицата 

123 Податоци за месните прилики и за потребите 
на другите ресори установи и претпријатија 
на кои што треба да им одговори станицата 

123.1 месните прилики (клима, специфичност на 
крајот и жителството и ел.) 

123.2 значење и карактеристика на местото (адми-
нистративно, индустриско, поледелско, тури-
стичко значење и ел.) 

123.3 поврзаност и нивното мегјусебно влијание на 
станиците со индустриските, транспортните, 
комуналните и другите установи и претприја-
тија 

124 Технички податоци за станицата 
124.1 воведување на нови и перспективни4 пруги, 

со назначување да ли се едноколосечни или 
двоколосечни (со назнака правецот на возе-
њето), како и индустриските колосеци 

124.2 Нагиби на колосеците и полуиречниците на 
кривините (во станицата и на пругата) и ше-
мата на оптеретувањето 

124.3 горниот строј на пругата и во станицата; ти-
пови на постројките за врските на колосе-
ците (етрелки, вртилки, преносници и ти.) 

124.4 начин на раководењето со постројките за 
•врска на колосеците (рачни, механички или 
електрични) 

124.5 смерници за избирање начинот на осигуру-
вањето сигнално сигурносните постројки и 
телеграфско-телефонските уреди 

124.6 карактеристики на локомотивите и колите 
(тежина, должина, број и далечина на оските 
и ти,) 

124.7 технолошки процес на работењето на стани-
цата (организација на приемот и испракја-
њето на патниците и стоката, возовите, ма-
неварското работење) со образложување 

124.8 податоци за електрификацијата и за изво-
рите на електричната енергија 

124.9 други технички податоци 
125 Геолошки и хидролошки податоци, податоци 

за носивсста на земјиштето 
126 Смерници за конструктивното решение на по-

едини поголеми инженераки обекти и виоо-
коградби во станицата како и пристапните 
патишта 

127 Смерници во поглед на употребата на фон« 
дираниот, дефицитниот, стариот и другиот 
материјал, податоци за изворите на матери-
јалот по видовите и издашност 

128 Документи за добивената согласност на ло-
1 __ нацијата Ј>д страна на кадлеишите_органи 

129 Податоци за етапите на изградбата и за ета-
пите на експлоатацијата 

13 С п и с о к н а о б е к т и т е в о 
с т а н и ц а т а 
(инженерски обекти и високоградби) чии што 
идејни проекти ги чинат составните делови 
на и д е Ј н и о т проект на станицата) 

131 Список на поголемите обекти за саобраћај-
ната служба 

132 Список на поголемите обекти за транспорт-
ната служба 

133 Список на поголемите обекти за службата на 
превозењето патници 

134 Список на поголемите обекти за техничко-
колската служба 

135 Список на поголемите обекти за локомотиз-
оката служба 

136 Список на поголемите обекти за службата на 
одржувањето линиите 

137 Список на поголемите обекти за службата на 
врските 

138 Список на поголемите обекти за железнич-
ката авто-служба 

14 П о о д д е л н и п р о е к т н и з а д а ч и 
за изработка на идејните проекти на обек-
тите под 13 за кои што' не постоат типски 
проекти (секој со податоците за логичниот 
вид на градбата) 

2 Дополнителни податоци за изработка на главниот 
проект 

21 О п ш т и п о д а т о ц и 
Податоците 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 и 
218 како во одделот И 

22 Т е х н и ч к и п о д а т о ц и 
221 Етапа на изградбата за која што треба да 

се изработи главниот проект 
222 Дополнителни технички податоци од точките 

121, 122, 123 и 124 
223 Резултати на сондажата (геолошки профили, 

стручни мненија за карактеристиките на зе-
мјиштето и за носивоста на земјиштето), до-
полнителни хидролошки податоци 

224 Дополнителни податоци во поглед на распо-
ложиви от материјал 

225 Дополнителни податоци со 129 
23 С п и с о к к а о б е к т и т е в о с т а н и ц а т а 

(инженерски обекти и високоградби) чиите 
главни проекти ги прават составните делови 
на главниот проект на станицата 

231 Стисок на ефектите за саобраћајна служба 
232 Список на обектите за транспорта служба 
233 Список на обектите за служба на превозење 

на патници 
234 Список на обектите за техничко-колската 

служба 
235 Список на ефектите за локомотивската слу-

жба 
236 Список на обектите за службата за одржу-

вање на пругата 
237 Список на обектите за службата на врски 
238 Список на обектите за ежлезничката авто-

служба 
24 П о с е б н и п р о е к т н и з а д а ч и 
За изработка на главните проекти на обек-
тите под 23 (секој со податоците за логич-
ниот вид на работата) 

V ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНИ 
(ГЛАВНИ) ПРОЕКТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ЛОЖИЛ-
НИЦИ И РАБОТИЛНИЦИ (НОВИ ОБЕКТИ И РЕКОН-

СТРУКЦИЈА НА ПОСТОЕН Ј ИТЕ ) 
1 Основни податоци 

11 О п ш т и п о д а т о ц и 
111 Назив, вид и положба на ложилницата (рабо-

тилницата) 
Општи податоци 112, 113, 114, 115 и 116 како 
во одделот II 
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12 Е к о н о м с к о - т е х н и ч к и п о д а т о ц и 
121 Податоци за сегашниот и идниот капацитет 

на ложилниците (работилници) 
122 Документација за тоа дека предвидената 

градба е во склад со перспективниот разви-
ток на односната пруга (јазолот); податоци 

i еа потребите на кои што треба да одговори 
ложилницата (работилницата) во односот на 
други железнички служби 

123 Податоци за евентуалните потреби на други 
ресори, установи и претпријатија на кои што 

: • * треба да одговара ложилницата (работилни-
цата) 

124 Технички податоци за ложилницата (работил-
ницата) 

124.1 податоци за колосеците и колосечните врски 
124.2 горниот строј на ложилниците (работилнич-

ките) колосеци и типови на подробнија за 
врска на колосеците (стрелки, вртилки, пре-
ко сител и ити.) 

124.3 карактеристика на локомотивите и колите 
(тежина, должнина, број и размак на оските 
ита.) 

124.4 технолошки процес на работата на ложилни-
цата (работилницата) 

124.5 податоци за електрификацијата и изворите 
на електричната енергија 

124.6 други технички податоци 
125 Геолошки и хидролошки податоци, податоци 

за носивост на земјиштето 
126 Смерници на конструктивно решавање на 

поедини поголеми инженерец обекти и ви-
сокоградби на ложилници (работилници) 

127 Смерници во поглед на употребување на 
фондиран, дефицитен, стар и друг материјал, 
податоци за изворите на материјалот по ви-
дови и издашност а 

128 Документи за добивената согласност на ло-
кацијата од страна на надлежните органи 

129 Податоци за етапите на изградбата и етапите 
на експлоатацијата 

!13 С п и с о к на о б е к т и т е в о л о ж и л и и д а т а 
(работилницата) (на инженерски обекти и 

високоградби), четите идејни проекти го 
чинат составниот дел на идејниот проект на 
ложили ица та (работилницата) 

14 П о с е б н и п р о е к т н и з а д а ч и 
за изработка на идејни проекти на обектите 
под 13 за кои што не постојат типски проек-
ти (секој со податоци за дотичниот вид на 
градбата) 

2 Дополнителни податоци за изработка на главниот 
проект 

21 О п ш т и п о д а т о ц и 
Податоците 211. 212, 213, 214, 215, 216, 217 
и 218 како и во одделот II 

22 Т е х н и ч к и п о д а т о ц и 
221 Етапата на изградбата за која што треба да 

се изработи главниот проект 
222 Дополнителни податоци со 121, 122, 123 и 124 
223 Резултатите од сондажата (геолошки профи-

ли, стручни мненија за карактеристиките на 
земјиштето и носчвоста на земјиштето), до-
полнителни хидролошки податоци 

224 Дополнителни податоци во поглед на распо-
ложивист материјал 

225 Дополнителни податоци со 129 
23 С п и с о к н а о б е к т и т е в о л о ж и л н и ц а т а 

(работилницата) (инженереки обекти и високо« 
градба) чиите главни проекти ги чинат со-
ставните делови од главниот проект на ло-
жилницата (работилницата) 

24 П о с е б н и п р о е к т н и за д а ч и 
за изработка на • главните проекти на обек-
тите под 23 (секој со податоци за дотичниот 
вид на градба) 

VI ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈ-
НИТЕ (ГЛАВНИТЕ) ПРОЕКТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
ВОСОКОГРАДВИ (НОВИ ОБЕКТИ И РЕКОНСТРУК-

ЦИИ НА ПОСТОЕВТЕ) 
За изработка на проектната задача за високоград-

би важат одредбите на привременото напатствгг за 
составање на' програмата на градежниот дел на инве-
стиционата изградба за изработка на проектниот ела-
борат во високоградбата — МГ бр. 23700/48 од 23 
декември 1948 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
14/49), со тоа да се заменуваат одредбите на наведе-
ното напатствие во точ. а—з одделот I (градежна 
програма) со општите одредби во одделот I на ова 
напатствие и да се додава под 12115 нов податок: 
документација за тоа дека е предвидена градбата во 
склад со перспективниот развиток на пругата, ста-
ницата, ложилницата или работилницата, во чии со-
став соодветната високоградба влегува. 

Ситуациониот нацрт и другите општи технички по-
датоци (121), по правило, ги прибира инвеститорот. 
Во случај кога то? на инвеститорот не му е можно 
(потполно или делимично), должно е податоците кои 
што недостасуваат да ги прибере самото проектант-
ско претпријатие односно проектантскиот орган. Оваа 
обврска на проектантско™ претпријатие (органот) 
мора да се утврди со договор. 
VII ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ЗА ИЗРАБОТКА ИДЕЈНИ 
(ГЛАВНИ) ПРОЕКТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ИНЖЕ-
НЕРСКИ ОВЕК/« И (НОВИ ОБЕКТИ И РЕКОНСТРУК-

ЦИИ НА ПОСТОЕКЈИТЕ) 
1 Основни податоци 

11 О п ш т и п о д а т о ц и 
111 Назив на обекто! и назив на пругата, стани-

цата, ложилницата односно работилницата, на 
која што и припагја обектот, со точна поло-
жба за истото 
Општи податоци 112, 113, 114, 115 и 116 како 
во одделот II 

12 Е к о н о м с к о-т е х н и ч к и п о д а т о ц и 
121 Ситуационен нацрт на градилиштето во ра-

змер 1 :500 д о 1 :1000 
122 Податоци за капацитетот на обектите (шема 

на тежината, слободен профил, градежна го-
лемина ити.); документација за тоа дека е 
предвидената градба во склад со перспектив-
ниот развиток на пругите (јазолот), стани-
цата, ложилницата или работилницата, во чии 
состав влегува 

123 Технички податоци за обектот кој што се 
гради или реконструира, како и за сосед-
ните обекти (воколку се од влијание) 

124 Соодветните комуникации со градилиштето, 
потреба нг изградба на нови 

125 Геолошки податоци и податоци за носивоста 
на земјиштето: податоци за подземната вода 

126 Хидролошки податоци (количината и нивото 
на најголемата вода, можност на поплава на 
градилиштето и ел.); податоци за климат-
ските прилики 

127 Смерници во поглед употребување на фон-
диран, дефицитен, стар и друг материјал; 
податоци за изворите на материјалот 

128 Документи за добивената согласност на ло-
кацијата од страна на надлежните органи 
(воколку со постоекјите прописи за соодвет-
ниот обект се бара) 

129 Предвидени инсталации 
2 Дополнителни податоци за изработка на главниот 

проект 
21 О п ш т и п о д а т о ц и 

Податоци 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 и 
218 како во одделот II 

22 Т е х н и ч к и п о д а т о ц и 
221 Ситуанионен нацрт на градилиштето во ра-

змер 1:500 (врз основа на снимен профил) 
222 Дополнителни технички податоци 
223 Резултати на сондажата 
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224 Програма за изработка на проектот на сне* 
лата 

225 Програма на одводнување на обектот 
226 Програма на инсталациите 

.227 Дополнителни податоци во поглед на распо-
ложивиот материјал, како и за изворите на 
материјалот. 

Ситуациониот нацрт и другите економско-технич« 
ки податоци, пс правило, ги прибира инвеститорот. 
Во случај кога на инвеститорот тоа не му е возмо-
жно (наполно или делимично) должно е податоците 
кои што недоетануваат да ги набави проектантско™ 
претпријатие односно проектантскиот орган. Оваа об-
врска на проектантско™ претпријатие (орган) мора 
да се утврди со договорот. Податоците под 122, 127, 
128, 129 како и под 226 и 227, во секој случај должен 
е да ги даде инвеститорот самиот. 

VIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1) Напатствие^ за составање на проектната за-

дача за изработка ча проектите на индустриските ко-
лосеци се содржува во Наредбата за постапката при 
проектирање и градење на индустриските колосеци и 
градба од страна на инвеститорот вон од ресорот на 
Министерството на железниците на ФНРЈ на желе-
зничкото подрачје — МЖ бр. 2658/50 од 15 февруари 
1950 година. 

2) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применува 
на сите железнички инвестициони обекти чии што 
проекти к^ се работат во 1950 година. 

Бр. 2656 
15 фебруари 1950 година 

Белград 
Министер на железниците на ФНРЈ, 

Тодор Вујасинович, е. р. 

168. 
Врз основа на чл. 44 во враќа со чл. И и 12 од 

Правилникот за проектирање на железнички инвести-
циони обекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/49) и 
чл. 4, 10 и 19 од Правилникот за градење на желез-
нички инвестициони обести („Службен лист ФНРЈ", 
бр. 78/49) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ 
НА ИНДУСТРИСКИ КОЛОСЕЦИ И ГРАДБИ ОД СТРА-
НА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВОН ОД РЕСОРОТ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ НА ФНРЈ НА 

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ПОДРАЧЈЕ 
1. Општи одредби 

На градбите на индустриските колосеци кои што 
имаат непосредни приклучок на пругата од јавниот 
саобраћај под управа на Министерството на железни-
ците на ФНРЈ, како и на градбите кои што инвести-
торите вон од ресорот на Министерството на желез-
ниците на ФНРЈ ги »»водат на подрачјето на пругите 
од јавниот саобракјај и на подрачјето на индустриски-
те пруги и колосеци што имаат непосреден приклучок 
на овие пруги, се применуваат прописите од правил-
никот за проектирање железничките и инвестиционите 
обекти и Правилникот за градење железнички инве-
стициони обекти, кои што важат за градење на по сто-
ените железнички пруги, (чл. 1 и 2 од Правилникот за 
проектирање на железнички инвестициони обести). 

II. Индустриски колосеци 
а) Инвеститорот кој што има немерение да из-

гради индустриски колосек со непосреден приклучок 
на пругите наведени во претходната точка, ке изра-
боти во соработка со проектантско то претпријатие, 
органот односно со проектантот проектна задача (про-
грама на изградбата), која штл треба, да биде соста-
вена со следеше податоци; 

1 О п , ш т и п о д а т о ц и 
11 Податоци за инвеститорот 

111 Ресор и административно-оперативен раково-
дител на инвеститорот 

112 Назив на инвеститорот (претпријатие или у-
станова) и неговото седиште 

113 Број на банковната врска на инвеститорот 
114 Име, адреса и телефон на лицето одредено 

од инвеститорот за одржување врска со про-
ектантско™ претпријатие, органот односно 
проектантот во текот на изработката на про-
ектниот елаборат. 

12 Значење на инвестициите (сојузно, републич-
ко, локално) 

13 Назив на колосекот, приклучна и крајна точка 
14 Карактер на градбата (новсградба, рекон-

струкција, постојан обект, привремен обест)' 
15 Извод од одобрениот план на инвестициите, 

со кој се докажува дека е изградбата на ко-
лосекот односно изработката на проектот за 
колосекот одобрена, со податоците за вред-
носта на инвестициите. 

2 Е к о н о м с к о-т ех и и ч к и п о д а т о ц и 
21 Предвидена количина на годишниот тран-

спорт во нето тони (во сиге правци), по ви-
довите на стоката (суровини, материјал, при-
бор, преработки, готови производи), со ра-
споредот на транспортот по месеци (да се 
датат сите податоци за поодделни етапи на 
развитокот на претпријатието на кое што 
му служи индустрискиот колосек) 

22 Програмска скица 
221 Генералштабна карта (копија) со уцртаниот 

колосек 
222 Ситуациона скица во поволна размера 

(1:1000 до 1:5000), од која што мора да 
биде јасно видлива точката на 'приклучокот 

223 Уздужен профил во поволна размера 
23 Технолошки процес на одвивањето на сао-

бракјајот во самото претпријатие кое што се 
врзува со индустрискиот колосек, со нацртот 
на колосечките и другите саобракјајни врски. 

24 Податоци за евентуалната употреба на инду-
стрискиот колосек од страна на други ползу-
вачи, со документација 

25 Документи за доб »вената согласност на лока-
цијата од страна на надлежните органи 

26 Податоци за изборот ширината на планумот, 
нагибот, полу »речникот кривината и горниот 
строј 

27 Податоци за видот и типот на локомотивите 
и колите кои што ке саобракјалт на инду-
стрискиот колосек 

28 Геолошки податоци 
29 Смерници во поглед на употреба на фунди-

раниот, дефицитниот, стариот и другиот ма-
теријал, со податоците за изворите на мате-
ријалот по видови и издашноста (со назна-
чување локалните извори во ситуациониот 
план) 

3 С п и с о к н а о б е к т и т е на и н д у с т р и -
с к и о т к о л о с е к , чии што проекти чинат 
составен дел на проектот на индустрискиот 
колосек 

4 П о с е б н и п р о е к т н и з а д а ч и 
за изработка проекти на сите обести под 3 
(секој со податоците за логичниот вид на 
градба) 

5 У п о р е д н а с м е т к а (по в а р « ј а и т и -
т е), од која ке се види да ли е изградбата 
на индустрискиот колосек економеми оправда-
на. или би било порационално да се ползу-
ваат други траиепортни средства (дат, жичана 
железница, деко в »јс ки. колосек* воден пат, 
комбинован«, начни на транспортот » сд.). 
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t ) Изработената проектна задача (програма иа из-
градбата) инвеститорот е должен да играти до 
територијално .надлежната дирекција на железниците 
на претходно мнение. 

Дирекцијата на железниците ке го проучи елабо-
ратот од медната точка на интересите за експлоата-
цијата на железниците и нивниот перспективен разви-
ток и за тоа На инвеститорот ке му издаде писмено 
образложено мнение. 

в) Проектната задача (програмата на изградбата), 
со мие ни ето од дирекцијата на железниците, инвести-
торот ке ја испрати преку својот административно-
оперативен раководител, односно преку своето ресор-
но министерство (комитет) до комисијата за ревизија 
на главните проекти при Министерството на железни-
ците на ФНРЈ на претходно одобрение, по чл. 11 од 
Правилникот за проектирање железнички1 инвестици-
они обекти. 

Г) Врз основа на одобрената проектна задача, пот-
писана од страна на инвеститорот и неговиот админи-
стративно-оперативниот-раководител односно од ре-
сорното минстерство, како и од страна на Проектан-
тско™ претпријатие, од проектантскиот орган односно 
од проектантот, по правило, се пристапува кон изра-
ботка на главниот проект По одредбите во точ. дј) 
од одделот II од оваа наредба (чл. 10 ст. 1 од Пра-
вилникот за проектирање на железничките инвести-
циони обекти). 

Од тоа се изземаат градбите на индустриските ко-
лосеци кои што ке бидат, врз основа на списокот од 
инвестиционите обести што е даден од страна на план-
скиот орган од ресорот на инвеститорот, со одлука 
ед Претседателот на Сојузната планска комисија озна-
чени како градби од поголем обем и значење во сми-
сла на чл. 9 од Правилникот за проектирање на желез-
ничките инвестициони о зекри. За таквите градби инве-
ститорот изработената проектна задача (програма на 
изградбата) по добиеното претходно одобрение по 
точ. в) одделот II од оваа наредба ке ја испрати до 
Сојузната планска комисија на одобрение. Сојузната 
планска комисија при одобрувањето на проектната за-
дача (програмата на изградбата) одлучува да ли ин-
веститорот пред изработката на главниот проект ке 
пристапи кон изработката на идејниот проект, сходно 
на одредбите од чл. 7 од Правилникот за проектирање 
ка железничките инвестициони обекти, и да ли идеј-
Н'Иот проект спрема одредбите од чл. 13 ст. 1 и 2 од 
истиот правилник ке се испратат на ревизија до Ко-
мисијата за ревизија на идејните проекти при Сојуз-
ната планска комисија или до Комисијата за ревизија 
на главните проекти при Министерството на железни-
ците на ФНРЈ. 

д) Главниот проект ги содожува следните пода-
тоци: 

1) ситуациониот нацрт на дефинитивната траса во 
размера 1 :1000 изработен врз основа на податоците 
од обележената трпеа и снимените попречни профили, 
со внесените обекти и сите измени што ги предизви-
кува градбата на индустрискиот колосек. 

2) уздужен профил на колосекот, изработен врз 
осноза на податоците на обележената и нивелисаната 
оска на колосекот, во размер 1 :1000 за должини и 
1:100 за висини. 

3) попречни профили изработени врз основа на 
податоците добивени1 со снимање во размер 1 :100, со 
пресеците на -сите обекти што се врзани за експлоата-
цијата на колосекот. 

4): графички распоред на масата (ако има пого-
леми земјишни работи), 

5) геолошки профили за поважни обекти, израбо-
тени врз 'основа на сондажни ^податоци, со димензии и 
коти ориентисани врз основа тна колосекот. 

6) геолошки податоци за теренот, 
7) главни проекти (индивидуални или типски) на 

обектите и постројките на долниот строј во згодна 
размера, 

8) главни проект (индивидуални или типски) за 
ВисокограДби што се врзани за експлаотацијата на ин-
дустрискиот колосек (магацини, силоси, бункери, рам-
он и ел.); 

9) тип На горниот строј и типови односно проекти 
на другите инсталации па горниот строј (стрелка дуп-
ки за чистење и ти.); 

10) система на сигнално-сигурносни постројки и 
телефонско-телеграфските урегјаи; 

11) детален предмер и пред сметка (со анализа на 
цените) по видовите на работите; 

12) основен експропријационен елаборат за ек-
спропријација на недвижностите; 

13) технички извештај со точен опис функцијата 
на колосекот и неговите обекти (технолошки проекти) 
и образложение на усвоеното решение. 

За градба на индустриски колосеци во полесни те-
ренски прилики може комисијата за ревизија на глав-
ните проекти при Министерството на железниците на 
ФНРЈ при претходното одобрение на проектната зада-
ча (програма на изградбата) да одобри составните де-
лови под 1) 2) и 3) од претходниот став да се изра-
ботат врз основа тахиметриското снимање на ситу-
ацијата без претходно обележување на траси. 

гј) Ако главниот проект во поголема мерка за-
дира во други обекти односно прашања од општо 
значење (јавни "патишта, обекгги на водостопанство и 
електростопанството, урбанистичките планови и ел.) 
инвеститорот е должен на извршниот одбор на над-
лсжниот околиски (градски) односно обласниот наро-
ден одбор да му поддаде предлог да се спроведе коми-
сиски увигјај на лице место, по одредбите од чл. 16 
од Правилникот за проектирање на железничките ин-
вестициони обекти. 

Главниот проект со записникот за извршениот ко-
мисиски -увид по претходниот став инвеститорот го 
испракја на ревизија и одобрение до Комисијата за ре-
визија на главните проекти пг-и Министерството на 
железниците на ФНРЈ во чиј што состав влегува и 
еден претставник од министерството (комитетот) на 
кого инвеститорот му припагја (чл. 15 ст. 1 и чл. 18 
од Правилникот за проектирање на железничките ин-
вестициони обести). 

е) Врз основа на ревидираниот и одобрениот гла-
вен проект на инвеститорот му издава дозвола за из-
водење градби (градежна дозвола) по чл. 4 од Пра-
вилникот за градење железнички инвестициони обекти 
директорот на територијално надлежната дирекција на 
железниците (со изузетокот предвиден во точ. и) 
одделот И од оваа наредба). 

ж) На 20 дена пред довршувањето на градбата из-
водачот на работите е должен во согласност со инве-
ститорот да му лоддаде на директорот на територи-
јално надлежната дирекција на железниците молба за 
формирање комисија за прием на извршените градеж-
ни работи. 

Директорот на надлежната дирекција на железни-
ците ке формира (освен во случаите предвидени во 
точ. и) оддел II од оваа наредба) со свое решение 
комисија за прием на и »вршени те градежни работи, по 
одредбите од чл. 11 односно 12 од Правилникот за 
градење железнички инвестициони обекти. 

з) Комисијата што е формирана по претходната 
точка, по правило, издава и дозвола за употреба на 
изградениот индустриски колосек (со изузеток што е 
предвиден Во следната точка). 

и) За градба нив ест игоре ки колосеци Што се во 
Смисла на Чл. 9 од Правилникот за проектирање же-
лезнички инвестициони об ести означени како градби 
од повисок обем и значење, градежна дозвола издава 
Министерот на железниците на ФНРЈ. 

За такви градби Министерот на железниците нг 
ФНРЈ донесува и решение за формирање комисија гџ-
прием на извршените градежни работи, и издава до' 
звола за употреба, но одредбите -на нл. 16 и 17 од Пра* 
вилникот за градење железнички инвестициони обекш, 
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III. Градби од страна ка инвеститори вон од ресорот 
на Министерството на железниците на ФНРЈ на же-

лезничкото подрачје: 
а) Инвеститорот кој што има камер ени е да изврши 

макар какви градежни работи на подрачјето на по-
стоекјите железнички линии наведени во одделот I 
ед ова наредба, ке изработи, во соработка со про-
ектантско^ претпријатие, проектантскиот орган одно-
сно со проектантот, проектна задача (програма на 
изградбата) составена по прописите кои што важат 
за односниот вид на градбата. 

Проектната задача треба да содржи и образложе-
ние за неопходната потреба за извршување на дотич-
ната градба на железничкото подрачје. 

б) Изработената проектна задача (програма на 
изградбата) инвеститорот е должен да ја испрати до 
територијално надлежната дирекција на железниците на 
претходно мнение. 

Дирекцијата на железниците ке ја проучи про-
ектната задача од гледната точка на интересите за 
експлоатацијата на железниците, како и нејзиниот пер-
спективен развиток и за тоа на инвеститорот ке му 
издаде писмено образложено мнение. 

в) Проектната задача (програмата на израдбата) 
со претходното мнение од дирекцијата на железниците 
и прибавените докази за добавената согласност на ло-
кацијата на обектот од страна на надлежниот орган, 
инвеститорот подлава преку својот административно-
сперативен раководител односно преку ресорното ми-
нистерство (комитетот) до Комисијата за ревизија на 
главните проекти при Министерството на железниците 
иа ФНРЈ на претходно одобрение по чл. 11 од Правил-
никот за проектирање железничките инвестициони о-
бекти. 

г) Врз основа на одобрената проектна задача (про-
грама на изградбата), потписана од страна на инве-
ститорот и неговиот административно-опративниот ра-
ководител, односно од ресорното министерство (ко-
митетот) како и од страна на проектантско™ претпри-
јатие, проектантскиот орган односно од проектантот, 
се пристапува, по правило, кон изработката на идеј-
ниот проект, по прописите кои што важат за составање 
идејни проекти за односниот вид на градбата. 

При претходното одобрение на проектната задача 
Комисија за ревизија на главните проекти при Мини-
стерството на железниците на ФНРЈ може да одлучи 
за дотичинот обект да не се работи идеен проект, туку 
да се пристапи непосредно кон изработка на главниот 
проект (чл. 10 ст. 1 од Правилникот за проектирање 
железничките инвестициони обекти). 

д) Инвеститорот изработениот идеен проект го 
испракја на ревизија до Комисијата за ревизија на глав-
ните проекти при Министерството на железниците на 
ФНРЈ (чл. 15 ст. 1 чл. 18 од Правилникот за проекти-
рање на железничките инвестициони обекти). 

Од тоа се изземаат градбите што ке бидат, врз 
основа на списокот на инвестиционите обекти подда-
ден од страна на планскиот орган од ресорот на инве? 
ститорот, со одлука од Претседателот на Сојузната 
планска комисија означени како градби од поголем 
обем и значење во смисла на чл. 9 од Правилникот 
за проектирање железнички инвестициони обекти. За 
такви градби инвеститорот изработената проектна за-
дача (програма на изградбата) по добивено™ прет-
ходно одобрение, по точ. в) оддел III од оваа наредба 
ке ја испрати до Сојузната планска комисија на одо-
брение. Сојузната планска комисија при одобрувањето 
на проектната задача (програмата на изградбата) одлу-
чува да ли инвеститорот изработениот идеен проект 
Спрема одредбите на чл. 13 ст. 1 и 2 од Правилникот 
за проектирање на железничките инвестициони обекти 
ке ги даде на ревизија до Комисијата За ревизија вд 
идејните проекти при Сојузната планска комисија или 
до Комисијата за ревизија на главните проекти при 
Министерството на железниците на ФНРЈ. 

гј) При ревидирањето на идејниот проект по прет-
ходната точка комисија за ревизија одлучува да ли 

идејниот проект ке го замени со главниот проект и 
да служи како основа за изводење градби (чл. 10 ст. 2 
од Правилникот за проектирање на железничките инве-
стициони обекти). 

Ако комисијата за ревизија најде дека дадениот 
идеен проект не може да го замени главниот проект, 
инвеститорот ке пристапи кон изработката на главниот 
проект по прописите кои што важат за составање глав-
ни проекти за односниот вид градби и ке го даде на 
ревизија до Комисијата за ревизија на главните проекти 
при Министерството на железниците на ФНРЈ. 

е) Во поглед на издавањето градежни дозволи 
формирање комисија за прием на извршените градежни 
работи и издавање дозвола за употреба за овие градби 
ке се 'Применуваат аналогно одредбите зо точ. е) — и) 
од одделот II од ова наредба. 

IV. Завршни одредби • 
а) За проектирање и градење укрстување патишта, 

електроводови, каблови, и други слични обекти на 
железничките пруги, важат посебни прописи. 

б) Ова наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На** 
родна Република Југославија". 

Бр. 2658 
15 февруари 1950 година 

Белград 
Министер на железниците на ФНРЈ, 

Тодор Вујасинович, е. р. 

169. 
Врз основа на чл. 22 од Уредбата за уеталување 

работната сила и ускладување плановите на работната 
сила со планот на платниот фонд и со планот на обез-
беденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
4/50 и тач. VIII од Наредбата за одредување потро-
шачи! е на кои што им се обезбедува снабдување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/49), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУ4 
ВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ ОД ВОЈНАТА И ИНВАЛИД 
ДИТЕ НА ТРУДОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ} 
ФАМИЛИИ И ЗА ДОПОЛНИТЕЛНОТО СНАБДУВАЊЕ 
НА ВОЈНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА СО ИНДУЗ 

СТРИСКИ КАРТИ ЗА ВОНРЕДНИ ПОТРЕБИ (ВП) 
I. — На обезбедено снабдување со предметите -на 

прехрана, со текстил и обувки, во смисла на тон. I 
под б) и в) од Наредбата за одредување потрошачи 
на кои што им се обезбедува снабдување, можат да 
се превземаат личните и фамилијарните инвалиди од 
војната и трудот на кои што врз основа на Законот 
за војните инвалиди од војната, Законот за мирно-
допските војни инвалиди, Уредбата за инвалидите за 
народната милиција („Службен лист на ФНРЈ" бројѓ 
41/47) и Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците v службениците и нивните фамилии им е 
признато правото на инвалиднина односно рента, како 
и членовите на нивните фамилии, и тоа: 

? — Личните инвалиди 
а) војните инвалиди од војната, 
б) мирнодопските војни инвалиди, 
в) инвалидите на народната милиција, 
г) инвалидите на трудот; 

2. — Членовите на фамилијата на личниот инвалид: 
а) брачниот другар на личниот инвалид, 
б) малолетните деца до 14 години (а и постари; 

ако се неспособни за стопанисување), и тоа: брачни! 
вонбрачни, усвоени, ласиноци и храњеници земени ик 
издршка, 

в) родителите и малолетните бракја и сестри до, 
14 години (а и постари, ако се неспособни) за стопа--
нисување), ако ги издржува инвалидот и ако немаат? 
други приходи и со него живеат во заедничко домаќ-
инство. 
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1 г) Очув или маштеа, усвоител или усвоителкз, 
хранител или хранителка, ако ги издржува инвалидот 
и ако «емаат други приходи а со него живеат во за-
едничко домаќинство; 

д) дедо и баба само на личниот војни и мирно-
ДО.ПСКИОТ вое« инвалид доколку не се живи родите-
лите или лицата од точ. г) и доколку со него живеат 
во истото домаќинство и ги издржава личниот инва-
лид, и тоа: или дедо и баба по таткото или дедо и 
баба по мајката (првенствено овој дедо и баба што 
го издржавале и одгледувале инвалидот или кои што 
тој ги издржава). 

3. — Фамилијарни инвалиди: 
а) вдовиците и децата брачни или усвоени, вон-

брачни, паочноци и храњеници до 14 години (и по-
стари, ако се неспособни за стопанисување), на за-
гина™ или нестанато лице, односно умрен личен ин-
валид по кој што им е призната инвалиднината одно-
сно рентата; 

б) родители, дедо и баба, очув и маштеа, усво-
ител или уевоителка, хранител или хранителка на за-
гина™ или нестала™ лице, односно умрен личен ин-
валид по кој што им е призната инвалиднината одно-
сно рентата. 

II. — На обезбедено снабдување како со пред-
метите на прехрана, така и со предметите на текстил 
и обувки, се превезма и пратителот на БОЈНИОТ инва-
лид од војната на I група со 100% неспособност. 

III. — При превземањето на обезбедено снабду-
вање на личните инвалиди, членовите на Фамилијата 
на личниот инвалид и фамилијарните инвалиди, како 
со предметите на прехраната така и со предметите за 
текстил и обувки, се применуваат прописите на чле-
нот 16, 17, 19 и 20 од Уредбата за усталување ра-
ботната сила и за ускладување плановите на работ-
ната сила со планот на платниот фонд и со планот 
на обезбеденото снабдување, со следно исклучеше: 

Ке се превземат на обезбедено снабдување без 
оглед на големината на обработливата поврвнина на 
земјата што ја има домакинството во кое што жи-
веат, и тоа: 

а) со текстил и обувки личниот инвалид од I 
група со 100% неспособност, на кого за живот му е 
потребна тугја помошт, т. е. кој што има право на 
платен пратител, за едно со својот пратител. Во по-
глед на превземањето на обезбеденото снабдување со 
предмети за прехрана се изедначуваат со лицата во 
работен однос кои што живеат во домакинството со 
земјишен посед и имаат евентуално предмети за пре-
храна што се должни да ги дават во задолжителниот 
откуп; 

б) со текстил и обувки личниот инвалид од 60% 
до 100% неспособност од II група; вдовица со две 
или повекје деца, брачни или усвоени до 14 години, 
(а и постари, ако се неспособни за стопанисување); 
деца — фамилијарни инвалиди до 14 години (а и по-
стари, ако се неспособни за стопанисување.), како и 
самохрани родители на загина™ или нестаното лице 
по кое им е призната инвалиднина односно рентата. 

IV. — На обезбедено снабдување со предметите 
на текстил и обувки се превземаат и ако живеат во 
селанските работни задруги: 

а) личните инвалиди од 60% до 100% неспособни 
за стопанисување; 

б) вдовиците на паднатите борци и на умрените 
воени инвалиди од војната со признато право на ин-
валиднина, со две или повекје деца под 14 години 
стари, заедно со децата; 

в) родителите -на паднатите борци и на умрените 
воени инвалиди од војната со признатото право на 
инвалиднина, кои во своето домаќинство немаат спо-
собни членови да работат во задругата а самите се 
исто така неспособни за работа; и 

г) децата на паднатите борци и умрените воени 
инвалиди од војната со признато™ право на инва-

лиднина, под 14 години старост, а и преку 14 години 
ако се неспособни за стопанисување. 

V. — Личните инвалиди, членовите на нивните 
фамилии и фамилијарните инвалиди превземени на 
обезбедено снабдување, добиваат потрошачки капти 
ва предмети за прехрана од следните категории: 

1. — Личните инвалиди 
а) со инвалидитет поголем од 60% — по-

трошачка карта — — Р-1 
б) со инвалидитет од 40—60% заклучно — 

потрошачка карта Р-2 
в) со инвалидитет до 40% заклучно — по-

трошачка карта — — Р-3 
Лични инвалид во работниот однос има право на 

потрошачка карта од онаа категорија која што му 
прииагја спрема видот на работењето, т. е. спрема 
работното место. Ако таков инвалид има спрема про-
центот на неспособноста право на карта од повисока 
потрошачка категорија, тогаш му припагја таа карта. 

2. — Членовите на фамилијата на личните инвалиди: 
а) брачниот другар, родителите, детето и бабата, 

очувот или маштеата, уевоителот или усвоителката, 
храиителот или хранител ката како и децата, бракјата 
и сестрите преку 14 години, ако се неспособни за сто-
панисување — потрошачка карта Г 

б) брачниот другар на инвалидот на I група 
со 100% неспособност, доколку тој истовремено 
е и пратилец и брачен другар на инвалидот, на 
I група со 100% неспособност — потрошачка 
карта— — Р-3 

в) децата односно брак јата и сестрите: 
до 2 години старост заклучно — потрошачка 

карта Д-1 
од 2 до 7 години заклучно — потрошачка карта Д-2 
од 7 до 14 години заклучно — потрошачка карта Д-3 

3. — Фамилијарни инвалиди: 
а) носител на правото на фамилијарната ин-

валиднина, и тоа: вдовица, деца постари од 14 
години што се неспособни за стопанисување 
родителите, дедото и бабата, очувот или маште-
ата, усвоителот или усвоителката, хранителот 
или хранителката — потрошачка карта Р-3 

б) децата до 14 години стари — иста по-
трошачка карта како и децата на жив личен ин-
валид. 

4. — Пратителот на личниот инвалид на I 
група со 100% неспособност — потрошачка 
карта Р-3 

VI. — Личните инвалиди, членовите на нивните 
фамилии и фамилијарните инвалиди превземени на 
обезбедено снабдување, добиваат потрошачки карти за 
текстил и обувки на следните категории: 

1. — 'Личните инвалиди: 
а) со инвалидитет од 40% до 100% — по 

* трошачка карта ИР-1 
б) со инвалидитет до 40% заклучно — 

потрошачка карта — — — ИР-2 
2. — Членовите на фамилијата на личните инва-

лиди: 
а) брачниот другар, родителите односно дедото 

и бабата очувот или: маштеата, уевоителот или усво-
ителката, хранителот или хранителкага како и децата, 
бракјата и сестрите преку 14 години старост неспо-
собни за стопанисување — потрошачка карта — ИГ 

б) децата односно бракјата и сестрите под 14 
години: 

до 2 години старост заклучно — потрошач-
ка карта — ИД-1 

од 2 до 14 старост заклучно — потрошач-
ка карта — — — — ИД-2 

3. — Носителот на правото на фамилијарната ин-
валиднина и тоа: вдовицата, децата постари од 14 го-
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дини неспособни за стопанисување, родителите, дедо-
то и бабата, очувот или манијата, усвоителот или у-
своителката, ХранитеЛот или хранителката — потро-
шачка карта — — ИГ 

. — Пратителот На личниот инвалид на I група 
со 100% неспособност — потрошачка карта —Ј | ИР-2 

YII. — На сите воени инвалиди од војната годиш-
но ке им се издава една индустриска карта за вон-

р е д н и потреби (ВП) со 80 куповни точкици, без оглед 
' да ли се превземени на обезбедено снабдување или 
не, ако носат -некое од следните ортопедски помошни 
средства. 

1. — вештачка нога (надколеница или подколе-
ница) 

2. — вештачка рака (надлактица) 
3. — мидер за кичма 
4. — минерва за вратениот дел на кичмата, 
5. — апарат за целата нога, 
6. — апарат за целата рака. 
На воените инвалиди од војната кои што носат 

ортопедски помошни средства под 3, 4, 5 и 6 од прет-
ходниот став ке им се издаваат ВП карти само додека 
потребата на носењето на помошните средства е ме-
дицински прописано. 

УШ. — Со влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за дополнителното 
снабдување на воените инвалиди од војната со пред-
мети на текстил и обувки („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 105/49), Напатствието за применување Наредбата 
за одредување потрашачиге на кои што им се обез-
бедува снабдувањето на инвалидите од војната и ин-
валидите на трудот и членовите на нивните фамилии 
бр. 13411 од 6 јуни 1949 година и Напатствие™ за из-
менувања и дополнувања на напатствие™ за приме-
нување на Наредбата за одредување потрошачите на 
кои што им се обезбедуваат снабдувањето на инвали-
дите од војната и инвалидите на трудов и членовите 
на нивните фамилии бр. 20165 од 2 ноември 1949 го-
дина. 

IX. — Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 3197 

3 март 1950 година 
Белград 

Министер на трговијата и снабдувањето 
на ФНРЈ, 

Осман Карабегович, е. р. 

170. 
Врз основа на чл. 42 од Законот за едносбразното 

сметководство, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОСНОВ-
НИТЕ РАСПОРЕДИ НА КОНТАТА (КОНТНИТЕ ПЛА-
НОВИ) НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА 
1) Во врска со Напатствие™ за пресметувањето 

и уплата на разликите настанати заради укинувањето 
на данокот на доходот на работниците, наместениците 
и службениците и доприносот за социјалното осигу-
рување („Службен лист иа ФНРЈ" бр. 10/50), книже-
њето на платите и разликата по платите ке се врши 
на следен начин: 

се задолжуваат соодветните конта на класата 5, 
односно на класата 4 за износот на платите; а се при-
знава контото „Заработени плати" (200); 

Едновремено се задолжуваат истите конта на кла-
сата 5, односно на класата 4 за износите пресметани 
со применувањето на просечната стопа на првата и 
втората разлика во платите на сумата од платите, а 
се признава контото „Други уплати во буџетот" (133) 
во рамките на кој што износот на првата разлика се 
отвора аналитичкиот конто Обврски по првата разлика 
во клатите, а за износот на втората разлика анали-
тичкиот конто Обврски по втората разлика во платите. 

Воколку за некои видови плати се задолжуваат 
контата вон од класата 4 и класата 5, како што е слу-
чај со дополнителните плати во индустријата, рудар-
ството и земјоделието, што се книжат преку контата 
на временските разграничувања (270 и 271), книже-
њето- се врши по истите принципи кои што се при-
менуваат при книжењето во класите 4 и 5. 

Врз основа на матниот список се задолжува кон-
тото „Заработени плати" (200), а се признава кон-
тото „Обврски од платите" (146) за целиот нанос на 
платите заради израмнување на контото Заработени 
плати (200). 

2) Во врска со укинувањето на доприносот за 
социјалното осигурување, од 1 февруари 1950 година 
престанува функцијата на синтетична™ конто „Завод 
за социјалното осигурување" (148;. 

Врз основа на чл. 92 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците, службениците и нивните 
фамилии исплатите на расходот за социјално осигу-
рување ке го врши претпријатието. Во таа цел се 
оснива нов синтетички конто „Социјалното осигуру-
вање" (148) со потребен број аналитички конта спре-
ма видовите на исплатите преку кои што ке се врши 
исплата на расходите како и наплатата на исплатените 
износи од буџетот. 

При исплатувањата што ги врши претпријатието 
за сметка на социјалното осигурување се задолжува 
контото „Социјалното осигурување" (148), а се при-
знава контото .»Благајна" (100). 

За наплатените износи на име социјалното осигу-
рување претпријатието го признава контото „Социјал-
ното осигурување" (148), а го задолжува редовниот 
конто „Банка" (101). 

Во случај на пречекорување на лимитот на испла-
тувањето на социјалното осигурување банката му го 
признава на претрпане™ целиот износ на пресмета-
ното социјално осигурување, но во исто време го за-
должува за разлика на пречекорувањето на лимитот. 
Во врска со тоа претпријатието ке отвори во состав 
на синтетичкиот конто „Други барања" (144) одделен 
аналитички конто „подобрени исплати на социјал-
ното осигурување" на чин терет ке ги книжи испла-
тите на социјалното осигурување извршени преку ли-
митот, а во полза на банката. Износите книжени на 
контото „подобрени исплати на социјалното осигу-
рување" се превиткуваат одкога се расправени на те-
рет на соодветните конта, т. е. воколку се оправдани, 
на терет на банката, вокалну се неоправдани— на те-
рет на работникот односно службеникот кој што из-
носот го примил неоправдано, а воколку од такви ра-
ботници или службеници неоправданите 1 износи не 
можат да се наплатат, на терет на соодветниот слу-
жбеник кој што извршил погрешна пресметка. 

3) Во рамките на синтетичкиот конто „Фонд на 
раководството" (791) задолжително се отвораат три 
аналитички конта, и тоа: 

а) дотации во Фондот на раководството од те-
кукјата година, (7910) на кој што се евидентира дел 
од Фондот на раководството кој што не може да се 
троши до одобрението на завршната сметка; како и 
делот од Фондот на раководството од поранешните 
години за кој што не е уште одобрена завршната 
сметка; 

б) дел од Фондот на раководството за награду-
вање на работниците и службениците (7911), на кој 
што се навогја евидентиран износот кој што е во оваа 
цел одреден врз основа еа одобрените завршни сметки 
од претходните години; и 

в) дел 'од Фондот на раководството (7912), кој 
што е исто така дотиран врз основа на одобрените за-
вршни сметки, а наменет за другите цели. 

4) Во рамките на синтетичкиот конто Фондот на 
средствата за сзм.&стојно располагање (792) задол-
жително се отвораат две аналитички конта, и тоа: 
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а) дотации во Фондот на средствата за самостојно 
располагање од таа година (7920), на кои што се 
евидентира дел од Фондот на средствата за само-
стојно располагање кој што не може да се троши до 
одобрување на завршната сметка; како и дел од Фон-
дот на средствата за самостојно располагање од по-
ранешните години за кој што уште не е одобрена 
завршната сметка; 

б) дел од Фондот на средствата за самостојно ра-
сполагање (7921) кој што е создаден врз основа на 
одобрените завршни сметки од лретходтите години. 

5) Во склад со Методологијата на цените и изра-
ботката на Финансискиот план (издание од Сојузната 
планска комисија и Министерството на финансиите на 
ФНРЈ —. 1950) се прописуваат следните книжења во 
врска со намалувањето на полната цена на чинењето: 

а) пошто се задолжени контата „Извршувањето 
на планот по дејствителните трошкови" (група 60): 

се задолжува односниот конто на готовите произ-
води (група 62) за износ на индивидуалната планског 
полна цена на чинењето, наголемени за планираното 
намалување на полната цена на чинењето, а се при-
знава соодветниот конто „Извршување на планот по 
дејствителните трошкови (група 60). 

Салдо од контото Извршувањето на планот по 
дејствителниге трошкови се пренесува во корист или 
на терет на контото Снижување односно наголемување 
полната цена на чинењето (629): 

6) при реализацијата: 
се задолжува контото „Снижување односно наго-

лемување на полната цена на чинењето" (629) за сра-
змерен дел од истражното салдо во однос на извр-
шената реализација, а се признаваат контата „Други 
уплати во буџетот?' (133), „Фондот на раководството" 
(791) и „Фондот на средствата за самостојно распо-
лагање" (792) за соодветните износи до висината на 
годишното планско задолжување на претпријатието за 
намалувањето на полната цена на чинењето. По испол-
нувањето на даденото намалување, понатамошните .из-
носи на потрајното салдо на контото 629, после реа-
лизацијата, се прекнижуваат во корист на контото 
„Надпланската добив" (962). 

Во случај да претпријатието воопште не го оства-
рило намалувањето на полната цена на чинењето, 
туку полната цена на чинењето ја наголемиле: 

се задолжува контото „Непредвидена загуба" 
(971), а 

се признава контото „Снижување односно наголе-
мување полната цена на чинењето" (629) за износ на 
долговниот салдо на контото 629. 

б) Во врска со пресметувањето на одвоената ам-
балажа, со состав на синтетичкото конто „Амбалажа" 
(313) треба да се отворат две аналитички конта, и тоа: 

Амбалажа на 'залае и абмалажа во експлоатација. 
При давање амбалажата во експлоатација треба 

да се изврши книжење од аналитичкото конто „Амба-
лажа! на залае" на аналитичкото конто „Амбалажа во 
експлоатација", без книжење на синтетичкото конто. 

•Книжење ка потрошената амбалажа се врши по 
следниот начин: 

се задолжува кјнтото „Активни временски разгра-
ничувања" (270) — посебен аналитички конто, а се 
признава контото „Амбалажа" (313) — аналитички 
конто „Амбалажа во експлоатација". 

Контото „Активни »ременски разграничувања" 
(270), — посебен аналитички конто се задолжува исто 
така, за сите трошкови на поправање на амбалажата 
во експлеатација, и тоа во полза на контото Производ-
ство; на споредна дејност, воколку оправките ги врши 
самото претпријатие, односно во полза? на .контото 
Набавувачи, доколку поправањето, го врши друго 
претпријатие. 

При книжењето на амбдажата врз. основа на пре-
сметковната калкулација на готова производи; 

се задолжува соодветниот конто „Извршување 
планот по дејствителни трошкови" (групата 60), а се 
признава контото „Пасивни временски разграничувања 
(271) — посебен аналитички конто. 

t На крајот' на годината аналитичките конта на син-
тетичките конта ич активните и пасивните временски 
разграничувања кои што се однесуваат на амбалажа, 
се j-faeaf међусобно, а за разлика (салдо) се задол-
жу$аУ1или се одобрува контото „Снижување односно 
наголемување на полната цена на чинењето" (629). 

Бо. 4698 
,1$ февруари 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Министерот на надворешна трговија 

на ФНРЈ, 
Милентије Попович, е. р. 

Прези,друмот на Народната скупштина на ФНРЈ 
по извршеното сравнување со изворниот текст, уста-
новил^ дека во пречистениот текст на Законот за 
воените инвалиди од војната, објавен во „Службениот 
лист на ФНРЈ" бр. 14 од 25 февруари 1950 година, 
се поткрала долу наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 
Во чл. 18 ст. 3 во вториот ред после зборот 

„ортопедски" треба да се додаде зборот „кондури" 
Бр. 35. — Од Президиумот та Народната скуп-

штина На ФНРЈ, 8 март 1950 година. 

О Д Л И К О В & Н И Ј & 
Врз основа на членот 2 од Законов за ордените 

и медалите, а по предлог на Врховниот командант 
на оружан ите сили на ФНРЈ, Президиумот на Народ-
ната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија 

р е ш и л 
за покажана храброст и стечени заслуги за народ 

во текот на Народноослободителна борба да се одли-
куваат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез, капетан Боље Антона Јожеф; 
рез. потпоручници: Цевња Игњаца Александар, 

Фурлан Стефана Мирко и Ловренчић Јожефа Станко; 
рез. заставник Прунк Франца Мирко; 
рез. мл. водник Павлић Ивана Јожеф; 
БОЈ', обвезник Јерић Алојза Павел. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
рез. капетани: Боље Антона Јожеф и Краљ Алој-

за Станко; 
рез. поручници; Хледе Антона Антон, Курник Јо-

жефа Иван, Ловренчић Јожефа Станко, Мараж Јо~ 
сипа Франц и Питко Ивана Здравко; 

рез. погпоручници: Бан Јосипа Јосип, Чевња 
Игњаца Александар, Ферфила Антона Анто«, Фаб ја« 
Јосипа Франц, Јуха Ивана Иван, Мезинац Винценца 
Едвард, Шибала Франца Франц, Шенигој Алојза Да» 
корин, Шкрл» Алојза Франц. Турк Доменика Данило 
ш Жура ЈлжЈѕфв Станко; 
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рез. заставници; Аврам Алојза Алојз, Буда Вин-
ценца Франц, Брезовец Франца Марјан, Венчић Ан-
тона Милан, Башин Франца Франц, Чергољ Андреја 
Драго, Чернигој Антона Јанко, Чехови-н Јожефа Вик-
тор, Дугулин Јожефа Здравко, Фурлан Јожефа Емил, 
Јакулин Алфонза Ладо, Јазбец Јожефа Јожеф, Ко? 
тмина Франца Франц, Миклавчић Јосипа Јосип, Оберг-
снел Алојза Алојз, Прунк Франца Мирко, Прегељ 
жефа Радо, Пећар Ивана Јосип, Ренар Алојза Алојз* 
Шћука Антона Алојз, Слубан Ивана Алојз и Св$ра 
Винценца Алојз; w; 

рез. ст. водник Ренар Јосипа Јосип; и т 
рез. водници: Грм ек Алојза Алојз и Кртинић 

ле Илија; i 
мл. водник Чергољ Андреја Ринард; 
дем. борци: Брундола Франца Даница, Фари?, 

Ивана Славица, Фабјан Јожефа Цвета, Фабрис Миха-
ела Марија, Тулић Јожефа Зофка, Јакомин На зарија 
Иванка, Кодрич Ангела Павла, Летели« Јожефа Милка^ 
Петриња Ивана Франчишка и Пирјевец Јожефа Мара;; 

вој. обвезници: Роже Петра Петер и Рожанц Цва-; 
на Рудолф; 

дем. борци: Ражен Јожефа Милена и Столфа 'Иг* 
наца Ида; 

вој. обвезници: Терчон Јожефа Драго и Тавчар 
Августа Зоро; 

дем. борац Удович Ивана Јулка; 
вој. обвезник Волк Андреје Дорко; 
дем. борац Злобец Доминика Марија. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручник Курник Јожефа Иван: ( 
рез. потпоручници: Фабјан Јосипа Франц, Шини* 

гој Алојза Даворин, Шкрљ Алојза Франц, Турк (До-
меника Данило и Злогар Мартина Јожеф; 

рез. заставници: Абрам Алојза Алојз, Цвелбар 
Јанеза Антон, Чернигој Антона Јанко, ^Јеховин Јо-
жефа Виктор. Фурлан Јожефа Емил, Космина Франца 
Франц, Мавер Франца Јустин, Оберснел Алојза 
Алојз, Прегељ Јожефа Радо и Слубан Ивана Алојз; 

рез. ст. водници: Авсец Сречкота Сречко, Хре-
шука Андреја Станко, Муха Ивана Зорко, Ренер ј о -
сипа Јосип, Рожанц Ивана Јосип, Сила Јосипа Франц, 
Скибин Фердинанда Алојз, Ширца Јожефа Игњац, 
Шкапин Антона Марјан и Шкргат Ивана Данило; 

рез. водници: Адамић Франца Милован, Бандељ 
Алојза Алојз, Долга« Андреје Доран, Јерић Станка 
Станко, Јелерчић Ивана Данило, Косанчић Ивана 
Антон, Кос Алојза Марјан, Мартинчић Ивана Антон, 
Михалић Антона Владимир, Новић Јанеза Владо, Пов-
се Јожефа Јожеф, Равбар Јожефа Руди, Рудеж Јо-
жефа Јожеф, Ријавец Доминика Данило, Витез Ан-
дреје Алојз и Ва денчић Јожефа Франц; 

рез. мл. водници: Бизјак Антона Антон, Чергољ 
Андреје Рихард. Чеховим Јожефа Алојз, Друзина Ан-
тона Антон. Густин Јожепа Алојз, Гомизељ Андреја 
Емил, Грчић Јожефа Јожеф, Ковачић Ивана Иван, 
Кукања Јожефа Алојз, Михалић Ивана Ангел, Мар-
т и ћ Андреја Едвин, Новак Стефана Албин, Раце Фран-
ца Карло. Спетић Јожефа Карел, Ситар Франца Радо, 
Станчић Антона Алојз, Шчуковт Антона Антон, Штре-
кељ Ивана Алојз, Сила Матије Драго, Тавчар Алојза 
Здравко и Жерјал Алојза Срећко; 

рез. десетара. Адамић Јожефа Карло, Булаић 
Илије Душан, Церкзеник Франца Франц, Фонда Ан-
тона Франц, Јоган Јожефа Алојз, Кастелић Антона 
Алојз, Шк ап ин Антона Станко и Ватовец Ивана Јовко; 

ној. обвезнииц: Абрам Ивана Мирко, Андре јашин 
Ивана Јакоп, Антончић Ивана Алојз, Абрам Јожефа 
Иван, Бабудер Андреја Јожеф, Бан Јожефа Јожеф, 
Бан Јосипа Јосип, Балут Јосипа Доминик, Венчић Ја-
коба Антон, Венчић Јожефа Виктор, Бернетић Ивана 
Иван, Блокар Фердинанда Фердинанд, Бучај Алојза 
'Јожеф, Вуковшек Јакопа Роберт, Чо« Рудолфа Франц, 
Церна Антуна Драгутин, Чепан Адолфа Карел, Чек 

Алојза Карло, Чех Јожефа Винко, Чеховин Алојза 
Алојз, Чеховин Ивана Богомил, Доља Антона Анто«, 
Поља Франца Марјан, Цурк Стефана Цирил, ^ук Ива-
на Августин, Челар Ивана Рудолф, Добрила Антона 
Рудолф, Дујмовић Франца Владимир, Добрила Јакоба 
Антон, Фабјан Франца Виктор, Бабјан Јосипа Милан, 
Факин Антона Владимир, Форчић Лудвика Рајка, 
Франковић Антона Јожеф, Факин Алојза Херман, Га-
тић Ивана Емил, Грмек Николаја Јожеф, Густинчић 
Јакоба Душан, Тулић Јожефа Станислав, Тулић Фран-
ца Јоже, Гомбач Јосипа Јосип, Горуп Антона Антон, 
Гомизељ Миха Франц, Грзетић Ивана Алојз, Грдина 
Антона Карел, Гербец Јожефа Славко, Ховеља Јусте 
Бруно, Хочевар Матија Франц, Иванчић Ивана Иван, 
Јерич Франца Франц, Јуришевић Ивана Петар, Крањц 
Ивана Иван, Крањц Франца Карел, Кризман Ивана 
Албин, Кукања Ивана Фердинанд, Кљун Ивана Иван, 
Коцјан Петра Бернард, Кодрић Августа Август, Коко-
равец Франца Алојз, Кодрић Антона Данило, Козина 
Антона Силво и Кошута Ламберта Франц; 

вој. обвезници: Лазар Ивана Иван, Лозеј Ивана 
Јозеф, Мацарол Јожефа Антон, Маца® ол Виктора 
Лудвик, Махор Франца Алојз, Матјазић Франца Антон, 
Ма теслић Ивана Иван, Метликовец Ивана Антон, Ми-
ел еј Јосипа Алојз, Мржек Ивана Иван, Мржек Мар-
тина Франц, Окретић Виценца Ангел, Олејник Ивана 
Албин, Ојо Франца Ернест, Остроумна Антона Андреу 
Пипан Ивана Бруно, Печар Ивана Албин, Палиска Ан-
тона Анте, Палчић Јосипа Милан, Пангос Алојза Алојз, 
Павлић Јакапа Јожеф, Печар Андрија Душан, Печар 
Антона Јустин, Петелин Антона Јожеф, Пипан Мар-
тина Андреј,Пири Рафаела Мирко, Питка Антона Јо-
жеф, Почекај Јожефа Данило, Почкар Франца Лудвик, 
Почкар .Едарда Иван, Полес Франца Станко, Прелац 
Ане. Иван, Рожанц Ивана Авгуштин, Равбар Андреја 
Албин, Ребула Франца Франц, Рекар Антона Франц, 
Репер Јосипа Јосип, Рајц Јосипа Антон, Рогеља Карла 
Славко, Родица Матије Роман, Раце Антона Антон, 
Сосић Јожефа Иван, Сошић Франца Ернест, Сила 
Франца Игњац, Садрач Франца Алојз, Самса Франца 
Антон, Швара Јожефа Венцесла*, Штока Антона 
Здравко, Штолфа Карла Едвард, Штембергар Франца 
Франц, Шкибин Фердинанда Фердинанд, Ширца Карла 
Карло, Шибеља Франца Албин, Шчука Јожета Мари-
јан, Шчука Антона Александар, Терчон Јожефа Дра-
го, Тавчар Антона Иван, Тробец Августа Јожеф, "Гр-
чон Франца Славко, Уршић Антона Јожеф, Укмар 
Јустина Здравко, Укмар Ивана Јожеф, Укмар Игњаца 
Бранко, Уле Антона Станислав, Верч Антона Алојз, 
Врабец Јожефа Богомир, Бонк Франца Иван, Вовк 
Ивана Херман, Витез Алојза Јожеф, Верган Антона 

.Антон, Ватовец Ивана Франц, Зафред Јохана Чашпер, 
Шваб Алојза Макс, Железник Андреја Карел и Жер-
јал Ивана Едвард. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез. ст. водници: Муха Ивана Зорко, Михалић 

Ивана Алберт, Орел Алојза "Албин, Сила Јосипа Франц, 
Ширца Јожефа Игњац, Шкирин Фердинанда Алојз, 
Тробец Ивана Мирко, Верц Алојз и Ватовец Антона 
Франц; 

рез. водници: Адамич Франца Милован, Бандел 
Алојза Алојз, Церквеник Гр его рј а Душан, Цврка ежгк 
Јожефа Албин, Долган Андреја Боран, Фонда Антона 
Франц, Гец Доминика Станко, Јарић Станка Станко, 
Кос Алојза Маријан, Косанчић Ивана Антон, Ковачић 
Андреја Иван, Мартинчић Ивана Антон, Михалич! Мар-
тина Душан, Новић Јанеза Владо, Повсе Јожефа Јо-
жеф, Помен Ивана Марчел, Равбар Јожефа Руди, 
Слубан Ивана Цветко, Шкрињак Франца Бранко и 
Валенчић Јожефа Франц; 

рез. мл.'водници: Арбахт Ивана Иван, Бизјак Анто-
на Антон, Бале Антона Антон, Ченовин Јожефа Алојз, 
Цедак Ивана Бернард, Друзина Антона Анто«, Франца 
Андрија Марјан, Франкић Доменика Адолф, Густим Јо-
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шо 
жефа Алојз, Гомиѕељ Андреје Емил, Хлаче Ивана Још-. 
ко »Ковачић Ивана Иван, Ковачић Андреје Станко, . 
Козина Ивана Алојз, Лудвик Алојза Станко, Миналић 

'Ивана Ангел, Монорчић Јожефа Андреј, Новак Ште-
тана Алин, Павлић Ивана Јожеф, Пестел> Ивана Мар-
јан, Раце Франца Карло, Сила Матије Драго, Странчнћ 
Антона Алојз, Ситар Франца Радо, Спетић Јожефа Ка-
рел, Шћуковт Антона Антон, Штрекељ Ивана Алојз, 

.Тавчар Алојза Здравко, Видрих Јожефа Јожеф и Жер-
јал Алојза Сречко; 

рез. десетари Адамић Јожефа Карл, Булаић Илије 
Душан, Цепак Ивана Александар, Година Франца Франц 
Огрни Ивана Мирко и Уковић Јожефа Франц; 

вој. обвезници: Абрам Ивана Мирко, Андре јатић 
Ивана Јакоб, Антончић Ивана Алојз, Бабудер Андрије 
Јожеф, Бан Јожефа Јосип, Балут Јакоба Антон, Бем-
бић Јожефа Виктор, Бернетић Ивана Иван, Блокар 
Фердинанда Фердинанд, Бучај Алојза Јожеф, Буков-
и х Јакопа Роберт, Будих Омела Роман, Бучај Ан-
дреје Јожеф, Болчић Андреја Јожеф, Болчић Јожефа 
Мирко, Боље Јосипа Јожеп, Боштјанчић Франца Ле-
ополд, Божић Едварда Франц, Бришчак Рудолфа Мир-
ко, Бишчак Алојза Алојз, Бенко Јожефа Јожеф, Вен-
чић Франца Франц, Венчић Франца Јожеф, Бак Јо-
жефа Биљем, Барић Андреја Алојз, Бабић Карла Ка-
рел, Бабић Јакоба Рафаел, Бабудер Антона Франц, 
Бабић Јожефа Антон, Берне Франца Марија, Чок Ру-
долфа Франц, Черне Антона Драгутин, Чепа« Адолфа 
Карел, Чех Алојза Карло, Чех Јожета Винко, Чеховнн 
Алојза Алојз, Чеховин Ивана Богомир, Доља Антона 
Антон, Доља Франца Марјан, Цурк Штефана Ћирил, 
Дук Ивана Августин, Цергољ Ивана Владо, Црне Ан-
тона Александар, Цотић Алојза Бранко, Цотић Винка 
Јожеф, Цоља Јожефа Станко, Цоља Алојза Рудолф, 
Чеховим Франца Хероин, Чермељ Франца Франц, Цах 
Јожефа Албин, Церквеник Михаела Алојз, Церквеник 
Јожефа Франц, Церквеник Јожефа Јожеф, Цергољ Ива-
на Адреј, Днбрила Антона Рудолф, Дујмовић Франца 
Владимир, Добрило Антона Војко, Долган Ивана Ра-
дослав, Довган Јожефа Јоже, Дујц Ивана Јосип, Фа-
бјан Франца Виктор, Фабјан Јосипа Милан, Факин Ан-
тона Владимир, Форчић Лудвика Рајко, Франковић 
Антона Јожеф, Франца Ивана Август, Франца Антона 
Маријо, Франца Петра Петер, Филипчић Франца Ро-
ман, Фонда Франца Франц, Фонтанот Антона Карел, 
Факин Алојза Кристјан, Фабјан Александра Алексан-
дар, Фурлан Антона Антон, Фурлан Јожефа Иван, 
Фурлан Јосипа Ернест, Филипић Ивана Аница, I ом-
бец Јосипа Јосип, 1'оруп Антона Антон, i омизељ . 
Миха Франц, Грчић Ивана Емил, Грмек Николаја Јо-
жеф, Густинчић Јакоба Душан, Тулић Јожефа Стани-
слав, Тулић Франца Јоже, Габријалчић Франца Франц, 
Ганшершић Јуреја Иван, Герланц Антона Иван, Гом-
бач Антона Франц, Гомбач Франца Франц, Гомбач 
Карла Франц, Гропајц Антона Радмило, Грмек Антона 
Алберт, Грмек Алојза Алојз, Грмек Јожефа Антон, 
Грдина Антона Карел, Горјуп Јанеза Јанко, Горуп 
Јожефа Станислав, Грдина Антона Иван, Гомезељ Ан-
дреја Антон и Грмек Антона Стефанија; 

војни обвезници: Ховеља Јуста Бруно, Хочевар 
Матије Франц, Хроватин Алојза Само, Хлача Вален-
тина Иван, Иванчић Јакоба Рудолф, Јерић Франца 
Франц, Јерић Алојза Павел, Јуришевић Ивана' Петар, 
Јурца Андреја Милан, Јурца Ивана Иван, Јазбец Ива-
на Валдо, Јелен Андреја Августин, Јелушић Ивана 
Јосип, Јерић Антона Алојз, Јакулин Антона Ангел, 
Јазбец Антона Јожеф, Кљун Ивана Иван, Коцјан Пе-
тра Бернард, Кодрић Августе Август, Кокоравец Фран-
ца Алојз, Кодрић Антона Данило, Козина Антона СПЛ-
ЕО, Каштелић Антона Алојз, Франц Ивана Иван, Крања 
Франца Карел, Кризман Ивана Албин, Кукња Изана 
Фердинанд, Крижман Антона Јожеф, Кукања Ангела 
Габријел, Ковачић Јожефа Ангел, Ковачић Андреја 
Август, Ковачић Јанеза Јожеф, Ковачић Хенрика Ми-
ро, Корен Алојза Иван, Колончић Живота Захарије, 

Корошец Антона Јожеф, Косић Августа Алојз, Коци-
јанчић Матије Силвестер, Клон Алојза Данило, Кнез 
Антона Јожеф, Кобал Франца Станко, Коцјан Јожефа 
Јоже, Косанчић Ивана Бенедикт, Косанчић Ивана 
Еми«; Коцјанчић Андреја Кармељ, Косанчић Ивана 
Марјан, Косанчић Антона Мирко, Канте Ангела 
Лоб)?,' Кариж Антона Алојз, Кавчић Карла Радо, Кор-
жеРЧЃранца Милена, Лазар Ивана Иван, Лозеј Ивана 
Владимир, Лавренчић Ивана Јожеф, Липање Јожефа 
Антон, Липање Антона Мирко, Ловренчић Викторја 
ОрдвНец, Ловренчић Јосипа Силвестар, Лозеј Алојза 
Алојз, Лозеј Франца Јозеф и Легиша Хенрика Дока; 

»ој. обвезници: Мацарод Јожефа Антон, Мацарој 
Виктбрја Лудвик, Махорчић Франца Алојз, Матја-
жић Франца Антон, Матевлић Ивана Иван, Метлико-
вец Ивана Антон, Мржек Ивана Иван, Мржек Мар-
тин^ 'Франц, Миклавичић Антона Валерија Михалич 
Андреје Андреј, Мирц Антона Антон, Мирц Антона И-
ван, Мислен Леополда Мирко, Млач Антона Иван, Мљач 
Јожефа Иван, Мљач Јожефа Јожеф, Мљач Јакоба Ја-
коб,'Модерн Франца Габријел, Мохорчић Антона Иван, 
Моднтрцић Ивана Иван, Минц Ивана Иван, Мевља Ан-
тона Јожеф, Мевља Франца Јожеф, Миклавчић Ан-
дреје Маријан, Медвед Мартина Јожеф. Махорић И-
вана Данило, Мајцен Јожефа Алојз, Мајер Јожефа Јо-
жеф, Марц Јосипа Антон, Маргарит Алојза Гилдо, Маз-
куза Доротеа Милан, Маркуза Ивана Алојз, Марсич 
Антона Алфонз, Матевич Јожефа Алојз, Мацарол Ма-
рјана Станко, Магајна Јожефа Борис, Махнич Рудол-
фа ;Богомил, Новак Андреје Иван, Нович Леополда 
БруЦ$ Окретић Виценца Ангел, Олцник Ивана Албин, 
ОЈо 'Франца Ернест, Остроушка Антона Андреј, Оз-
бич Јожефа Станко, Орел Алојза Алојз, Орел Леопол-
да Виктор, Огрни Ивана Иван, Павлич Јакопа Јосип, 
Печар Антона Душан, Печар Антона Јустин, Петелин 
Антона Јожеф, Пипан Мартина Андреј, Пирц Рафаела 
Мирко, Пишко Антона Јожеф, Почкај Јожефа Данило, 
Почкар Франца Лудвик, Џочкар Едарда Иван, Полес 
Франца Станко, Прелац Анте Иван, Прунк Августа 
Франц, Прунк Антона Винко, Попис Јакоба Лудвик, 
Пожар Андреја Албин, Полес Јожефа Иван, Полес Ан-
тона Станко, Почкар Ивана Алојз, Нишко Јожефа Ла-
зар, Пирјавец Леополда Леополд, Пипан Јожефа Мар-
јан;'Петриња Јосипа Август, Пелан Павла Франц, Пер-
хавец Ивана Франц Перхавец Антона Јожеф, Пецар 
Ивана Иван, Павлич Јожефа Фердинанд, Павлич Ивана 
Франц; 

рез. обвезници: Рожман Ивана Лудвик, Рожанц 
Ивана Августин, Рожац Ивана Марјан, Рожац Андреја 
Марјан, Рожац Јосипа Јосип, Рожац Петра Антон, Роса 
Јанеза Станко, Равбар Андреја Албин, Ребула Франца 
Франц, Рекар Антона Франц, Репер Јосипа Јосип, Ројц 
Јосипа Антон, Рогеља Карла Славко, Репер Јожефа 
Јожеф, Репич Јожефа Ангел, Ресиновић Јосипа Зоран,-
Решдвер Ивана Јожеф, Ријавец Јожефа Јожеф, Родица 
Франца Емил, Родица Матије Марјан, Родица Павла 
Павелу Ренчељ Ивана Ернест, Ражман Јожефа Карел, 
Станчић Ивана Алојз, Сошић Јожефа Иван, Сошич 
Франца Ернест, Славец Андреја Јожеф, Слубан Ивана 
Иван, Сила Франца Игнац, Север Јожефа Алберт, Се-
вер Ивана Мирко, Север Ивана Игнациј, Сегулин Ива-
на Јожеф, Сегулин Франца Франц, Сардоц Франца А-
лојз, Самса Франца Антон, Стари Антона Марјан, Сук-
љан Блажа Андреј, Шкапин Антона Станко, Шпацапан 
Антона Рудолф, Шваб Јожефа Јожеф, Швагељ Јожефа 
Јожеф, Швара Антона Виктор, Штока Антона Здравко, 
Шток Франца Франц, Штолфа Карла Едвард, Штембер-
гар Франца Франц, Шкорја Ивана Иван, Шкорја Ивана 
Иван, Шкрјанц Антона Јожеф, Шкрк Алојза Алојз, 
Шкибин Фердинанда Фердинанд, Шкибин Антона Ан-

, тон, Ширца Карла Карло, Шибеља Франца Албин, Шћу-
ка Јожета Маријан, Шуштершић Андреје Мирко, Швара 
Јожефа Венцеслав, Шав Карола Марош, Шајке Ивана 
Иван, Шћука Антона Александар, Шћука Вичкота Ан-
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тон, Шимчић Алојза Милка, Скок Матевжа Зорка Тер-
чон Мартина Рудолф, Танчар Анпова Конрад, Турк И« 
вана Иван, Трога Јанеза Јожеф, Турк Ивана Иван, 
Тробец Алојза Милан, Тробец Августа Јожеф, Трчон 
Франца Славко, Уршић Антуна Јожеф, Умен Миросла-
ва Франц, Укмар Стаикота Станко, Укмар Игнар^ Јо-
жеф, Укмар Игнаца Бран о, Укмар Алојза Алој$, гУле 
Антона-Станислав, Удовић Антона Карол, Уд ов ић Ра-
ленгина Биљем, Ватовеп Ивана Јанко, Варбец Алојза 
Цирил, Врабец Јожефа Богомир, Вовк Франца Станко, 
Вовк Франца Иван, Всвк Ивана Херман, Витез Алојза 
Јожеф, Врабец Антона Рафаел, Вран Блажа Силвестер, 
Вељак Јожефа Штефан, Водопивец Јакоба Цветка, Ва-
товец Ивана Франц, Витез Андреје Андреј, Зидар Фран-
ца Алојз, Злобен Јожефа Јожеф, Зрнц Ивана »Јоже, 
Жагар Силвестра Јусто, Жваб Алојза Макс, Железник 
Андреја Карел, Живец Кристијана Жарко, Жваб Ан-
тона Иван и Жваб Јожефа Јожеф. 

Бр. 244 
18 август ,1949 година 

Белград .• ; . 
Секретар, Претседател,f 

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

Врз основа на членот 9 од Законот за брдечите 
и медаљите, а по предлог на Врховниот командант 
на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народ-
ната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија 

р е ш и л " 5 

за покажана храброст и стечени заслуги за 'нафод 
во текот на Народноослободителна борба да се одли-
куваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
рез. поручник Лучев Анте Анте; 
рез. потпоручници: Банковић Ђуре Стојан и 

Штумфол Јосипа Иван; 
рез. 'Заставник Вујошевић Томе Љубинка. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручите Рафаелић Ивана Рајмунд; 
рез. потпоручкици: П^ѕрков Шиме Јосип и Самар-

џија Јове Драго; 
рез. заставници: Миливојевић Лазе Драгутин и 

Томичић Мате Јаков; 
всј. обвезници: Тулић Дује Иван, Крмић Стевана 

Јосип, Лалић Уроша Мирко, Попић Мате Иван, Петро-
вић Марка Јово, Славујевић Млађара Милан, Вране-
шевић Стојана Рудолф и Зеланто Марка Петар; 

инвалиди: Барушић Давида Милка и Медведов-
Петровић Винка Божа. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД ITI РЕД: 
рез. капетани: Мрђен Боже Милосав, Њемчић Ал-

берта Богдан и Њемчић Милана Павао; 
рез. поручници: Берта Јосипа Мартин, Корницер 

Драгутина Егон, Монополи Фране Вјекослав, Митров-
ски Нестрова Боро, Петровић Јована Чедо, Рафаелић 
Ивана Рајмунд и Вицкерхаузер Мавре Мирослав; 

рез. потпоручиици: Јиршак Стјепана Стјепан, Ка-
меница Сулејмана Ибрахим, Перков Шиме Јосип, Пра-
жић Петра Ђорђе, Самарџија Јове Драго, Шупек Вик-
тора др Златко и Живковић Ивана Владимир; 

рез. заставници: Бруншмид Мирослава Иван, Ћо-
сић Ибрахима Алија, Дворшчак Стјепана Мато, Ђор-
ђевић Милана Драган, Француски Петра Вјекослав, 
Фрањи.евић Мате Јошко, Фукс Макса Марцел, Аби-
шевић Мурата Мехмед, Ивић Марина Жељко, Јелен 
Ивана Иво, Јокановић Раде Миодраг, Коражија Ивана 
Иван, Ковачевић Вида Лука, Кутија Јакова Радослав, 

Ладински Владе "Боро, Лазаров Глигора Дине, Лонча-
рић Драгутина Милан, Логор Ивана Маријан, Мацорати 
Фрање Милан, Марић Људевита Иван, Микулчић Ђуре 
Стјепан, Миливојевић Лазе Драгутин, Невјестић Ивана 
Станко, Ново сел Јадре Ива«, Предић Цане Дамјан, 
Прелог Милана Милан, Томичић Мате Јаков, Вранеш 
Саве Војислав, Вочинкић Фрање Мато, Бућан Ђуре 
Драгутин, Забо Јована Милан. Жугчић Ивана Андрија 
и Жужић Шиме Мирко; 

рез. ст. водници: Грзунов Боже Динко и Иванчић 
Ивана Драгутин; 

рез., водници: Крајновић Ђуре Петар и Вртарић 
Магде Стјепан; 

рез. мл. водни« Морић Анте Мато; 
рез. десетари: Црнковић Анте Стјепан и Поповић 

Васе Владимир; 
вој. обвезници: Бачић Антуна Петар, Дражина Ма-

те Андрија, Дрета Павао Вид и Флајпан Томе Дра-
гутин; 

Грбић Симе Смиља; 
вој. обвеаниц«: Госте Адолфа Људевит, Тулић Ду је 

Иван, Хидек Ивана Драгутин, Хренар Марка Игнац, И-
вас Блажа Анте, Јанковић Радосава Велко, Келеминец 
Ивана Иван, Колаковић Николе Милан, Комар Илије 
Јосип, Киршић Антона Рино, Крмић Стевана Јосип, Ко-
вачевић Стјепана Стјепан, Лалић Уроша Мирко, Левак 
Фрање Славко, Недовић Јосе Вукоица, Петровић Мар-
ка Јово, Пуцић Ивана Иван, Сладујевић Млађара Ми-
лан, Стевановић Ђорђа Љубомир, Шимунец Мате Јо-
сип, Узелац Симе Милан, Вранешевић Стојана Рудолф 
и Зел анто Марка Петар; 

Баришић Давида Милка, Баришић-Куртић Томе 
Станка, Церанић Јосипа Анкица, Медведов-Петровић 
Винка Божа и Синобад Гојка Наташа. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. ст. водник Иванчић Ивана Драгутин; 
рез. водници: Брњић Мате Неђељко, Едеклеровић 

Миша Миле, Курића Симе Милан и Михаљек Јосипа 
Ђуро; 

рез. мл. водници: Хернест Елизабета Руди и Мо-
рић Анте Мато; 

вој. обвезници: Атанасовић Драгомира Рајко, Ба-
кригјија Ивана Божо, Бранковић Николе Виктор, Дра-
жина Мате Андрија, Дрета Павла Вид, Фабош Павла 
Јосип, Фињач Павла Мирко, Голубовић Јована Ради-
сав, Говорушић Миле Јосип, Хермар Марка Игнац, И-
вас Блажа Анте, Ивезић Миле Марко, Јагодић Јована 
Томо, Јањатовић Јована Никола, Катанић Ђуре Антун, 
Келеменец Ивана Иван и Ковачевић Стјепана Стјепан; 

без чича Коњевић Дмитра Сока; 
вој. обвезник Кукек Јосипа Иван, Левак Фрање 

Славко, Мартић Симе Јурај, Микешић Петра Јосип, 
Партек Ивана Радослав, Пливелић Грге Антун, Пишнуо 
Шимуна Стјепан, Рибарић Антуна Јанко, Стевановић 
Ђорђа Љубомир, Стамболија Косте Милан, Свагуша 
Анте Славко, Шантек Стјепана Јосип, Шимунец Мате 
Јосип, Тахија Николе Јосип, Томчић Мате Фрањо, Тун-
бас Бене Јосип, Узелац Симе Милан и Братић Мар-
тина Маријан; 

Синобад Гојка Наташа. 

СО МЕДАЛИ А ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез., водници: Брњић Мате Неђељко, Едеклеро-

вић Мише Миле и Курића Симе Милан; 
рез. мл. водник Хернест Елизабете Руди; 
сој. обвезници: Алебић Стипе Марко; Атанасовић 

Драгомира Рајко, Баркигија Ивана Божо, Фабош Павла 
Јосип, Голубовић Јована Радисав, Јагодић Јована То-
ма, Јањатовић Јована Никола, Јелин Анте Милан, Ми-
кешић Петра Јосип, Партрк Ивана Радослав, Пливе« 
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лић Грге Антун, Стамболија Косте Милан, Томчић 
Мате Фрањо и Братић Мартина Маријан. 

Бр..26& 
20 септември 1949-година 

Белград 
Секретар,, 

М. Перуничич, е. р. 
Претседател, 

др И. Рибар, е. р. 

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените 
и медалите, а по предлог на Врховниот командант 
на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народ-
ната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија 

р е ш и л 
за покажана храброст и умешност во командува-

њето, осведочена работа на остварување братство и 
единство метју нашите народи и стечени заслуги за 
народ во текот на Народноослободителната борба да' 
се одликуваат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: ! 
рез. мајор Вујовић Гаврила Владимир. < 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА 3 4 НАРОД И РЕД: 
рез. потпуковник Радовић Радисава Милош;, 
рез. мајор Вујовић Гаврила Владимир; 
рез. капетан Ђурић Саве Душан; 
рез. поручник Шуковић Мирка Вукота-; 
рез. потпоручниди: Квасничка Јосипа Јосип и 

Совиљ Дане Ђуро; 
рез., заставници: •Карамарковић-Ђорђевић Марка 

Милка и Лазић Миле Васо; 
v вој. обвезник Рађеновић Марка Милан. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО П РЕД: 
рез. капетани: Дивац Јачима Милутин и Ђурић 

Саве Душан; 
рез. поручници: Баков Петра Никита и Сикирица 

Милића Милош; 
рез. потпор учинци: Севил* Дане Ђуро и Вујато-

вић Марка Миле; 
рез. заставник Томц'Јосипа Јосип; 
вој. обвезник Рађеновић Мирка Милан. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. мајор Вујовић Гаврила Владимир; 
рез. поручници: Јарић Ђуре Перо, Сикирица Ђу-

ре Перо, Сикирица Милића Милош и Војновић Петра 
Вељко; 

рез. потпоручник Ракочевић Новака Ђуро; 
рез. заставници: Лакић Ђуке Ђуро и Вукомано-

вић Миле Јово; 
рез« ст. водник Каракаш Мије Јелка; 
рез. водник Хрњак-Ђукић Николе Јелена; 
вој. обвезници: Аксентијевић Драгише Симо и 

Грујић Луке Љубица; 
инвалиди: Хаџић Шерифа Суљо, Лаловић Мате1 

Периша и Милоеављевдћ Давида Душан. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
рез. потпуковници: Аранђеловић Стојана Жарко и 

Покровом Александра др Владимир; 
рез. мајори: Бајчетић Димитрија Лазар и Војво-

дић Данила Александар; 
рез.- капетани: Богичевић Заријем. Александар, Ђу-

кић Љубомира Милутин, Пешић Владимира Владислав, 
Средојевић Милорада; Мирољуб, Светец Ивана Иван/ 
и Тушар Мартина Фрањо; 

рез. поручници: Антонијевиќ Димитрије Славо-
љуб^ Бумбер Ивана Бранко, Брочић* Андрије Л*убиша, 
Цицовић Радована- Mania, Дошљак Ђу*ана- Јеремије; 
Куртес Милоша Коста, Лазаревић5 Јована Војислав* 

Марковић Милутина Војислав, Мицић Милорада Ду-
шан, Марјановић Мите Станко, Стијовић Миладина 
Радисав, Симић Тимотије Александар, Тодоровић Јо-
вана Тодор и Вељковић Миливоја Бранислав; 

^"рез, потпоручници: Анђелић Блаже Радомир, Ан-
ђелић Живојина Радомир, Божић Петра Драгомир, 
Црн (Зарковић Бранка Страхиња, Граховац Обрада 
СтојШјр Крчмар Стојана Којо, Лазарово« Милана 
Драга«,-Лазаревић Алексе Милан, Љиљак Саве Ратко, 
МИл^Тмвић-Цветковић Ђорђа Б,ранка, Момчиловић 
Љубомира Властимир, Окиљевић Марка Блажо, Пе-
тровић- Чедомира Велибор, Пусић Лазара Мирко, Со-
ковић Јована Иван и Станковић Светозара Коста; 

1 рез. заставници: Арсенић Николе Стево, Антић 
Крсте Драгутин, Анастасијевић Милана Предраг, Ан-
ђелковић Душана Петар, Бркановић Томе Дмитар, Бо-
гојевић^ Гавре Димитрије, Беслић Бранка Драгиша, 
Боровић Петра Борислав, Балаш Лазара Миливој, Цу-
стовићиЗаима Азим, Цветић Пере Жива, Чотра Игња-
тија Саво, Ћулафић Радивоја Милован, Дуганџић 
Александра Милорад, Донић Тасе Никола, Драгојевић 
Тимотије Слободан, Кењало Алексе Петар, Крстевски 
•Кузмана Мите, Лакић Луке Ђуро, Малбашић Луке 
Драгица, Миленковић Николе Миодраг, Матески Сте-
вану Миле, Мицић Стевана. Јован, Млекић Во јимнра 
Александар, Мартиновић Ђуре Војислав, Нагули% Ми-
лутина Илија, Панајотовић Драгољуба Христивоје, 
Пајевић Миодрага Петар, Првуловић Милана Драго-
слав, јДавловоки Стојчев Гвозден, Роговић Милоје 
Станоје, Кистовски Стоилка Станојко, Кадаковић Раде 
Јовану Стојанов Ивана Спаско, Стефановић Чедомира 
Радисав, Славковић Драгомира Владимир, Смодлака 
Божидара Јаков, Сегедин Фрање Бранко, Стојановић 
Стеве Илија, Стевановић Милутина Миливоје, Свирчев 
Васо Васо, Сремац Николе Славко, Трпчевић Николе 
Цв.еноОјЈ Тузлић Љубомира Смиљка, Тепшић Николе 
Јандре, Тасић Златка Милић, Вујадиновић Илије Не-
н а д , Вујичић Спасоја Милан, Вукић Милана Богољуб 
и Вучетић Трифуна Вукадин; 

рез. вој,; службеник Божовић Богдана Радован; 
рез. ст. водници: Каракаш Мије Јелка, Момић 

Стевана Павле и Новаковић Илије Петар; 
рез. водници: Хрњак-Ђукић Николе Јелена и 

Шнап Леона Давид; 
рез. мл. водник Тро кић Селимира Момчило; 
БОЈ. обвезници: Аксентијевић Драгише Симо И 

Бановић Дмитра Светозар; 
Грујић Луке Љубица; 
вој. обвезници: Хаџић Шерифа Суљо, Ковачевић 

Томе Љубица* Лаловић Мате Периша, Лазаревић 
Обрада Васо, Мирковић Станоје Драгомир, Марко-
вић Луке Александар, Новак Рајковић Томе Катица, 
Поповић Радивоја Вукосав, Ракић Симе Васо, Сусић 
Васе Милорад, Салак Јове Драго, Сенић Александра 
Јован и Вукмановић Миле Јово; 

рез. потпоручник Вујатовић Марка Миле. 
( 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. заставници: Чотра Игњатије Саво, Крсмано-

вић Љубомира Добросав, Максић Младена Александар, 
Радаковић Раде Јова« и. Петров Илије Никола; 

рез. ст. водник Станковић Љубомира Војислав,, 
рез. водници: Додевски Стојана Коце н Исловић 

Мате Петар; 
рез. мл. водник Стакић Саве Драгомир; 
вој. обвезници: Антонић Миле* Драгутин, Беда-

шевић Мије Стева«, Бијелић Трипка Милош, Драганов 
вић Милорада Љубомир, Дамјановић; Је адим ара Ма-
ринко, Ђукић; Мирка: Саво, Ђорђевић Николе Ненад, 
Гарај Јана Ђуро, Голубовић Степана Александар, Ја* 
кулвоић Малима:, Драг оглав;, Костић Јосипа: Милова«, 
Ковачевић Радоје: Ђорђе, Мид/осааљевић Милисава 
Зоран,' Миливојевић' Љубомира • Мила«,- Маловић; Ду-
шана Владо, Мијаиловић' Саве- Шкоди«, Стамшншмћ 
Милана Божидар, Салах Јове Драго,« Сѓракусек Ђуре 
Јаве, Тврд*' Одреда1 Јозеф а^УДОн Павла Павле. 



Страна 424 — Број 18 СЛУЖБЕН ЛИСТ Сабота, 11 март 1950 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез. поручник Лисавац Младена Миливој; 
рез. заставници: Кралак Јана Ђуро, Милин Аћима 

Милан, Мишић-Ту рковић Димитрија Лепосава, Попо-
вић Николе Бранко, Паскутини Рудолфа Бранко, Ри-
стовски Величков Гвозден и Стојановски Цонев Сто-
јим ин; 

рез. вој. службеник Главева Ристе Станко; 
рез. ст. водници: Милојевић Аврама Свети©!«^ и 

Николић Благоја Предраг; 
рез. мл. водници: Адамов Косте Ђуро, Крстевски 

Сарафина Петар, Михајловић Мите Васо, Стефанчић 
Андонов Миле, Стојков Саве Милан и Стојков Саве 
Васо; 

рез. десетара Цветановић Серафина Стојан, До-
девски Атанаса Трајко, Накић Трајана Јордан и Ри-
стовски Јаћимов Станко; 

вој. обвезници: Анђеловић Недељка Станица, Бу-
гарин Гене Жива, Бабињец Јана Ђуро. Бугарин Ђоке 
Станко, Богосављевић Живе Лазо, Дуковски Дуков 
Маринко, Дојчиновски Стамена Стојимен, Хриесик 
Мартина Мартин, Јевтић Станимира Слободан, Ј а њ -
етовић Милића Драгослав, Краско Јана Јурај, Куковски 
Глигура Крсто. Лукач Ђуре Ђуро, Милосава евић Да-
вида Душан, Павлин Мише Мишо, Паскуљ Марка -Ве-
лимир, Позматов Арсе Стеван, Ристин Љубе Милорад 
и Вучинић Мирка Момчило. 

Бр. 236 
9 август 1949 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
ИЛ НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот b од 9 февруари 1950 година објавува: 

Уредба за пренесување установите од надлежно-
ста на Министерството на народното здравје на обла-
сните народни одбори; 

Уредба за издвојување медицинскиот факултет во 
Скопје со сите негови институти к со Клиничката бол-
ница во Скопје од општото раководство на Министер-
ството за наука и култура и ставање под општо ра-
ководство на Министерството на народното здравје; 

Уредба за изменувања и дополнувања на Уред-
бата за укинување на Трговинско-индуетриската ко-
мора во град Скопје; 

Уредба за пренесување надлежностите на обла-
сните народни одбори; 

Наредба за формирање комисија за борба против 
губарот; 

Решение за формирање комисија по прашањата 
на експропријацијата. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 4 од 14 февруари 1950 година објавува: 

Наредба за одбрана од поплави; 
Решение за паричните норми нужни за трошење 

на земјоделски производи; 
Правилник за именување Правилата „на Фондот 

на помр ти ината" на Адвокатската комора во Белград. 

Во бројот 5 од 16 февруари 1950 година објавува: 
Закон за државниот буџет на Народна Република 

Србија за 1950 година; 
Закон за државната завршна шетка за Народна 

Република Србија за 1948 година; 
Закон за државјанството на Народна Република 

Србија. 
Во бројот 6 од 18 февруари 1950 година објавува: 
Закон за вршење старателството; 
Закон за имотните односи на брачните другари; 
Закон за шумите; 
Закон за одржување жили-шните згради; 
Закон за сузбивање полската штета; 
Решение за одредување стопата за одредената 

планска добивка (понискиот износ на добивката) на 
државните индустриски и занаетски производителни 
претпријатија од локално значење за планската 1950 
година; 

Решение за планот на расподелбата на одредената 
планска добивка (понискиот износ на добивката) и 
надллашжата добивка на државните индустриски и зе-
наетски производители« претпријатија од локално зна-
чење како и пазаришната добивка, која што наведе-
ните претпријатија ја остваруваат при продавањето 
по пониските единствени цени за планската 1950 го-
дина; 

Решение за амортизационите стопи за државните 
индустриски и занаетоки производители« претприја-
тија од локално значење; 

Правилник за употреба и одржување ваљците за 
ваљање патишта. 

Во бројот 7 од 20 февруари 1950 година објавува: 
Закон за а д м ин и стр а тиви оте рит о р и ј али ат а подел-

ба на народна Република Србија. 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 8 од 25 февруари објавува: 
Решение за потврдување кандидатската листа на 

Осло бед идната фронта на словеиачкиот народ за из-
бирање народни пратеници за Векјето на народите за 
Народната скупштина на ФНРЈ; 

Решение за заштита на шумскиот парк во Фаза-
перија кај Мурска Собота; 

Решение за заштита паркот Двор-Котемеж при 
Радечек кај Ѕиданиот Мост: 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

167. Привремено напатствие за составање и ре-
визија на проектната задача за изработка 
на идејните и главните проекти на градеж-
ниот дел на железничките инвестициони 
обекти 409 

168. Наредба за постапката при проектирањето 
и градењето на индустриските колосеци и 
градби од страна на инвеститорот вон од 
ресорот на Министерството на соопштени-
јата на ФНРЈ на железничкото подрачје — 414 

169. Решение, за превземање на обезбедено снаб-
дување воените инвалиди и инвалидите на 
трудот и членовите на пишите фамилии и 
за дополнителното снабдување на воените 
инвалиди со индустриски карти за вонредни 
потреби — — — 416 

170. Решение за изменување и дополнување на 
основните распореди на контата (контните 
планови) на државните стопански претпри-
јатија — 418 

Исправка на Законот за воените инвалиди од 
војната — — — — — — 419 

Издаван: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранко«« ул. бр. 20. 
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Сечат ал Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


