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907. 
Врз основа на чл. 80 од Уставот на ФНРЈ, по 

предлог од Министерот »а внатрешните работи на 
ФНРЈ, Владата иа ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ПРОТИВАВИОНСКА ЗАШТИТА 

I. - - Општи одредби 
Член 1 

За да се воспитаат и подготват широките народ-
ни маси за одбрана на татковината од воздушен 
напад, се заведува задолжително служење во нрс-
тиагЕс-гонакЕгга заштита. 

Член 2 
Службом з.',- пр оти ва митска заштита има за 

цел мегју грабаните на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија дз ја ра здив?' верноста кон тат-
ковината, да ја зацврснува нејзината војничка' о:*ла, 
Д'а им дава помошт ка сиру жените сили на фронтот 
и во тилот .да го штити населението и народното 
стопанство ед воздушен напад. 

Член 3 
За да ја оствари својата цел службата за про-

тивависнска. заштита има за зад:ЧЕ: 
1) да организира и спр ов е луи а, масовна пропа-

ганда за противависнска заштита метју траг. аните 
објаснувајќи им ј? нежната цел и задачите; 

2) да организира и спроведува шта подобра за-
штита на градовите, ич селата, »а. државните надле-
штва., установи, пр ети ри Јат ша. на индустријата и из 
друг народен имот од воздушен нашад; 

3) да организира и спроведува снштезадолжи-
телно подготвување и обучување ив. населението вп 
начинот за одбрана и ракување со средствата за 
одбрана од •воздушен нат: д; 

4) да води потребна евиденције иа сите лица 
што« се должни д"1 служат во и р-с т кзавио пок ат а за-
штита; 

5) да ор ГЕ визира и спроведува* проверка да лот 
се извршуваат п р оп ИСЕН итс мерки за противавионска 
заштита'; 

6) да 'Организира и спроведува отстранување на 
последиците од непријателски воздушни напади; 

7) да организира и спроведува мерки за давање 
општонародна помошт на фронтот. 

Член .4 
Секој способен државјанки на Федеративна На-

родна Република Југославија должен е да се под-
готви и оспособи за употреба' на заштитни средства 
од воздушен напад и да ги подготви средствата, за 
оваа заштита, иако и да учествува активно во ст« 
станувањето на последиците од воздушен напад. 

Сите грах ја ни државни надлештва, установи и 
претпријатија како и општествени срган из ацин, дол-
жни се да ги извршуваат сите пр оп исани мерки за 
заштита од воздушен напад и да се заложуват за 
остварувањето на службата за противавионски за<-
штига.. 

Член* 5 
Општото раководство со организацијата и со 

изводењето на против авио не ката заштита по врши 
Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ. 

Непосредното раководството со организацијата 
и со изводење^ на лр от ив авион е кг. оа заштита ил 
територија на народната република, го врши мини-
стерот на внатрешните работи на народната репу-
блика преку одделот — одделението на внатрешните 
работи при извршниот одбор на околискиот одно-
сно градскиот (реонскиот) народен одбор. 

Раководењето со службата и со мерки!© за про-
тив авионска заштита во- пси исмет е га »инис трати ви о -
територијални единици се остварува преку посебни 
локални органи за против авион е ка заштита'. 

II. — Обврска на служење во про»ивавинската 
заштита 
Чтен 6 

Сите државјани на ФНРЈ од обата, пола, од 16 
до" 55 години старост способни за вршење служба 
за протива.зионск2 згштита должи«- се да служат 
во неа. 

Повикувањето во службата се врши со наредба 
од надлежниот орган за противавионска заштита. 

Член 7 
Во про ти® авионска та заштита не се должни да 

служат: 
1) лицата што се РО пк тип на служба на оруже-

ните сили и припадниците на народната милиција; 
2) лицата од женски пол што имаат деца под 

12 месеци старост кзжо и жените преку 5 месеци 
труди ота; и 

3) странските државјани и лицата без држао-
1 5 Н С Т В 0 . 

Член 8 
Во против авионската заштита не можат да слу4 

жат лица. што се осудени на казната лишение од 
слобода, со присилна работа или поправи те лп а ра-
бота за време додека ја издрокуват казната. 

Член 9 
Служењето во. противавионската заштина се вр-

ши, по правило во местото на живеење. Во случај 
на потреба службата може да се врши и во друго 
место каде го одреди тоа надлежниот орган за 
против авион ок а заштита. 

Во службата за противавионска заштита лицата 
се р аспор едуш ат по нивните физички и стручни спо-
собности и по потребите на оваа служба. 



Страна 1806 — Број ПО СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 22 декември 194в 

Член 10 
За отстранување последици од воздушен напад 

од поголем« размери должни се да учествувал во 
работењето сите г р е ј а н и мегју 14 и 65 години ста-
рост. кои се способни да ги вршат свие работи. 

Во. случај на потреба, мож.ат за та«а цел да бидат 
употребени и'лицата од чл. 8. 

Член 11 
Службата во нротивавионската заштита, по пра-

вило се врти« бесплатно. 
Во случај н? потреба ма обврзниците на про-

тивавионскатз заштита ке им се обезбеди додека ја 
вршат службата бесплатно сместувале и исхрана. 

Член 12 
Граѓанин КОЈ шри вршењето на службата во 

противависнската заштита задоби е телесни озледи 
или повреди или се разболи, има право на бесплатно 
лекарско одгледување и лекување на« терет »а бу-
џетот на- Министерството на трудот на ФНРЈ. 

Ако групации при вршењето на службата во 
иротивавионскатт заштита во редовна, приправна и 
мобилна состојба, без сво а виш загине, или по-
дади добивени поврели и сз теди умре, или ое на-
мали неговата работна' способност, на него односно 
на членовите од неговата фамилија ке се примену-
ваат во сет''" по описите од Законот за мир но дет-
ските воени инвалиди односно. Законот за војните 
воени инвалиди ако се случат односните случаи во 
војна состојба. 

Член 13 
Грабаните што се нав ог јат во работен однос ке 

ги примаат додека ја вршат службата за против-
ев ион скат а заштита своите редовни принадлежкости. 

Член 14 
Фамилиите на лицата што вршат служба за про-

тивев попска. заштита имоог пр'гво на сите повла-
стици што ги уживаат фамилиите на лицата моби-
л н и но Југ ' -мов ене ка га. армија. 

Чаен 15 
Треш: т е околу исхраната и сместувањето на 

лицата ис ни во службата за противе,виенска за-
штита', као-1 и околу сместувањето на направите и 
опремата за, гасење пожар* и друг материјал за по-
треба на противаоионската заштита, п г ја ат на терет 
на б петите из месните и градските народни одбо-
ри. за чие подрачје се организира и наведува- про-
тив авион ок ата заштита 

Трошкови те околу набавката и сместувањето из 
направите, опремата и друг материјал потребен за 
целите на пг отпеанион е ката заштита, на државните 
надлештва, установи и претпријатија, пагјаат на. те-
рет на. ередсмеТката но. приходите и расходите и на 
финансискиот план на односните надлештва, уста-
нови и претпријатија. 

III — Казнени одредби 
Член 16 

Са к а а т лишение од слобода до 3 месеци, или со 
дегена попговителнз работ0 до три месеци, или па-
рично до- 30.000 д инан и доколку дејствието не прет-
ставува кривично дело. ке се казни: 

1) кој на пози? од надлежниот орган за против-
авионска зашта; а не ја. исполни обврската да служи 
во п ро т ив ао и о н е к а т з заштита или на доуг начин 
избегнува обвоск? да ја. врши оваа служба; 

2). кој не ги изврши 'пропеаните мерки' за за»-
игтита од воздушен ;па1пад: 

3) мој не ги подготви средствата наредени со 
цел на против авионон? заштита'; 

4) кој на позив од надлежниот орган за против-
авионски заштита не \а "исполни обврската' за да се 
сос тг ̂  нат последиците од воздушен напад; и 

5) кој на друг начин ги прекрши прописите за 
противевме неќат а заштита. 

Член 17 
А д м ин ис тр а т»овн о - к а з и ен от а постапка по прекр 

шоците од членот 16 ја РОДИ ВО прв степен одде-
лот на внатрешните работи при извршниот одбор 
на околискиот или градскиот (реонскиот) народен 
одбор. 

IV. — Завршни одредби 
Член 18 

Поблиски одредби за спроведувањето на оваа 
уредба кр пропише Министерот на внатрешните рад-
ости на ФНРЈ. 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила' со денот на објас-

нувањето во „Службениот лист на Федеративна На 
родна република Југославија'", 

13 декември 1948 година 
Белград 

Претседател на Владата на! ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана*, 

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

Министер на внатрешните работи, 
Александар Ранковим, е. р. 

908. 
Врз основа' на Уредбата за по т е к а расподелба 

на индустриската стоко и прописите за изработка 
на планот на увозот и планската раеподелба на сто-
ката увезена од странство, по предлог од Претсе« 
дателот на Стоппнскиот совет при Владата на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРВИОТ КВАР-
ТАЛ НА 1949 ГОДИНА 

I. — 3,? договарањето зл првиот квартал на 1948 
година нож ат прописите од наредбата за склучување 
договори предвидени со Уредбатп за планска, распо-
делба на индустриската стока и со прописите за: 
као збо тка на планот мт увозот и планската распо-
делба на стоката увезена е т странство (..Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 108/47) од точ. I—X како и. .сите 
измени и тополи ув ања шт-' се однесуваат но точ. 
I—X од споменатата Наредба. 

II. — По<крпј прописите наведени во тон. I од 
ов'аа наредба за. логоа ао анкето за новиот квартал на 
1949 го динга важат гл следните посебни одредби; 

1) Сите технички подготовки за „договарање 
( р а с п о д е л а и изнесување) ке почнат на 20 декември 
1948 година, а ке се заврни Т на 1 јануари 1949 го-
дина. 

Договарањето ке почне на 1 јануари 1949 го-
дина, а ке се з врши најдоцна ДО' 20 јануари 1949 
година. 

2) Догов рите за првиот квартал на 1949 година 
ке се склучуваат врз основа на годишните контин-
генти со топ да се должни производителите' да го 
испорачаат " производството за првиот квартал на 



НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 
Народна банка ФНРЈ из Б е л а д а , на основу чл. 

14 Уредб" o организацији и пословању Народне 
банке ФНРЈ, објављује: да је Гувернер Народне 
Ѕбанке: доделио право колективног потписивања 
фирме Народне банке ФНРЈ — Главне централе У 
Београду, и то: * 

1) Јовановићу Михаилу, књиговођа, и шефу Слу-
жбе и 

2) Стеванов ићу Јовићи ју, вишем кр ед. ко Mep ци-
јел нет и, у осуству шефа Службе, — по пословима 
Службе остава, 

3) Зурковић Драгици, млађем персонално« рефе-
ренцу и шефу Службе, - по пословима Персоналне 
службе Завода за израду новчаница. 

4) Туфегџићу Николи, финаноиском референту 
— по пословима Службе за извршење спштедржав-
ног кредитно! плана. 

Вулићу Давору, шефу Службе — по пословима 
Савезног кредитног плана, 

6) Јсрданорићу Љубомиру, шефу Службе по по-
словима Службе по кредитним плановима народних 
република. 

7) Целегину Љубомиру, вишем финансијском ре-
ф е р а т у . — го по славим,a Службе по кредитима зз 
ванредна обртна средства, 

8) Прати Владимиру шефу Службе, по свима по-
словима Девизне дирекције. 

9) Ивановићу Момчилу, шефу Контроле платног 
промета са иностранству«:, по снима fпословимa Деви-
зне дирекције 

10) Стојан-овићу др Бошку, шефу Службе плат-
ног споразуми, — rio свим пословима Девизне дирек-
ције, 

11) Степанов др Владимиру, по пословима Служ-
бе за контролу платног промета са иностранством, и 

12) Малешев:-'ћ Кости. — по ir словима Службе 
петел ир инш ки X послова 

II 
Гувернер Народне банке ФНРЈ укинуо је право 

колективног потписивања фирме Народне банке 
ФНРЈ — Главне централе у Београду и то: 

1) Јовановићу Михаилу, књиговођа, IM послови-
ма Дирекције платног промета и штедне службе, — 
Пословне кореси евиденције објављено v , ,Службеној 
листу ФНРЈ" бр. 82/47 

2) Бабић Драгољубу, вишем' кр ед • комерца, ели-
сти, — због ооемештз.а. објављено у .„Службеном 
листу ФНРЈ" бо 5"/47 

3) Туфегџићу Николи, но пословима Службе се-
зонских кредита on јављено у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 55/47. 

4) Зјалићх Сно: H, m. пословима Службе iro 
републиканеком кредитном плану, објављено у „Слу-
жбено'« листу ФНРЈ" бр 6/48, 
•i 5) Маринковић Радомиру, по го.елошма Опера-
тивног книговодство, објављено у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 55/47. 
t • 6) Цвејићу Марку, књиговођа, по пословима 

обрачуна између седишта, и 
7) Николићу Драгутину по пословима Девизне 

дирекције, збглг премештаја, објављено у „Службе-
ном листу ФНРЈ" бр. 55/47. 

П тписи лица којѓ' ev добила поокуре изложени 
су прм крају овог огласа и у, публици приступним, 
просторијама Главне централе Hi родне банке ФНРЈ 
у Београду 

Из H гол не •'.••) '5еогр.а,ду бр. 253076/ 
Х1-2 од 4 децембра 1948 године. 

Пуномоћник 
Народне банке ФНР I — Главне централе 

, Неа. Илишин, с. р. 
М. Јовановић, е p.. J. Стевановић, е. p., Драг. Зур-
ковић е p., H. Туфегџић, е. p., Булић е p., Јордано-
вић е. p , Целег ин, е. p., В. Прета, е р., ГЛ. Ивановић, 
е. p., др Стојановић, е. p , др Степанов, е. p., и 

Малешевић, е. p, 
Окружни суд з град Београд у Београду,, по (на-

плати таксе из Тбр 37 и 41 Зак" на o судским такса-
ма потврдио је ову промену у Народној банци ФНРЈ. 

Бррј Фи — 340/48. — Из Окружног суда за град 
Београд, у Београду 9 децембра 1948 године. 
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РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТО-
РА ПРЕДУЗЕЋА 3\ ПРОДАЈУ ДРВЕТА „ЈУГОДР-

ВО" СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 
Министарство финаиси a ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног -,ак .на o државним привредним предузе-
ћима a чл. I? Правилника o регистрацији државних 
прнгоеднах претузећ«'о објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
бр. 2625 од IO септембра 1948 године, разрешен je 
дужности Полет Теодор, досадашњи заменик дирек-
тора Предузећа за продају дрвета „Југодрво" са се-
диштем у Б с п раду и од 20 новембра 1948 године 
престаје му право да потписује фгар-му предузећа. 

Бр 42889 — Из Министарства фин анса a ФНРЈ, 
I децембра H/48 r-оди. .е K 605 1-1 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
На сите претплатници аа „Службениот лист на 

ФНРЈ' ' што не ја обновиле претплатата за 1949 годи-
на со уплата или со заклучнана ко им биде запрено 
исправањето од 1 јануари Ш 9 година. 

Заклучнииите и чековните уплатници за обнова 
па претплатата навремена ип се испратени па сите 
досегашни претплатници, па доколку некој од прет-
платниците уште не ја вратил з а к л у ч н и ц а попол-
нета или не извршил уплата, молиме тоа да го стори 
како би со и з б е г а л о ззлирѕњ-гго на „Службениот 
лист на ФНРЈ' ' од I јануари Ш!) година. 

Претплатата за 1545 година изнесува 350, да 
пари и се полага одеднаш 

Гм молиме сите претплатници за исправање и? 
претплатата секогаш да је ползуваат нашата чекови? 
уплатница што сме h испратиле со з а к л у ч н и ц а , il 
доколку претплатата ја ксп-.ак.Јагт со вирмански чек 
секогаш тпеба да се назначи зошто се испраа прет-
платата. број на примероците и број под кој што е 
досега листот приман (број во левиот агол на адре-
сата). 

Претплатата да се исправа преку наплата чеков-
на сметка при Народната банка I 470—SPO, 

„Службена саопштења Савезног уреда за цепе'' 
во 1ЈМ9 година пегла да ќзлегуѕаат посебно, а сите 
препиен за цените ке се печатот во „Службениот 
лист па ФНРЈ", па молиме да се не испратеа прет-
плата. 
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РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА 
„ЈУГОАЛАТ", ФАБРИКЕ АЛАТА НОВИ САД 
Решењем Министарства тешке индустрије пере. 

бр. 4ЗОО/1 од 20 новембра 1048 године разрешен је 
дужности инж. Симић Живадин, досадашњи дирек-
тор предузећа .„Југоалат", фабрике алата Нови Сад 
и од 23 октобра 1948 године престаје му право да 
потписује фирму предузећа. 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
пере. бр. 4360/1 од 20 новембра 1948 године .постав-
љен је Неђерал Мирко за директора предузећа 
„Југогаат", фабрике алати Нови Сад и од 23 октобра 
1948 године *'ма право дгз потписује фирму преду-
зећа. 

Бр. 44130 — Из Министарства финансија ФНРЈ. 
4 децембра 1948 године. K 599 1-1 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО АЗБЕСТНО СА СЕ-
ДИШТЕМ У ВОЈВОДА СТЕПИ НА ИБРУ ПРЕНОСИ 
СЕ У АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНО РУКО-
ВОДСТВО ГЛАВНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА АЗБЕСТ МИ-

НИСТАРСТВА ЛАКЕ ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу мл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о< регистрацији државних 
привредних поедузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 8034/48 од 30 сеп-
тембра 1918 године државно привредно предузеће 
општедржа-вног значаја „Југословенско Азбестно" са 
седиштем у Војводи Степи на Ибру издваја се из ад-
министративно-оперативног руководства Генералне 
дирекције рудника и топионица обојених метала Ми-
нистарства рударства ФНРЈ и преноси у гдминистра-
пивно-оперативно руководство Главне дирекције за 
азбест Министарства лаке индустрије ФНРЈ, заједно 
са свим основним и нормираним обртним сг едс г- има 
и фондом руководства, као и са свим својим правима 
и истраживањима к~ја буде имало на дан преноса. 

Бр. 42706. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
3 деце мос a 1948 године. K 603 1-1 

RAZREŠENJE I POSTAVLJENJE DIREKTORA PREDU-
ZEĆA SNABDEVANJE BRODOVA SA SEDIŠTEM NA 

SUŠAKU 

Ministarstvo Ги: usija FNRJ, u smislu či. 17 Osnov-
nog zakona o državnim privrednim preduzećima ČI. 18 
Praviilni.ka o registraciji državnih privrednih preduzeća, 
objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ br. 51771/48 
od 18 avgusta 1948 godine, razrešen је dužnosti Raić 
Petar, dosadašnji direktor preduzeća Snabdevanje bro-
dova i od 13 avgusta 1948 godine prestaju mu pravo da 
patpisuje firmu preduzeća'. 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ pers. br. 
8930/43 od 9 avgusta 1948 godine, postavljen je Мг ro j е 
Aleksić, dosadašnji pomoćnik direktora preduzeća Snab-
devanje brodova za v.d. direktora istog preduzeća i ria 
dužnost stupio 13 avgusta 1948, godine od koga dana 
ima pravo da potpisuje firmu preduzeća u granicama 
ovlašćenja. 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ br. 5387/48 
od 17 novembra1 1948 godine, ovlašćen je Antun Ilijić, 
šef komercijalnog sektora preduzeća Snabdevanje bro-
dova da u slučaju otsutnosti ili spremnosti v.d. dli rek-
tora vrši dužnost zamenika direktora i potpisuje firmu 
preduzeća u granicama ovlašćenja. Ovo ovlašćenje važi 
od I decembra 1948 godine. 

Br. 42961. — Iz Ministarstva finansija FNRJ I de-
cembra 1948 godine. K 604 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА 
„ЈУГОЛЕК-а" ПРЕДУЗЕЋА ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ 

ЛЕКОВА БЕОГРАД 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећу објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
пере. бр. 3066 од 21 октобра 1948 годеше, разрешен 
је дужности Кушевић Владимир, досадашњег дирек-
тор „Југолек-а" предузећа за увоз и извоз лекова, 
Београд и од 8 новембра 1943 године престаје му 
право да потписује фирму предузећа. 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
перо. бр. 3023 од 20 октобра 194Ѕ године, постављен 
је Кртолица Војин директора „Југолек-а" преду-
зећа за увоз и извоз лекова. Београд и на дужност 
ступио 8 новембра 1948 године од кога! дана има 
право да потписује фирму предузећа* у границама 
овлашћења. 

Бр. 43847. — Иа Министарства финансија ФНРЈ, 
7 децембра 1948 године. K 606 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ В. Д. ДИРЕКТОРА 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — 

БЕОГРАД 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
бр. 2845 од 7 октобра 1948 године, разрешен је дуж-
ности Алштетер Павао, досадашњи д. директор 
Предузећа, за међународну шпедицију.— Београд и 
од 4 јуна 1948 године престаје му траво да потпи-
сује фирму предузећа. 

Бр. 40909. — Из Министарства финансија ФНРЈ 
16 новембра 1948 године. 586 1-1 

OVLAŠĆENJE ZA POTPISIVANJE FIRME TOVARNE 
SPLOŠNIH METALNIH KONSTRUKCIJ IN VIJAKOV SA 

SEDIŠTEM U MARIBORU 

Ministarstvo finansija FNRJ. u smislu či. 17. Osnov-
nog zakona o državnim privrednim preduzmimo! i ČI. 18 
Pravilnika o registraciji državnih privrednih preduzeća, 
objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva teške industrije FNRJ br. 
31493 od 20 oktobra 1948 godine, ovlašćen je inženjer 
Leo Piptrin, tehnički direktor Tovarne splošni;h metalnih 
kon s trke i j in vi jakov sa sedištem u Mariboru (ja u slu-
čaju odsutnosti direktora može da potpisuje firmu pre-
duzeća cd IO novembra 1948 godine u granicama 
ovlašćenja. 

Rešenjem Ministarstva teške industrije FNRJ br-
31493 od 20 oktobra 1948 godine, ovliaćen je inženjer 
Raić Milivoje, direktor plama Tovarne splošnih i metalnih 
konstrukcij in Vijakov sa sedištem u Mariboru dai u ste-
čaju odsutnosti direktora! i tehničkog direktora može Да 
potpisuje firmu preduzeća od IO novembra 1948 godine 
u granicama ovlašćenja. 

Br. 43001. — Iz Ministarstva finansija FNRJ I de-
cembra 1948 godine. K 607 1-1 

NOV NAZIV FIRME PODJETJA ZA RAZDELILNE NA-
PRAVE IN DALJNOVODE — ELEKTROPRENOS 

Ministarstvo finansija FNRJ u smislu či. 17 Osnove 
nog zakona o državnim privrednim preduzećima i ČI. Г8 
P ravi lini ka o registraciji državnih privrednih preduzeće, 
objavljuje: 
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Privremenim rešenjem Ministarstva elektroprivrede 
FNRJ br. 30749 od 21 septembra 1948 godine, Podjet ju 
za razdelilne naprave in daljnovode sa sedištem u Ljub-
ljani dodaje se narav »Elektroprenos«, tako di će u 
buduće firma preduzeća glasiti: . 

PODJETJE ZA RAZDELILNE NAPRAVE IN 
• DALJNOVODE. — ELEKTROPRENOS 

Br. 39796. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 9. no-
vembra 1948. godine K 577 1-1 

Административно-оперативни руководилац преду-
зећа је: Генерална дирекција оавезне металне инду-
стрије Министарства тешке индустрије ФНРЈ. 

Пре дм er посл стања предузећа је: производња 
грађевинских машина 

Фирму предузећа потписује: Стокановић Петар 
директор предузећа у градинама овлашћење'. 

Бр. 44129 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
7 децембра 1948 године. K 608 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОЈ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПРЕДУ-
ЗЕЋЕ ЗА ЖИЧНУ РАДИОДИФУЗИЈУ СКРАЋЕНИ 

НАЗИВ ФИРМЕ РАДИОЗВУК -

Министарство финансија. ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ бр. 42824 од 27 новембра 1948 године уписано 
је у регистар државних привредних предузећа о>п-
штедржавног значаја под редним бројем 409, св. Il 
државно привредно предузеће опште држави ог зна>-
чаја под Љсгрмом1 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЖИЧНУ РАДИОДИФУЗИЈА 
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ РАДИОЗВУК 

са седиштем у Београду. 
Предузеће је оснивани решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 8389/48 од 15 октобра 1948 године. 
Предмет пословања ппедузећа је: пројектовање, 

монтажа и одржавање разглгсних постројења за 
фабрике, руднике и насеља. 

Адмиккстративио-оперативни руководилац пре-
дузећа је: Комитет за радиодифузна службу Владе 
ФНРЈ. 

Фирму предузећа потписује: инжењер Павле 
Алексић, вд. директор предузећа У границама овла-
шћења. 

IV бр. 42824. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 27 новембра 1948 године. K 597 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА 

ФАБРИКЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 
У СМЕДЕРЕВУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника' o регистрацији државних 
лривредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
'ФНРЈ бр. 44129 од 7 децембра 1948 године, уписано 
је у регистар државних привредних предузећа на 

.регистаремом листу бр. 410, свеска li предузеће оп-
штедржавног значаја под фирмом: 

ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 

са седиштем у Смедереву, које је као предузеће 
p епубл икавског значаја Указом Президијума Народ-

te скупштине ФНРЈ У, бр. 1421 од 9 октобра 1948 
одине одређено sa предузеће онштедржавног знл-

4зја. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 9120/1 од 3 новембра) 1948 године. 

З А Г У Б Е Н И ИСПРАВИ 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 39777 Изгубио сам 

и оглашавам гз неважећим. Јовановић Новак пот-
поручник, Приштина. K 593 l - l 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА бр. 15058. 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 76408; ДВЕ МЕДАЉЕ 
ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам их нева-
жећим. — Карас Миле, потпоручник, Ниш. 556 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 30007 изгубио сам и огла-
шавам пз неважећим. — Антон Бајчић. Лошињ — 
Дрес. 571 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ u МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ 
изгубио са,м ст оглашавам их неважећим. — Петар 
Босанчић, капетан, Загреб, 568 1-1 

ПОТВРДУ и ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 37319 изгу-
био C2.M и оглашавам их неважећим. — Сретен В. 
Маџаревић, Београд. 567 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Радојко C Пацић, Мила-
новац — Крепољин, Жагубица. K 601 1-1 

ПОТВРДУ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА 
бр. 2249; ПОТВРДУ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ бр. 
679686: ПОТВРДУ БУГАРСКЕ МЕДАЉЕ; КЊИ-
ЖИЦУ „ П А Р Т И З А Н К Е СПОМЕНИЦЕ 1941" и 

ПОТВРДУ ОРДЕНА БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II 
РЕДА бр 6690 оглашавам неважећим. — Видосав 

Савић, поручник. Велика Кикинда. K 600 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 7430, ..ПАРТИЗАНСКА СПО-
МЕНИЦЕ 1941" изгубио сам и оглашавам је не-
важећом— Симо Малиновић, мајор, Загреб. 

560 l-I 

„ П А Р Т И З А Н О В СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 4657, изгу-
била сам и оглашавам је неважећом. — Драга Д. 
Стокановић, Београд. 565 1-1 

УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и 
оглашавам f a неважећим. — Гојко Стојановић, пот-
поручник, Струмица 572 1-1 

„ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 3743 изгу-
био сам и оглашавам јс неважећи.. — Иван Узела«, 
претседник Котарског народног одбора, Госпић. 

573 1-1 
„ П А Р Т И З А Н О В СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 9319 изгу-

био сам и оглашавам је неважећом, — Гојко Бо-
његлав. капетан, Славонска Пожега, K 602 1-1 

УВЕРЕЊЕ И МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ бр. 296/47 
изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Лон-
чар Милан, Београд. 574 1-1 

У огласу бр. 279 „Службени лист" бр. 4-1/48 по-
грешно је оштампан бро ј 3040 место 3000, a изгубље-
ну легитимацију број 3000 за ношење Партизанке, 
споменице оглашавам неважећом. — Грковић Милка. 
Београд. 279 l-l 
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ИЗДАНИЈА НА СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ 
П р о д а в а т е одделение на Службениот лист на 

ФНРЈ ги препорачува овие и « ки ија: 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ НА ФНРЈ 

Закон за кривичната постапка со објаснувања на- д;Р 
Владимир Калем-бер; српско, хрвтско, словенач-
ко и македонско издание; цепа 35.— Динари. 

Здкоп -а извршување на казните со предп вер на А. 
Рдаксвича; српско, хрватско*, словеначко и ма-
кедспско издание; цена 7.— динари. 

Закон за државните службеници со правилник за по-
себните лични додатоци и со Уредба за пат-
ните и селидбените трошкови на сојузните др-
жавни службеници; српско, хрватско, словенач-
ко и македонско изд eine; цена 16.— денари. 

ЗБИРКА ПА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СТОПАН-
СТВОТО 

Збирка »sa уредби, наредби и.решенија за добивката 
цените и фондовите на раководство, во ре-
дакција на Стопанскиот совет при Владата на 
ФНРЈ, свеска втора во хрватска, совенечко и 
македонско издание цена 10. — динари, а пета 
свеска на словенечки и македонски, цена 12 
ди:: ри 

Прошг .J ЗА неви oi начин за снабдување и за веза-
ни™ цени, со рефератот на Б Кидрич, каде се 
со Срами сите важе«.;« прописи за обезбеденото 
снабдување, купувањето и продавањето по вр-

• зоните цени и сите други нр описи за тргува-
њето; српско, хрватско, словенечко и македон-
ско издание; нена 40.— динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОП ОБЛАСТА НА 
ФИНАНСИИТЕ 

Породично право — Сојузни закони — излезе од 
печат како свеска бр 17 од Збирката на за-
коните на ФНРЈ со предговор.. Во оваа књига 
се влезени Основниот закон за бракот. Основ-
ниот закон за старателството, Законт за усво-
јување и Основниот закон за односите на ро-
дителите и децата На тој начин оваа свеска 
претставува збирка на сите досега донесени 
сојузни закони од областа на фамилијарните 
право; српско издание; цена 17.— динари. 

Злион за таксите, со коментар, во р е д е н и ј.з Ми-
нистерството на финансиите па ФНРЈ, четврто 
изменето и дополнето српско и хрватско изда-
ние; цена 17.— динари 

Десио'"! прописи на ФНРЈ, со ко.мена тр на дп В. 
Мајкснер и С. Чуковци; второ наполно прера-
б о т е н о издание; u еип 80' динари 

Збирка на прописите за југословенската армија, 
второ наплно преработено и дополнето изда-
ние, ги ои фак ја сите важејкји прописи што 
се однесуваат на Југословенската армија, 
службат- во неа. на воената обврска, попплну-
вањето на оружаната сила со добиток и со 
преносни средства, демобилизација, пензија на 
воените лица. помошти, ордени, потоа сите 
прописи за военото обвинителство воените 
судови и воените дисциплински судови Изда-
нието е на латиница; цена 30.— динари 

Кривични закон — општ дел. Hi српско, хрватско, 
словенечко и македонско издание со образло-
жение: цена IO.— дин ри 

Збирка па кривични закони, со коментар во редак-
ција на Мош<з Пијаде, второ изменето српско 
' -'•'ание; кен? 27— динари 

Закон оа избирачките списоци со коментар, во ре-
дакција па Комитетот за законодавство и из-
градба из народната власт при Владата на 

ФНРЈ, хрватско, словенечко и македонско из-
дание, пена 1 2 - динари. 

Закон за аграрна реформа и колонизација, второ 
преработен") издание со објаснувања и со сите 
републикански прописи (кирилица); цена 
42.— дин ри 

Закон за д р ж а в ј а н с т в о со коментар, на др J Кр-
бек и H Оцоколич, во редакција на Комите-
тот за законодавство и изгна нба на народната 
Власт при Владата на ФНРЈ (кирилица и ла-
ти и и и а), цена 25— дин ри 

Прописи за платите на персоналот во трговијата; 
словенечко и м кедонско издание; цена 7.— 
динари 

Основен закон за прекршоци со образложение; 
српско хрватско, словенечко и македонско из-
дани..'. ' кпа o— динари. 

Збирка иа г«гг»гн за народната скупштина na ФНРЈ 
и за Презадиумот ка Народната скупштина ка 
ФНРЈ; хр в a i ек o издание; цепа 20.— динари. 

Општ закон за Народните одбори; српско и хрват-
ско издание; цеч? 10.— динар« 

Закоп за експропријација, со објаснување, во редак-
ција н«. Комитетот за законодавство и изград-
ба па народната власт при Владата на ФНРЈ; 
српско, хрватско, словеначко и македонско из-
дание: иена I U.— динар',; 

Закон за vcT?hOEyBai-s? правото на пензија и за пеи-
зиониоање државните - службеници, со комен-, 
тар на M Гј-кич, второ изменето српско из-
дание. 'ценз 12— динари. 

Збирка на прописи за с«Руиите и платите на држав-
ните службеници; српско, хрватско, словеначко, 
и македонско издание; цена 50.— динари 

Ново законодавство за инвалидите, со коментар во 
редакција н< Министерството на народната 
одбран • српско, хрватско и словенечко изда-
ние: us t a 18— дигани 

Осноѕем Закон за старателство; хрв теко, словенеч-
ко и македонско издание; цеста S.— динари. 

Закон за Народната милиција; српско, хрватско, сло-
венечко и млксдл!-'ск--- над ние; цена 12— ди-
н а p и / 

Закоп за печатот, у дружењата, соборите и другите 
јавни скупови и Растурање ка Детската кни-
жевност и печат; сопско. хрватско и словенеч-
ко издание: нена 10— динари. 

Устав па ФНРЈ (на македонски и словенечки) и ре-
публикански во оргинал; цена 42.— динари. 

Устав на ФНРЈ, на словеначки, македонски, и хр-
ватски; цена 10— динари 

Устав на ФНРЈ (минијатура издание), на словенеч-
ки и македонски цена 6.— динари 

Напатствие з-» реоргаиизапкја на управниот апарат 
на народните одбори, во редакција* па Коми-
тетот зо законодавство и ичги.алба на народ-
ната власт при Владата на ФНРЈ со напатствие 
за типска, организација на управниот апарат па 
околиските и градските народни одбори и за 
работење на комисиите со шеми; издание на 
латиница; цена 35.— динари 

Дополнително напатствие за попис — нивен гаф,усање 
средствата и нивните извори к а ј државните тр-
говски претпријатија и установи од општестве-
ната исхрана на ден 31 декември 1948 година 
неопходно е на СЕТЕ државни Т Р Г О В С К И прет-
пријатија и установи од општествената т^схоа^ 
на а може да се добие кај „Службениот лист 
В А ФНРЈ" и KAIJ кн и жар IT; цена 4.— динари. 
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1949 година на сите консуматори сразмерно на виа*, 
вите годишни контингенти, освен производството »а 
црната металургија и Јаглен што ке се договара врз 
основа на контингентите за првиот квартал на 1949 
година. 

3) Исклучително од точ. И—1 од оваа наредба 
сите технички подготовки за договарање за кон-
тингентите од увозот и за . извозот ке започнат на 
25 декември 1948 година, а ке се завршат на 5 ја-
нуари 11949 година. Договорањето ке започне на 
5 јануари 1949 година а ке се заврши најдоцна до 
20 јануари 1949 година и тоа врз основа и? контин-
гентот за првиот квартал на 1949 година. 

4) И с п о р а ч а т е нг стоката до склучувањето на 
договорите по предните одредби ке се вршат врз 
основе на одредбите од договорите од IV квартал 
на 1948 година, доколку договорните страни не,,се 
согласат нашу. 

. t-, Производителите можат дз вршат и с п о р а к а на 
стока во рамките на одредените контингенти на 
Консуматорите во вид на аванс со тоа што испорач-
а т е извршени на ОВОЈ нечии ке бидат опстанати во 
договорит; за I кваотал на 1949 полина, освен исклу-
чени, јат а под тен. III од овга наредба. 

III. -̂ т Договорите склучени во 1948 година врз 
. основа на Населбата за склучување договори пред-

видени со Уредбите за планската расло делба на ин-
дустриската стока и со прописите за изработка на 
планот за увоз и планската рсподелба на стоката 
увезена од странство ке се извршат на следен начин: 

1) Испорачките на стоката врз основа на дого-
ворите склучени помегју домашни производители и 
консуматори ке се извршат: 

• а) на сметка на 'планот на производството од 
1948 година а од контингентот на консуматорите во 
I квартал 1949 година ако е стоката произведена во 
1948 година; 

б) на сметка на планот нд производството во 
1949 а во висина и за. контингентот на консумато-
рите во 1949 година ако стокпта не е произведена 
во 19^8 година, доколку договорните страни не се 
согласиле инг^ку. 

2) Како испораките на стоката, што е произве-
дена .al не е испорачена до крајот на 1948 година, по 
т а а наредба ке се »ртаает на терет на контингентот 
на консуматорите за I квартал на 1949 година тоа 
Шиените производители се должни тие количини на 
стока да MV ГИ пријават на Стопанскиот совет при 
Владата* на ФНРЈ како, негова резенка во соодвет-
ните капацитете по одбитокот нд стандардните за-
'IIпси на производителите. 

Стандардните загади ги троп исува за секоја 
ГРАНЧЕ на ПРОИЗВОДСТВОТО надлежниот сојузен ре-
сорен министер во согласност со Претселателот на 
Сојузната планска комисија до 1 јануари 1949 го-
дина. 

Главните производители се должни ла ја извр-
шат оваа пријава најдоцна до 7 јануари 1949 година. 

3) Стоката намената з.а извоз и зч широкото 
трошење што е произведена а не е испорачана во 
1948 година ке се испорачува сснгта'fia. контин-
гентот односно договорот од 19-" 8 година, нд. сметка 
на .по.пизводств'0то од година а на. терет кон-

.{"тнгентот на. извозот и широкото трошење во 1948 
година. 

4) Договорите склучени во 1948 година за кон-
тингентите, на. извозот остануваат PO сила ДОКОЛКУ 
договорните страни не се сг ,гл«силе и"гку и ке се 
извршуваат во I квартал на 1949 година, со тоа што 
одат на терет на контингентот од консуматорите за 
1949 година односно на терет на планот од увозот 

'ira 1949 година., 
5) Решение за исклученијата од предните од-

р е д б и .донесува Претседателот на Стопанскиот совет 
при Владата на ФНРЈ врз основи на образложен 
предлог, од заинтересираната договорна страна. 

_ ~£)_Одредбите лд претходните точки не ги засе-
гаат правата од странките за. накнада на штетата 

- односно во прашањата на договорните казни и 
пенали. 

IV. _ Поблиски прописи за оваа наредба за слу-
чај на потреба донесува Претседателот на Стопан-
скиот совет при Владата на ФНРЈ. 

V. — Оваа уредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 10948 

17 декември 1948 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер н.а народната одбрана, 

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

Претседател на Стопанскиот совет 
при Владата на ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА II СЕДНИЦА ОД HI ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУП-
ШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА П НОЕМВРИ 

1948 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал Претседател Владимир Симич. 
Секретар Вида Томшич. 

Претседателот Владимир Симич ја отвора II сед-
ница од lil вонредно заседание во 9,25 часот, 

Прочитаниот записник од И седница од 27 но-
ември 1948 година Векјето го прима без забелешки. 

Векјето еди огреано ги одобрува' извештаите од 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за 
давање одобрение за започнување на кривичната 
постапка и за лишени е од слобода на др Аголи 
Неџет и Омер Глух ич, народни пратеници на Со-
јузното век.1е. 

Се соопштува дека Законодавниот одбор на Со-
јузното векје, како група на народните пратеници, 
на Векјето полнеле на решавање Предлог на зако-
нот за О р д е н а јунак на социјалистичкиот труд и 
Претседателот објавува., оти е овој предлог отпе-
чатен и разделен на народните пратеници, а ке се 
став-* на дневен ред кога одлучи Векјето. 

"Век.јето им одобрува по два дена отсуство на 
народните пратеници на Панта Милишич и Антун 
Б-бич. 

По предлог o i Претседателот Векјето одлучува 
да се дополни дневниот ред така, како прва« точка 
да биде претрес предлогот на законот за Орденот 
јунак на сопи i али етичкиот'труд, а другите точки од 
дневниот ред д- се поместат за еден број, па се 
преминува н вака ново утврдената прва точка од 
дневниот ОРЛ. 

Откога известителот на Законодавниот одбор 
Гјуро Сала.) по образложи овој законски предлог 
Вгкјето гласа јќи со дип;ње раце, едногласно го 
прими Предлог на законот за Ор денот јунак на со-
иијалистичкиот Т Р У Д И го испратеа до Венето на пат-
ролите за решавањр. 

Се преминува на втората точка; од дневниот ред: 
претрес Предлогот на законот за почесните звани ia 
на трудбениците 

Откога известителот на Законодавниот одбор 
Пуро Сала? го прочита и образложи отборскист 
извештај збрува.а Сима Комненич „за" и Јанко Сч-
меунович „ з з " па Венето, гласа јќи со дигање рано 
едногласно го прими овој законски предлог во целина ' 
и MV го исгракја на Векјето на> нградите на реша-
вање 

Се преминува на П1 точка од дневниот ред: пре-
трес Предлогот на законот за пронајдоците и тех-
ничките усовршувања 

Откога известителот на Законодавниот одбор 
Михаило Г.ѓуоов ич го прочита и го образложи • т-
борскиот извештај,- Преттедателот Владимир Симич 
соопштува, лока Владата н1 ФНРЈ јј однела амандман 
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на членот 60 од овој законски предлог, кој што 
гласи: „Предлагам во втор.ига реченица од овој 
член, во вториот ред наместо зборовите „Сојузната 
управа за пронајдуваштно" да се стави „до Прет-
седателот од Сојузната планска комисија". Согласно 
на тоа последната реченица од овој член се менува 
и гласи: ..Претседателот на Сојузната .планска ко-
комиси.ја донесува конечно реднине'' . 

После ова зборуваше Сретен Вучкович „за1" па 
Векјето го прима едногласно B I целина овој закон-
ски предлог со амандманот на Владата на ФНРЈ во 
чл. 69 и му го испракја на Векјето на народите на 
решавање. 

Се преминува на IV точка од дневниот ред: пре-
трес Предлогот на. Законот за измени и дополнени-
ја па Законот за инспекцијата на трудот. 

Откога известителот на Законодавниот одбор 
»Мехмед Хоџа го прочита и образложи одборек пот 
извештај, зборуваше Лазар Плавним „за", па Век-
јето го прима едногласно во нелина овој предлог 
на законот и му го и е прак ја на В скј сто на народите 
па решавање. 

После ова Претседателот дава 10 минута одмор 
После мала пауза седницата! се продолжува! и 

Претседателот го известува ВекЈето дека и Векјето 
на народите примило истоветни текстови од закон-
ските предлози што се примени во Сојузното векје 
и дека со тоа Народната скупштина на ФНРЈ ко-
нечно го примила Законот за 'Ор де нот јунак на со-
цијалистичкиот трут, Законот за почесните зв нија 
из трудбениците. Законот за пронајдоците и тех-
ничките усовршувања и Законот за измени и до-
полненија на Законот за инспекцијата на трудот 
Претседателот натаму објавува, дека сите овие за-
кони во смисла на чл. 75 од Посвоеникот ке бидат 
испратени до Президиумот на Народната скупштина 
На ФНРЈ поради прогласување и објавување. 

Се преминува на V точка од дневниот ред: пре-
трес предлогот на Законот за> воените кривични 

Откога известителот и,?. Законскиот од&ор др 
Јерко Радмилова! го прочита и образложи одбср-
с KIHOT извештај, зборуваше Мирко Крџић „за" ит 
Векјето едногласно го прима во целина овој з ион-
ски предлог и му по испракја на Векјето на наро-
дите на решавање. 

Се преминува на VI точка од дневниот ред: пре-
трес Предлогот на законот за крајбрежното море 
на Федеративна Народна Република Југославија. 

После соопштението на известителот на Зако-
нодавниот одбор Милош M ни ич. Векјето едногласно 
го прим® о в г ј законски предлог во целина и го 
исправа до Век je го на народите НЗ' решавање. 

После ова Векјето после извештајот на Законо-
давниот одбоо што го поднесе известителот Лајно 
Јарамагович ги прими конечно во целина без пре-
тресување Ппедлогот на законот за измена и допол-
нувања нг Законот за аграрната реформа и коло-
низација, Предлогот на законот за измени за За-
конот за печатот и Предлогот нл законот за измени 
и дополненија на Законот за државјанство на Фе-
деративна Народна Република Југославија. Сите 
озне предлози му се исплатени на Векјето на на-
родите н?' решавање па Претседателот Д^ва 5 ми-
нути одмор. 

После мала пауза седницата се продолжува!. 
Векјето им одобрува по два дена' отсуство на 

народните пратеници ДР Војислав Кецманович и 
Енвер Реџич. 

Претседателот го известува Векјето дека Векјето 
на народите примило истоветни текстови на закон-
ските предлози што се примени во Сојузното в ек j е 
и дека со тоа Народната скупштина конечно пи1 при-

мила Законот за воените кривични дела, Законот за 
крајбрежното мере на Федеративна Наредна Репу-
блика. Југославија., Законот за измени и дополненија 
нт Законот за аграрната реформа и колонизација', 
Законот за измени на Законот за печатот и Законот 
за измени и дополненија на Законот за државјан-
ството на. Федеративна Народна. Република, Југосла-

. вија. Натаму објавува, дека сите свие закони ке 
бидат испратени нг Президиумог на Народната, скуп-
штина на ФНРЈ поради с о г л а с у в а њ е и објавување. 

Се преминува на десетата точка од дневниот 
ред: претрес Предлогот мз Пр саги ладу мот па На-
родната скупштина на ФНРЈ за потврда на указите. 

Откога Претседателот Владимир Симич го про-
чита hiKTOT На Превид ну мот на Народната скупштина 
на ФНРЈ C. бр. 1636 од 27 ноември 1348 година, 
Векјето едногласно ги потврдува указите што Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ ги до-
нел во време помегју Vf редовно и lil вонредно 
заседание на Народната скупштина на ФНРЈ врз 
основа на точ 13 и 15 од членот 74 од Уставот на 
ФНРЈ, и тоа* 

1) Указот бр. 1474 од 15 октомври 1948 година 
за разрешувањето од должноста на др C-во Златич, 
Министерот на лесната индустрија на- Владата: на 
ФНРЈ и за назначувањето на Јосип Цази за' Мини-
стер на' лесната индустрија' на Владата нп ФНРЈ. 

2) Указот бр. 1506 од 23 октомври 1948 година 
за образување Министерството за новоослободе-
ните краишта. 

3) Указот бр. 1507 од 23 октомври 1948 година 
за назначувањето на Векеслав Хољезац за Министер 
на новоослободените краишта!. 

4) Указот бр. 1511 од 26 октомври 1948 година 
за одредувањето на со j у зно-p е п убл ик ан е к и o т карак-
тер .на' Министерството на тешката индустрија на 
Владата на ФНРЈ. 

Се преминува на еди нс ес егата точка на. дневниот 
ред: претрес Предлогот на Одлуката за потврди на 
уредбите од Владата на ФНРЈ. 

Векјето едногласно го прима пре читаниот пред-
лог на одлуката со која што се потврдуваат сите 
уредби од Владата на ФНРЈ донесени во време од 
27 септември до 17 ноември 1948 година врз основаа 
cia, чл. 1 од Законот за овластувањето на Владата на 
ФНРЈ за донесување уредби во прашењата од на-
родното стопанство. 

После ова Претседателот Владимир Симич, от-
кога со мал говор им го честита, .на народните прате-
ници најголемиот празник на- нова Југославија, — 
утрешната прослава денот на, Република, ја заклу-
чува во 13 часот седницата! и Ш вонредно заседание 
со одобрение на Векјето записникот од денешната 
седница, да- може со секретарот Да го потпише и 
објави. 

28 • ноември 1948 го диана 
Белград 

Секретар. Претседате, 
ВиДа Томшич, е. р. Владимир Симич, е. р. 

С О Д Р Ж А Л -
Страана 

907. Уредба, за, организација на службата, за 
противавиоиска! заштита' — — — 1806 

908. Наредба за склучување договори за пр-
виот квартал на 1949 година 
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