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288. 
У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а у вези 
члана 4 тачка- 9 Закона о Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
ФНРЈ промашује Основни за кои о приватним трго-
вачким радњама који су донели Савезно веће и Веће 
народа Народне скупштине ФНРЈ на својим седни-
цама1 од 27 априли 194в године, а кој« гласи: 

1) продаја сопствених пољопривредних и шум-
ских производа; 

2) продаја производа сопствене кућне ради-
ности; 

3) продаја производа сопствено.г заната; 
4) привредна' делатност трговачког или трговини 

•сличног карактера коЈ-а је регулисана -посебним про-
писима. 

У случају сумње да ли се нека радња сматра 
трговачком, решење доноси министар трговине и 
снабдевања народне републике. 

ОСНОВНИ ЗАКОН 
О ПРИВАТНИМ ТРГОВАЧКИМ РАДЊАМА 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
Организацију трговине спроводи држава, одре-

ђујући план трговачке мреже на основу перспектив-
ите и текућих привредних планова. 

У циљу извршења плана трговачке мреже, мо^/» 
поред државних и задружних трговачких предузећа, 
постојати и приватне трговачке радње. 

Члан 2 
Приватне трговачке -радње стоје -под надзором 

надлежних државних органа. 

Члан 3 
Постојање приватне трговачке радње на- велико 

није дозвољено. 

Члан 4 
Приватна трговачка радика не може имати фи-

лијалу. 

II. — Дозвола за обављање радње 

Члан 7 
Дозволу за обављање приватне трговачке радње 

изл а је извршни одбор среског, односно градског 
народоог одбора у оквиру плш»а трговачке мреже. 

Дозвола се не може преносити на друго лице. 

Члан 8 
Извршни одбор среског, односно градског на-

родног одбора издаће молиоцу дозволу за обављање 
радње, ако испуњава законом прописане услове и 
ако је обављање радње у складу са планом трго-
вачке мреже коју утврђује извршни одбор среског, 
односно градског народног одбора у оквиру репу-
б лик а неког плана трговачке мреже утврђеног од 
владе народне републике. 

Приликом издавања дозволе могу се одредити 
услови у погледу начина обављања, трговачке радње. 

Против решења извршног одбора среског, од-
носно градског народног одбора о одбијању изда-
вања дозволе, као и против других решења која 
о т доносе по овом закону може се поднети жалба 
надлежном министру народне републике у року од 
8 дана по пријему решења. 

Члан 5 
Приватне трговачке радње могу постојати и у 

виду јавног тргсв»ачког друштва (ортаклук). Сви ор-
гани јавног трговачког друштва морају испуњавати 
услове за обављање радње. 

Приватна« акционерска друштва, комаидитна 
.друштва!, тајна трговачка друштва и трговачка дру-
штва са ограниче ном од гев орио шћу не могу по-
стојали. 

Влада ФНРЈ донеће ближе прописе о јавним 
трговачким друштвима на Основу начела овог закона. 

Члан 6 
Не сматра се обављањем трговачке радње у 

смислу овог закона; 

Члан 9 
Дозвола за' обављање трговачке радоње може се 

издати лицу: 
.1) које је држављанин ФНРЈ; 
2) које је пословно способно; 
3) које је писмено; 
4) којему судском -Пресудом није забрањено 

обављање трговачке радње; 
5) које није пр а в ̂ снажном судском пресудом 

изгубило грађанска права сем родитељско^ 
6) које *!(ма стручну спрему; и 
7) које јс извршило пореску обавезу. 
Влада 'М-ЈРЈ, односно орган кога она одреди 

може дозволити обављање трговачке радње и стра-
ном државјанину. 
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Чл.2« 10 
Трговачку радњу може обављати само лице на 

жоје дозвола гласи. 
Извршни одбор среског, односно градског на-

родног одбора може дозволити вођење радње преко 
•пословође, кг да сопственик радње није у стању или 
није у могућности да радњу лично »обавља због 
болести, војне вежбе, вршења поверених му држав-
них задатака, оправданог отсуства или издржавања 
.казне, као и у случају када се .после смрти сопстве-
н и к радње дозволи његовој удовици, односно ма-
л ол етно ј дени да наставе обављање радње (ст. 2 
цл. 19 овог закона). 

Пословођа радње мора испуњавати услове про-
писане у чл 9 овог закона. 

Члан 11 
Дозвола за обављање радње издаје се за једну 

трговачку струку. 
Изузетно, ако то изискују месне потребе, јед-

ном дозволом може се дозволити обављање трго-
вачке радње са више различитих струка исте трго-
вачке радње. 

Члан 12 
У приватној трговачкој радњи могу се обављати 

само послови трговачке гране и трговачке струке 
за 'Које је издата дозвола. 

Радња се обавља на сталном посл св« ом месту 
(локалу, продавници), уколико прописи народне ре-
публике за поједине случајеве друкчије не одреде. 

Члан 13 
Прописи народне републике могу одредити да се 

дозвола за обављање појединих врста трговачке 
радње може издати само уз претходну сагласност 
министра трговине и снабдевања народне републике. 

Члан 14 
Влада ФНРЈ може одредити да је за трговину 

појединим артиклима широке потрошње, поред доз-
воле за обављање радње, потоебно< и посебно одо-
брење надлежног извршног одбора1 среског, односна 
градског народног одбора или ког другог државног 
органа. 

Ш. — Фирма, регистрација и пословне књиге 
Члан 15 

Трговачка радња мора имати своју фирму. 
Фирма' радње је име под којим сопственик обав-

ља пословање своје радње и којим потписује радњу. 
Фирма задржи лично име со пст ведара радње као 

и прикладну ознаку која не може садржати државни 
грб, државне амблеме или друге ознаке које упо-
требљава држава и њени органи. 

Фирму одобрава орган који издаје дозволу за 
обављање радње. 

Члан 16 
Фирма приватне трговачке -радње мора се разли-

ковати од већ постојећих фирми државних и задру-
жних предузећа као и приватних трговачких радњи 
на подручју окружног суда код кога је .извршена 
регистрација радње. 

Члан 17 
То-говачма радика1 може отпочети са пословањем 

тех по упису у регистар приватних трговачких 
радњи. 

Овај регистар води окружни суд надлежан према) 
седишту трговачке радње. 

Против решења окружног суда може се поднети 
жалба врховном суду народне републике у року од 
16 дана1 по пријему решења,. 

Ближе прописе о регистрацији приватних трго-
вачких радњи и о начину вођења регистра ових 
радњи донеће Министар правосуђа ФНРЈ. 

Члан 18 
Приватне трговачке радње воде прописане по-

словне књиге које подлежу надзору надлежних др-
жавних органа. Ове радње су дужне да надлежним 
државним органима пруже потребне податке у циљу 
евиденције и контроле њиховог пословања 

IV. — Престанак радње 

Члан 19 
Важност дозволе за обављање приватне трго-

вачке радње престаје: 
1) смрћу сопствен ик а радње; 
2) од ја вом лица коме је дозвола издата; 
3) правосн-а»ном судском пресудом о забрани 

обављања трговачке радње; 
4) истеком рока постављеног за почетак обав-

љања радње; 
5) одузимањем дозволе; 
6) раз ор течењем у случају јавног трговачког 

друштва; и 
7) ако сопственик радње не изврши пореску оба-

везу у одређеном року. 
Извршни одбор среског, односно градског наг 

родног одбора може у случају смрти сопственика 
радње, дозволити његовој удовици, односно м»ало-
летној деци, да за одређено време до преудаје од-
носно пунолетства наставе .обављање радње, ако то 
захтевају месне потребе или ако је обављање радње 
једини извор за њихово издржавање. 

Члан 20 
Државни орган надлежан за издавање дозволе 

за обављање трговачке радње обузеће дозволу у 
случају кад ималац дозволе обавља радњу противно 
друштвеним циљевима трговине, кад даље обављање 
радње није у складу са планом трговачке мреже, 
кад ималац дозволе није испунио услове под којима! 
МУ је она издата, кло И у случају кад се радња 
обавља1 противно прописаним санитарним правилима 
и хиги јенска условима. 

— Завршне одредбе 

Члан 21 
Постојеће приватне тоговачке радње које се не 

могу саобразити прописима овог закона престаће оа 
радом. 

Члан 22 
Прописима народне републике донеће се ближе 

одредбе о поступку издавања дозвола., о условима 
и стручној спреми за обављање појединих врста 
трговачких радњи, о вођењу трговачке радње преко 
пословође, о начину обављања радњи, о надзору, 
над трговачким радњама, о пословним књигама', о 
спровођењу 21 овог закона као и о прекршајима 
прописа о приватним трговачким радњама. 
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Члан 23 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу Федератив-не Народне 
Републике Југо сл авије". 

У. бр. 714 
5 маја 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Секретар, Претседник 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

289. 
На основу чл. 74, тач. 5 Устава ФНРЈ, а у циљу, 

•правилне примене закона, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЧЛАНОВА 2 И 3 УКАЗА О ВАЖНОСТИ ПРАВНИХ 
ПРАВИЛА О НЕДОПУСТИВОСТИ ПРАВ* СВО-
ЈИНЕ НА ФИЗИЧКИМ ДЕЛОВИМА ЗГРАДА ИЗ 
ЗАКОНА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ, ОСНИ-
ВАЊУ И ИСПРАВЉАЊУ ЗЕМЉИШНИХ КЊИГА 

Прописи чланова 2 и 3 Указа о важности прав-
них правила е недопустив-ости права.1 својине на фи-
зичким деловима зграда из Закона о унутрашњем 
уређењу, оснивању и исправљању земљишних књига 
од 9 јануара 1947 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 3 47), у вези са чл. 1 Указа о проширењу важно-
сти Устава, закона и других правних прописа ФНРЈ 
на подручју припојеним територији Федеративне 
Народне Републике Југославије по Уговору о миру 
сз* Италијом — од 15 септембра 1947 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 80'47), — примењују се на 
припојеном подручју почев од 15 септембра 1947 
године као дана ступања на снагу Указа од 15 сеп-
тембра 1947 године и према томе се не односе на 
већ постојеће земљшнно-књижне уписе на физичким 
деловима зграда на припојеном подручју извршене 
до 14 септембра 1947 године закључно. После овог 
дана прописи чл. 2 и 3 наведеног указа од 9 јануара 
1947 године примењују се како у погледу неподе-
љ е н а зграда тако и у погледу подељених физичких 
делова зграда, К О Ј И се више као такви не могу 
делити. 

'Бр. 737 
4 маја 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федер ативне Народне Републике Југослав ије 
Секретар, Претседник 

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

290. 
На основу чл. 2 Уредбе о продаје- ољлпривред-

них производа везаној са правом вз« куповину одре-
ђених индустриска производа по нижим јединстве-
ним ценама, на предлог Претседник Привредног са-
вета Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

НАРЕДБУ БР. V 
О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА АРПАЏИКА 

И БРНИСТРЕ (ЖУКЕ) 

1) За куповину ар па џика одређују се следеће 
државне (везане) цене; 

- I класа динара 1.500.— 
II класа дивана 1,400.— 

III класа динара 1.300.— 
Ове цене подразумевају се за 100 кг. франко ва,-

гон, шлеп или магацин откупи ог предузећа или за-
друге у среском месту, а по избору купца. 

Иа ОСНОВУ горњих цена министар трговине и 
снабдевања народне републике, у сагласности са ми-
нистром пољопривреде народне републике, одреди-
ће цене за поједине сорте унутар класа а према се-
зони откупа. 

2) За куповину бр н-и стр е (неуке) одређују се 
следеће државне (везане) цене: 

I класа сува брнистра (жука) динара 200. — 
I класа свежа бркнстра (жу-ка) динара 100. — 
Ова цена важи за 100 кг нето франко откупна 

станица коју буде одредило индустриско .предузеће. 
Министар индустрије народне републике, у са-

гласности са Министром лаке индустрије ФНРЈ, до-
неће ближе прописе о квалитету, као и ниже цене за 
бриистру која по квалитету не одговара првој класи. 

3) Ова наредба ступа на снагу даном об јаз жи-
ваља у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије". 

IV бр. 3722 
5 маја 1948 године 

Београд 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ 

и Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

291. 
На обнову чл. 4 и 8 Основне уредбе о ветеринар-

ско] струци, а у сагласности са Комитетом за зако-
нодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
прописује^! 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И КУРСЕВИМА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ВЕТЕРИ-

НАРОВ СТРУКЕ 

I. — ПРИПРАВНИЧКА СЛУЖБА 

Члан 1 
Циљ је приправничке службе да приправници ве-

теринара^ струке стекну потребну стручну праксу 
и прошире своје стручно знање. 

Члан 2 
Приправничка служба постоји за звање млађег 

ветеринарског помоћника и ветеринара и траје две 
године. У овом року приправници су дужни да по-
ложе приправнички испит. 

Ако приправник у предњем року не положи 
испит, старешина надлежан за постављење може на 
основу предлога старешине организационе јединице 
продужити приправници службу за пола године. 

У случају дуготрајне болести, службе у војсци и 
слично може се приправник продужити приправ-
ничка служба за шест месеци. 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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Члан 3 
Приправници из чл. 2 овога правилника проводе 

приправнички стаж у ветеринарској болници или ве-
ћој ветеринарској амбуланти и при среском народном 
одбору, и то: у ветеринарско^ болници или амбуланти 
најмање десет месеци, при среском извршном одбору 
најмање шест месеци, а остатак времена могу про-
вести у неком од .научних продукционих или диагно-
стичќих завода или у једној од већих кланица. 

Старешина надлежан за постављење стараће се 
да приправници проведу приправнички стаж у одре-
ђеним установама и предузећима. 

Члан 4 
За време трајања приправничке службе приправ-

ник је дужан да се упозна са свима пословима вете-
рина реке струке. -i 

Старешина организационе јединице, у којој је 
приправник на раду, дужан је да води евиденцију 
и контролу o његовом раду и да прати ток његовог 
упознавања са пословима. У томе циљу водиће при-
правник дневник рада у који ће уносити врсту по-
слова које обавља, a старешина ће уносити у тај 
дневник, на крају сваког месеца, своје белешке и 
запажања o приправниковим стручним способностима. 

Код већих организационе јединица, старешина 
организационе јединице може ове послове пренети 
и на једног од старијих стручњака. 

II. — СТРУЧНИ ИСПИТИ 

Члан 5 
Стручни испити су: 
а) за приправник; и 
б) за специјалис . 

Члан 6 
Стручни испити полажу се пред комисијом у 

Министарству пољопривреде ФНРЈ. 
Министарство пољопривреде ФНРЈ, почетком сва-

ке године, одређује три испитне комисије: једну за 
звање млађег ветеринарског помоћника, другу за зва-
ње ветеринара и трећу за звање ветеринара-специја-
листе. 

Члан 7 
Испитну комисију сачињавају претседник и чла-

нови испитивачи. Претседник и сваком члану испи-
тивачу одређује се по један заменик. Претседник 
испитне комисије именује се из редова службеника 
Министарства пољопривреде ФНРЈ. 

Чланови испитивачи морају бити стручњаци са 
ветеринарског факултета, ветеринарских научних 
установа и Министарства пољопривреде ФНРЈ. Они 
морају бити стручњаци из групе из које врше испи-
тивање. 

Члан 8 
Дужност деловође испитне комисије врши један 

службеник, кога одреди руководилац кадровске слу-
жбе Министарства пољопривреде ФНРЈ. 

Деловођа води записник o раду испитне коми-
сије и свршава све административне послове који су 
у вези са испитом без права« учешћа у испитивању. 
Архиву испитних комисија води кадровска- служба 
Министарства пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 9 
Када кандидати путују на полагање испита изван 

места службовања имају право на дневнице и накна-
ду путних трошкова на терет државне касе по про-
писима за службена путовања. 

Кандидатима за приправнички стручни испит, као 
и кандидатима за специјални испит може се за прво 
полагање испита одобрити 10—20 дана плаћеног 
отсуства. 

Члан IO 
Кандидат подноси молбу за полагање испита 

испитној комисији, преко старешине организационе 
јединице, на месец дана пре испитног рока. Податке: 
o положеном завршном испиту на ветеринарском фа-
култету или њему равној високој ветеринарској шко-
ли односно средњој в е т е р и н а р е ^ школи, o постав-
љењу, оверени дневник рада за приправник a за 
специјални испит податке да је кандидат провео стаж 
у заводима и установама на пословима групе из које 
полаже специјални испит, доставља старешина орга-
низационе јединице, заједно са молбом, испитној ко-
мисији. 

Члан l i 
Дан и време испита одређује руководилац ка-

дровске службе у споразуму са претседником испитне 
комисије и o томе обавештава писменим путем чла-
нове испитиваче и кандидате преко њихових надле-
штава најмање десет дана пре испита. 

Ако је неки од испитивача спречен да прису-
ствује испитима, дужан је да o томе одмах извести 
руководиоца кадровске службе. 

Члан 12 
Оцењивање кандидата врши комисија надполович-

ном већином гласова. У случају једнаког броја гла-
сова одлучује глас иретседаика. Оцене су: одличан, 
врло добар и добар", у случају ако је кандидат за-
довољио, a „слаб" ако кандидат није испит положио. 
Оцене се добијају на та ј начин, што се оцене писме-
ног рада, усменог и практичног испита саберу и по-
деле са три. 

Испитна комисија издаје сведочанство o поло-
женом испиту по формулару који пропише Министар-
ство пољопривреде ФНРЈ. 

Резултат испита уноси се у службенички лист 
службеника. 

A. — Стручни испит за приправник 
Члан 13 

Од полагања стручног испита за приправник 
могу се ослободити лица која први пут .ступају у 
државну службу ветеринаре^ струке: 

а) ако су познати као ветеринарски научни рад-
ници; и 

б) ако' су познати као добри ветеринарски прак-
тичари. 

Постављање лица без полагања стручног испита 
вршиће се на основу образложеног предлога испитне 
комисије. 

Члан 14 
Приправници ветеринаре^ струке стичу право на 

полагање стручног испита после двадесет месеци при-
правничке службе. 

Ако приправник раније савлада материјал може 
му се, по оцени непосредног старешине, дозволити 
да полаже испит после осамнаест месеци приправ-
ничког стажа. 

Стручни испит састоји се од писменог, усменог 
и практичног дела. Усмени испит дели се на општи 
и специјални (стручни) део. 

На испиту се утврђује теоретска и практична 
спрема кандидата и његова способност за. вршење 
ветеринара^ службе. 
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Члан 15 
На писменом испиту кандидати обрађују једну 

ггему из предмета побројаних у стручном програму 
усменог испита. Ту тему извлачи један од кандидата 
између тема, које припреми претседник комисије у 
споразуму са члановима испитивачима. 

Писмени испит траје пет сати без прекида. Кан-
дидати се могу на испиту користити законима, уред-
бама и правилницима. 

Кандидати, који раније заврше своје задатке, 
дужни су да одмах напусте испитну просторију. 

Надзор над израдом писменог задатка врше на-
изменице чланови комисије према распореду одређе-
ном од стране претседника. 

Члан 16 
После положеног писменог испита кандидати по-

лажу усмени испит. Програм усменог испита садр-
жава два дела: општи део који прописује Комитет 
за законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ и специјални (стручни) део. 

Пре почетка усменог испита кандидат извлачи из 
сваке поједине групе толико питања, колико односна 
група има подгрупа. Испит се полаже пред целом 
комисијом. 

Члан 17 
Стручни део испита полажу приправници за зва-

ње ветеринара из следећих група: 

I. Г р у п а с т о ч н е з а р а з е : 
1) Епизоотиологија и профилакса сточних зара-

за, микробиологија, серологија и имунологија. Осно-
ви л а б о р а т о р и ј а диагностике; 

2) Патолошка анатомија е особитим обзиром на 
заразне болести. 

II. Г р у п а : 
1) Узгојне болести: етнологија, диагностика, су-

збијање; 
2) Паразитологија, утврђивање и сузбијање па-

разитарних болести код економски корисних живо-
тиња; и 

3) Ветеринарска хигијена. 

DIL Г р у п »a: л е ч е њ е д о м а ћ и х ж и в о т и њ а 
1) Унутрашње болести; 
2) Општа и сие1Ц1иј(аш1Н1а ветеринарска хирургија, 

сиехолош^а; 
3) Породиљство, стерилитет; и 
4) Офталмологија. 

IV. Г р у п а : 
1) Хигијена животних намирница анималног по-

рекла: хигијена меса и месних производа, млека и 
млечних производа, преглед пернате живине, див-
љачи, риба, ракова, шкољки и других мекушаца. 
|Тржни надзор над животним намирницама анималног 
порекла; 

2) Сточни промет са зооекономијом. 

V. Г р у п а : 
Биологија гајења домаћих животиња (опште и 

специјално сточарство). 

VI. Г р у п а : 
Прописи o организацији ветеринаре^ службе, ве-

геринарско законодавство ФНРЈ; 4 судско ветеринар-
ство. 

Члан 18 
После усменог испита полаже се практични ис-

пит, који! се oatCTojiH из следећег: 
1) Сточне заразе: клиничка претрага животиња, 

микроскопска диагностика, алергични покуси, узима-
ње и одашиљање истражног материјала и практично 
вршење дезинфекције. 

2) Патолошка анатомија: вршење секције угину-
лих или убијених животиња, састављање разудбених 
налаза и мишљења, диагностика патолошко-анатом-
ских промена. 

3). Клиничка диагностика унутрашњих и хирур-
шких оболења, офталмоскопија, стерилитет, вештачко 
осеменување. 

4) Паразитологија: претрага екскремената и дру-
гог материјала на паразите. 

Претрага патолошких промена изазваних пара-
зитима. 

5) Управно ветеринарство: практична примена ве-
теринарских стручних законских прописа (поступак 
код установљења неке заразе, испуњавање и вођење 
прописаних формулара итд.). 

6) Судско ветеринарство: давање налаза и ми-
шљења у судске сврхе на основу клиничког прегледа 
или секције или на основу прегледа животињских де-
лова и давање мишљења на основу предочених вете-
ринарских уверења или судских аката. 

7) Хигијена животних намирница анималног по-
рекла: преглед животиња 3iai клање и »nip ег лед меса, 
млека и млечних производа, преглед пернате живине, 
јаја, дивљачи, риба, ракова, шкољки и других меку-
шаца, уз помоћне лабораторијске претраге. 

8) Сточарство: Одређивање раса и оцена расплод-
них и привредних способности појединих врста стоке. 
Преглед разних врста сточне хране. 

Практичном испиту присуствује цела комисија, a 
испитивање врше исти испитивачи као и код усменог 
испита. 

Члан 19 
Приправници са средњом ветеринарском или њој 

равном школском спремом обрађују на писменом ис-
питу једно питање из предмета побројаних у струч-
ном програму њиховог усменог испита. 

Специјални (стручни) део испита обухвата основ-
на знања из ових предмета: 

1) 1рас1позн!21вањ.е и сузбијање заравни« болести 
код домаћих животиња; 

2) распознавање и -сузбијање пар-азитзјриих бо-
лести код домаћих животиња; 

3) сузбијање узгојних болести; 
4)распознавање и лечење најважнијих унутраш-

њих болести код домаћих животиња; 
5) хирургија и онихологија; 
6) ветеринарска хигијена; 
7) породиљство; 
8) хигијена животних намирница анималног по-

рекла; 
9) сточни промет са зооекономијом; 
10) прописи o организацији ветеринарске службе, 

ветеринарско законодавство ФНРЈ; и 
11) основи сточарске производње. 

Члан 20 
На практичном испиту сваки кандидат добија 

по једно питање из ниже наведених предмета: 
1) сточне заразе: клинични знаци, алергични по-

куси, узимање и одашиљање истражног материјала 
и практично вршење дезинфекције; 

2) клиничка диагностика најважнијих унутраш-
њих хируршких обољења и стерилизација инстру-
мената; 

3) претрага екскремената и другог материјала на 
паразите и практично вршење дезинсекције; 



Страна 470 — Број 39 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда1, 12 мај 1948 

4) практична примена ветеринарска^ стручних за-
конских прописа; 

5) преглед животиња за клање, и преглед меса, 
млека, млечних производа, пернате живине, дивљачи, 
риба, ракова, школски и других мекуш ица, и преглед 
меса на трибине; и 

(3) Одређивање раса и оцена привредних способ-
н о с т по јединих врста животиња, и преглед разних 
врста сточне хргне. 

Члан 21 
Ако кандидат падне на писменом или практичном 

испиту, поново полаже цео испит. Ако на усменом 
4 испиту из стручног дела падне из једне или две груне 

на поновним испитима полаже сама те групе. 
Ако је кандидат у току полагања испита одустао 

од дгљег полагања, сматраће се да испит није поло-
жио. Ако одустане од полагања пре почетка испита, 
сматраће се да испит није полагао и губи право на 
накнаду путних трошкова. 

Поновни испит полаже се после три месеца. 

Члан 22 
Испит се може двапут поновити, е тим, да се 

други поновни испит дозвољава по претходној оцени 
испитне комисије. 

Члан 23 
После положеног стручног испита приправник 

се ргспоређује у почетно звање. 

Б. Стручни испит за специјализацију 

Члан 24 
Стручни испит за специјализацију у ветеринар-

ској струци може се полагати после стажа проведеног 
у заводима и установама на пословима f p f n e из које 
се полаже испит за специјализацију. 

Члан 25 
Испит за специјализацију полаже се из следећих 

група односио њихових подгрупа: 

I. Е п и з о т и о л о ш к а г р у п а : 

1) Сточне заразе; 
2) микробиологија, имунолога , серологија; и 
3) патолошка анатомија, 

IL П а р а з и т о л о ш к а г р у п а : 

1) Инвазионе болести домаћих животиња; 
2) протозологија; 
3) хелминтологија, онтологија; и 

ветеринарска хигијена. 

ЈН. Б и о л о г и ј а г а ј е њ а д о м а ћ и х ж и в о -
т и њ а : о п ш т е с т о ч а р с т в о са ј е д н о м о д 

с л е д е ћ и х с п е ц и ј а л н и х г р а н а : 

1) Говедарство; 
2) коњарство; 
3) овчарство и козарство; 
4) свињарство; 
5) перадарство и кунићарство; и 
6) пчеларство и рибарство. 

IV. В е т е р и н а р с к о - х и г и ј е н с к а г р у п а : 

1) Ветеринарска хигијена; и 
2) исхрана домаћих животиња. 

V. П о р о д и љ с т в о и у з г о ј не б о л е с т и : 

1) Породиљско, стерилитет и вештачко осемења-
в:и.?; и 

2) узгојпе болести. 

VI. Х и г и ј е н а ж и в о т н и х н а м и р н и ц а а н и -
м а л н о г п о р е к л а : 

A. 
1) Хигијена меса и месних производа; 
2) тржни преглед и лабораторији^ претраге меса, 

месних прерађовина, пернате жилине, дивљачи, риба, 
ракова, шкољки и других мекушаца; и 

3) индустрија меса, искоришћавање сточних си-
ровина и отпадака. 

Б. 
1) Болести млечне стоке; и 
2) хигијена млека и млечних производа. 

УП. У н у т р а ш њ е б о л е с т и : 

1) Унутрашње болести животиња; 
2) фармакологија; 
3) патолошка анатомија; и 
4) рентгенологија. 

VIH. Х и р у р ш к а г р у п а : 

I) Хирургија са онихологијом и офталмологијом; 
2; рентгенологија. 

Члан 26 
Специјализација у зоотехничкој грани врши се 

из једне од подгрупа, а специјализација из VI групе 
врши се посебно за месо, месне производе, рибу и 
остале животне намирнице анималног порекла a по-
себно за млеко и млечне производе. 

Време трајања специјализације износи за. све три 
групе три године. 

111. — УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ВИШЕГ ЗВАЊА У 
ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТРУЦИ 

Члан 27 
За стицање звања старијег ветеринарског помоћ-

ника, ветеринарског саветника и вишег ветеринарског 
саветника- потребно је мишљење стручне комисије. 

Стручну комисију именује Министар пољопри-
вреде ФНРЈ, која се састоји од два стручњака вете-
ринара и једног претставника кадровског сектора. 

IV. — СТРУЧНИ КУРСЕВИ 

Члан 28 
У ветеринарској струци установљавају се нижи 

курсеви за звања: ветеринарски бвлничзр, ветеринар-
ски хигијеничар и ветеринарски лаборант. Ови кур-
севи имају ранг ниже средње школе. 

Наставни план курсева за општи део прописује 
Комитет за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ a наставни програм за предмете из стру-
чног дела курса Министарство пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 29 
Руководиоце курса и наставнике из појединих 

предмета одређује Министар пољопривреде ФНРЈ. 
Трошкови одржавања курсева падају на терет 

Министарства пољопривреде ФНРЈ. Ако се курс 
одржава само за потребе једне установе, трошкове 
сноси дотична установа. 



ПРЕСТАНАК РАДА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ЗАВОД 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕТЕРИНАРСКИХ ЦЕЛИВА И 

ЛЕКОВА СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл, 17, 
Основног еа кони o државним привредним преду з е-
•ћимча и чл. 18 Правилника o регистрацији; државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 468/48/1 од 28 ја-
нуара 1948 године државно привредно предузеће 
o иште државног значаја Завод з-а производњу вете-
ринарски« целива и лекова са седиштем у Београду, 
престаје са радом ,и брише се из регистра државних 
привоедних предузећа општедржавног значаја. 

IV бр. 16132. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 27 априла 1948 подине. K 244 1-1 

ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ ДРЖАВНОГ ПРИ-
ВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНА-
ЧАЈА ФАБРИКА ТЕРЕТНИХ ВАГОНА, КРАЉЕВО 

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 Владе ФНРЈ IV бр. 785/3 од 13 фе-
бруара 1948 године фирма државног привредног 
предузећа општ државног значаја Фабрика теретних 
вагона, Кр*Ѕ1љего м^ња се и гласи: Фабрика вагона-, 
Краљево. 

IV бр. 15594. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 23 априла 1948 го,дине. K 246- 1-1 

ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ ДРЖАВНОГ ПРИ-
ВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНА-
ЧАЈА ФАБРИКА ВАГОНА И ГВОЗДЕНИХ КОН-

СТРУКЦИЈА „14 ОКТОБАР" 

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

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 785'i од 13 фебру-
ара 1948 године фирма државног привредног пре-
дузећа опттедржав.ног значаја Фабрика вагона и 
гвоздених конструкција „14 октобар" у Крушевцу 
мења се -vt гласи: 

„14 октобар", Фабрика грађевинских и рудар* 
ских уређаја, Крушево. 

IV бр. 15593. — Из Министарства фин'?неија ' 
ФНРЈ, 23 априла 1948 године. K 243 1-1 

ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ ДРЖАВНОГ ПРИ-
ВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНА-

ЧАЈА ВОЈВОЂАНСКА ЛИВНИЦА НОВИ САД 

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 Владе ФНРЈ IV бр. 7Њ[0, од 13 фебру-
»ара 1948 године фирма државног привредног пре-
дузећа o тит е државног значаја Војводинска ливница, 
Нови Сед мењ,а се и гласи: 

Војвођанска ливница-, Фабрика индустриских 
уређаја, Нови Сад. 

IV бр. 15595. — Из Министарства финансија 
ФИРЈ, 23 априла 1918 године. K 241 1-1 

ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ „ЈУГОАЛАТ" ФАБРИ-
КА АЛАТА, НОВИ САД 

Министарство финансија« ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији држ«, оних 
приор еди и X пр е д уз ећ a, об j ав љ ује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 786,15 од 13 фебру-
ара 1948 године фирма државног привредног пре-
дузећа општ е,државног значаја „Југозлат", Преду-
зеће за израду алата, Нови Сад мења- се и гласи: 

„Југоалат", Фабрика! алата, Нови Сад. 
IV 6ip„ 16967 — Из Министарства Финансија 

ФНРЈ, 29 априла 1948 године. K 238 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ФАБРИКЕ ХАРТИЈЕ, БЕОГРАД 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији Државних 
гориво еди их пре ду зе ћа, о-бј ав љ у је: 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 4954 од 9 март?; 1948 године постављен је Аран-
ђелов ић Анастасије за директора Фабрике ;>а.;;тије 
Београд и еа дужност ступио 2 априла 1948 године 
од кога дана има право да потписује фирму пре-
дузећа у границама .овлашћења. 

Решењем Министарства лаке ин ду стр и ie ФНРЈ 
бр. 4953 од 9 марта 1948 године разрешен је дужно-
сти Чаргоња Ладислав, досадашњи директор Фа-
брике хартије Београд и од 2 априла! 1948 гордане 
престаје му по? ao да потписује фирму дае ду гс hi. 

IV бр 15873. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ 29 априла 1948 године. K 239 1-1 

POSTAVLJENJE I RAZREŠENJE DUŽNOSTI D O K -
TORA I NJEGOVOG ZAMENIKA PREDUZEĆA LUKA 

I JAVNA SKLADIŠTA — RIJEKA. 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či, 17 Osnov-
nog zakona o državnim privrednim preduzeo ma j Čl. 18 
Pravilnika o registraciji državnih privrednih preduzeća, 
objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ br. 
197/1948 od 17 februara 1948 godine postavljen je 
Vukša Nikola za vd. direktora preduzeća Luka : jav-
na sklad šta — Rijeka i na dužnosti stupio 17 februara 
1948 godine od koga dana ima pravo da potpisuje firmu 
preduzeća u granicama ovlašćenja. 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ * br. 
198/1948 od 17 februara 1948 godine razrešen je duž-
nosti Jelić Ljubomir, dosadašnji dhektor preduzeća 
Luka : javnih skladišta — Rijeka i od 17 februara 1948 
godine prestaje mu pravo da potpisuje firmu preduzeća. 



Страна II — Број 39 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 12 мај 1948, 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ br. 
266/1948 od 8 marta 1948 godine udaljeni je sa dužnosti 
Po vr zahović Ivo, dosadašnji zamenik direktora predu-
zeća Luka i javna- skladišta — Rijeka i od I marta 
1948 godine prestaje rau pravo da potpisuje firmu 
preduzeća. 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ br. 
123/48 od 31 januara 1948 godine postavljen je Tfc a е 
Mani j ап za z a тешка direktora preduzeća Luka i javna 
skladišta — Rijeka i n,a dužnost skupio I februara 1948 
.godine od koga dana ima pravo da potpisuje firmu 
preduzeća u slučaju sprečeno^ direktora prerluzeća. 

IV br. 14742 — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 
16" aprila 1948 god'ime. K. 233 — 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА 
ПЛАНИНСКОГ ДОБРА ХАН-ПИЈЕСАК 

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

Решењем Ми,н;истарства пољопривреде ФНРЈ бр. 
895,3 од 25 м?р«та 1948 године постављен је Мијато-
вић Милорад за директора Планинског добра Хан-
Пијесак и на дужност ступио IO априла 1948 године 
од кота дана имо) право да потписује фирму преду-
зећа У границама овлашћења. 

Решењем Министарства пољопривреде ФНРЈ бр. 
9023 од 26 м ф та 1948 године разрешен- је дужности 
Билић 'Школа1, досадашњи директор Планинског до-
бра ХаннПијес^к и од IO марта. 1948 године (престаје 
му ".торто да потписује фирму предузећа!. 

IV бр. 15940. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 29 априла 1948 године. K 242 1-1' 

Р Е Г И С Т Р А Ц Ш 
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА 
ПРИВРЕДНО ДОБРО ДОБАНОВЦИ" КОЈЕ ЈЕ НА~-
СТАЛО СПАЈАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋА: ПОЉОПРИ-
ВРЕДНО ОГЛЕДНО ДОБРО ЗЕМУН — ПОЉЕ И 

ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДОБАНОВЦИ 

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 IV бр. i58% од 27 априла 1948 године уписано 
је у Регистар државних привредних предузећа! 
општ е,државног значаја под ред. бројем 361, св'. Il, 
државно привредно предузеће општедржавног зна-
чаја под фирмом: 

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДОБАНОВЦИ" 
са седиштем у Добановвдима. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV бр. 6209/47 од 7 фебруара 1948 године. 

Предмет пословања предузећа је производња 
семенске робе; производња биљних и сточних 'Про-
извода; давање средстава и помоћи еаумнОгистражи-
вагаким установама при вршењу огледа из области 
пољопривреде. 

Фирму потписује инжењер Јосип Жељко, ди-
ректор предузећа у границама овлашћења. 

Aд м и нис тра т ивно - о пе p активни руководилац пре* 
дузећа је Главна! дирекција државник пољопривред-
них добара Министарства! 'пољопривреде ФНРЈ. 

IV бр. 16806. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 27 априла 1948 године. K 254 l-l1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ, 
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ВЕТСЕ-ј 

РУМ — ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл5. 17] 
Основног закона o државним привредним предузе« 
ћим a и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија! 
ФНРЈ IV бр. 16134 од 27 априла 194в године уписано' 
је v Регистар државних привредних предузећа! 
опште,државног значаја под редним бројем 363 св. Il, 
државно привредно предузеће опште државног зна-
чаја под фирмом: 

ВЕТСЕРУМ — ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ , 
са седиштем у Београду. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV број 468/8 од 28 јануара 1948 »гордине 

Предмет пословања предузећа је: продаја иј 
производња Вете ер ум завода, увоз и извоз ветери-
н а р с к а погреба и набавка сировина и осталих roa* 
jTtpte6a за в ет ерни арому производњу и ветеринароку] 
службу. 

Фирму потписује Лазар Георги јевић в. д. дирек-
тора у границама овлашћења. 

Административно-оп ер а тивки руководилац пре-
дузећа је: Генерална дирекција за производњу ве-
теришјроких цешша и лекови Министарства (пољо-
привреде ФНРЈ. 

Предузеће има своје продавнице у Београду, 
Загребу, Љубљани, Сарајеву, Новом Саду и Субо-
тици. 

IV. бр. 16314. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 27 априла 1948 годите. K 248 И 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕД О Г . ПЕЕ^ 
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ВЕТСЕ-

РУМ — ЗАВОД СУБОТИЦА 

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

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 16137 од 29 априла 1948 подине упи-
сано је у Регистар државних привредних п р е д у з е ћ а 
отштедржзвеог значаја под редним бројем 3*66 св. U, 
државно привредно предузеће ол-штеде-жавноТ зна-
sa j a под фирмомс 

ВЕТОЕРУМ — ЗАВОД СУБОТИЦА 
са седиштем у Суботици. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV бр. 468,"5 од 28 јануара 1948 године. 

Предмет пословања предузећа је: производња 
ветеринарских целива и лекова и осталих ветеринар-
ски« потреба 

Фирму потписује Стеван Чикош, директор преду 
већа, a у случају његове спреченост Александар; 
Стојковић, помоћник директора у границама овда* 
шћења. - u 

Администр ати в но -ол еративни руководилац пре-
дузећа је: Генерална дирекција за производњу вете-
ринаре мих целива и лекова 'Министарства по-љопрм« 
вреде ФНРЈ. 

IV бр.. 16137. — Из Министарства финансира 
ФНРЈ, 29 'априла 1948 подине. K 251 H i 
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РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖ АВН ОГ ЗНАЧАЈА ВЕТСЕ-

РУМ — ЗАВОД ЗЕМУН 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу ЧЈТ. 17 

Основног замора o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији Државних 
'Привредних предузећа, објављује: 

Н«а» основу решења 'Министарства фина иси j a 
ФНРЈ IV Ор. 16136 од 29 »априла 194в године уписано 
'је у Регистар државних привредних предузећа оп-
ште државног значаја »од редним бројем 365 св-. 1Г, 
државно привредно -предузеће општ е,државног зи з1-
!ча.ја» под фирмом: 

ВЕТСЕРУМ — ЗАВОД ЗЕМУН 
са седиштем у Земуну. 

Предузеће je основано решењем Владе ФНРЈ 
IV 6ip. 468j6 од 29 јануара 1948 године, 

Предмет »пословања предузећа је: производња 
»ет gp ибарских целива и лелова', осталих ветеринар-
ских потреба и хемиско-фармацеутских производа!. 

Фирму потписује др Ђуро Кецман, директор пре-
дузећа, a у случају његове спреченост и Душан! Жив-
ковић, помоћник директора у границама овлашћења. 

Административно-оперативни руководилац пре-
дузећа је: Генерална дирекција за производњу ве-
теринарски« целива и лекова Министарства пољо-
привреде ФНРЈ. 

IV бр. 16136., — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 29 априла 1948 године. K 250 Mi 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ВЕТСЕ-

РУМ — ЗАВОД НОВИ САД 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу ч д IZ 

Основног закона o државним привредним 'предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 
1 На основу решења Министарства финансија! 
ФНРЈ IV бр. 16133 од 27 -априла 1948 године уписано' 
је у Регистар државних привредних предузећа 
општедржавног значака под редним бројем 362, св. IS' 
државно привредно предузеће општедржавеог eroai-
чаја под фирмом: 

ВЕТСЕРУМ — ЗАВОД -НОВИ САД 
СА седиштем у Нов,ĆIM Саду. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV бр. 468/4 од 28 јануара 1948 године. 

Предмет пословања предузећа је : производња 
ветеринарских це пи в a и лекова и осталих ветеринар-
ски* потреба. 

Фирму; потписује др Милан Машић, директор 
предузећа У границама овлашћења. 

A дминистр ативЕо- оп ер ат ив ни руководилац пре-
у з е ћ а је: Генерална дирекција за производњу вете-
ринарски« целива и лекова Министарства пољопри-
вреде ФНРЈ 

IV бр. 16133. — Из Министарства финансија 
'ФНРЈ, 27 априла 1948 године. K 253 M 

REGISTRACIJA1 (DRŽAVNOG PRIVREDNOG PREDU-
ZEĆA OPŠTEDRŽAVNOG ZNAĆAJA VETSERUM — 

ZAVOD MURSKA SOBOTA 
Mmli'starsitvio finansija FNRJ -u smisliti či. 17. Osnov-

nog zakona з državnim privrednim preidiuzećilmai I Џ* 18 
Pravilnika o registraciji državnih pr'i'vjrejdmiih piremizieića 
objavljuje; 

Na osnovni rešenja MimMarstva finansija FNRJ IVI 
bir. 16135 od 29 aprila 1948 goda ne upisano je u Regisitiar 
državnih pirivredinih preduzeća opštediržavnog značaja 
pod rednim brojem 364 sv. II. državno privredno predu-
zeće opštedržavnog značaja pod firmom: 

VETSERUM—ZAVOD MURSKA SOBOTA 
sa sedištem u Morskoj Soboti. 

Preduzeće je osnovano rešenjem Vlade FNRJ IVj 
Broj: 468/7 od 28 januara 1948 godine. 

Predmet poslovanja preduzeća je: proizvodnja vete-
rinarskih cepiva lekova i ostalih veterinarskih potreba. 

Firmu potpisuje Samec Joža, direktor preduzeća u 
granicama ovlašćenja. 

Admmiiistraitiivno-operaitivini rukovodilac .preduzeća je: 
Generalna direkcija za prolizvodinjiu (Veterinarskih lakova 
a cepiva Ministarstva poljoprivrede FNRJ. 

IV br. 16135 — Iz Ministarstva finansija FNRJ 29 
aprila 1948 godine. K 249 1-1 

REGISTRACIJA DRŽAVNOG PRIVREDNOG PREDU-
ZEĆA OPŠTEDRŽAVNOG ZNAČAJA VETSERUM 

ZAVOD KALINO VICA 
Ministarstvo finansija FNRJ u smislu či. 17. Osnov-

nog zakona o državnim privrednim preduzećima i či. 18 
Pravilnika o registraciji' državnih privrednih preduzeća 
objavljuje: 

Na osnovu rešenja' Ministarstva finansija FNRJ IV 
br. 16138 od 29 aprila 1948 godine upisano je u Registar 
državnih privredmlih preduzeća opšitedržavnog značaja 
pod iredimim brojem 367 sv. IL državno privredno predug 
zeće opštedržavnog značaja pod firmom: 

VETSERUM — ZAVOD KALINOVICA 
sa sedištem u Kalimo vici. 

Preduzeće je osnovano rešenjem Vlade FNRJ IV 
Broj: 486/3 28 januara 1948 godine. 

Predmet poslovanja preduzeća je: proizvodnja vete-
rinarskih cepiva i J ek eva i ostalih veterinarskih potreba 

Firmu potpisuje K/r s t i jo vić Nikoga direktor predu-
zeća, a u slučaju njegove sprečenosti Falafcko Franjo, 
pomoćnik direktora u granicama ovlašćenja. 

Admin-ist-rativno-operativnii rukovodilac preduzeća je 
Generalna diirekcija za proizvodnju veterinarskih cepiva 
3 lekova Ministarstva poljoprivrede FNRJ. 

IV br. 16138 — Iz Ministarstva finansija FNRJ 2S 
aprila 1948 godine. K 247 1-1 

REGISTRACIJA DRŽAVNOG PRIVREDNOG PREDU 
ZE ĆA' OPŠTEDRŽAVNOG ZNAČAJA VETSERUM 

ZAVOD ZAGREB 
Ministarstvo finansija FNRJ u smislu či. 17. Osnov-

nog zakona o državnim privrednim preduzećima i či. 18 
Pravilnika o registraciji državnih privrednih preduzeća 
objavljuje: 

Na osnovu rešenja Mimiisitianstva finansija FNRJ IV 
br. 16139 od 29 aprila 1948 godine upisano je u Registar 
državnih privrednih preduzeća opštedržavnog značaja 
pod rednim' brojem 368 sv. IL državno privredno pre-
duzeće opštedržavnog značaja pod firmom: 

VETSERUM — ZAVOD ZAGREB 
sa sedištem u Zagrebu. 

Preduzeće je osnovano rešenjem Vlade FNRJ IV 
Broj: 468/2 od 28 januara 1948 godine. 

Predmet poslovanja preduzeća 'je: proizvodnja vete-
rinarskih cepiva S lekova, ostalih veterinarskih potreba 
il hemisko-farmaceutskih proizvoda. 

Firmu potpisuje Franjo Svetličić, direktor preduzeća, 
a u slučaju njegove sprečenosti' Ivan Špehar, pomoćnik 
direktora u granicama ovlašćenja, 
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Administrativno-operaitivn,i ruko-vodiilac preduzeća1 je: 
'Gerileralima- direkcija; za 'proizvodnju veterimars,kirh cepiva 
I lekova Ministarstva poj j орт i vr ed е FiNRJ. 

IV br. 16139 — Iz Ministarstva toainsik FNRJ 29 
aprila 1948 godimie. K 252 M 

PREMEŠTAJ SEDIŠTA PODUZEĆA ZA ISPITIVANJE 
I KONSOLIDACIJU TERENA IZ BEOGRADA U ZA-
GREB I RAZREŠENJE I POSTAVLJENJE GLAVNOG 

INŽENJERA 

Ministarstvo finansija FNRJ VL smislu či. 17 Osnov-
nog zakona o državnim privrednim preduzećima i ol. 18 
'Pravilnika o ir egoist radij i državnih privredmih preduzeća 
objavljuje: 

Rešenjem Mmiistairstva elektropriivređ<e FNRJ br. 9682 
od 19 marta 1948 godine sedište državnog privrednog 
preduzeća opštedržavnog značaja Poduzeće za ispiti-
vanje i konsoltidaciiju terana premešteno je iz Beogi ada 
<u Zagreb IO aprila 1948 godine. 

Rešenjem Miimistairstva elektroprivrede FNRJ Pov. 
Pers. br. 67 od 23 februara 1948 godiime razrešen је duž-
ino siti inženjer Svetislav Vučković, glavna itn ž em jer i po-
moćnik direktora Poduzeća za ispisivanje li konsolidaciju 
terena i od I aprila 1948 godine prestaje mu pravo da 
potpisuje firmu preduzeća. 

Rešenjem Ministarstva elektroprivrede FNRJ Pov. 
br. Pers. 136 od 23 februara 1948 godine postavljan je 
(inženjer Đonlagić Sead za glavnog inženjera« Poduzeća 
za iis.pitiv.anje i konsolidaciju terena i na dužnost sitiupvo 
14 aprila 1948 go dime od koga dama ima pravo da pot-
pisuje firmu preduzeća u granicama ovlašćenja. 

IV hr. 18862 -— Iz Ministarstva fmesi ja , FNRJ 29 
a«pr.Ia 194i8 godine. K. br. 240M ! 

ИЗГУБЉЕН! ИСПРАВЕ' 
ОРДЕН за храброст бр. 25373 оглашавам неважећим. 

Орловић Јова, поручник, Сарајево. 266 1-1' 

ОРДЕН Партизанке звезде HI реда бр. 535 изгубио 
сам и оглашавам га неважећим. — Милица Шће-
панове , Мојковац — Колашин). 259 1-1 

ОРДЕН братства и јединства П реда бр. 2688, ОРДЕН 
за храброст бр. 10074 и ОРДЕН тѓартизашже звезде 
III реда бр. 11984 изгубио сам и оглашавам их 
неважећим. — Марка Катнић, мајор Цетиње 

257 1-1 
ОРДЕН за храброст бр. 52186 изгубио сам и огл&ша:-

вам г.а неважећим, — Душан Петровић, поручник, 
Ћуприја. 258 1-1 

УВЕРЕЊЕ o одликовању Орденом 3tai храброст бр. 
122/46 изгубио сам и оглашавам га неважећим. — 
Богдан Зелић, поручник, Београд. 256 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 1687 „Партизанске споменице 
1941" изгубио сам и оглашавам је неважећом. — 
Перо Рељг/Љ, Апатин. 257 1-1 

ОГЛАС отштампа.н у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 
110/47, којим сам огласио неважећом легитимацију 
„Партизанке споменице 1941" бр. 1003 оглашавам 
'Н>еиг(жећи<м. — Перо Рељић, Алатне. 257a 1-1 

„ПА P ТИЗ A НС КУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр, 1209 из-
губио OBIM и оглашавам је неважећом. Мића Ра-
ђеновић, мајор, Карловац, 237 l - l 

ОРДЕН за храброст бр. 24977 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Драгослав Сретиќ Рипањ* 

264 I-И 

ОРДЕН заслуге за, народ III реда бр. 72594 изгубио 
сам и оглашавам га неважећим. — Ђуро Јелача, 
Бачки Гречац, Милоша Обилића 17. 255 1-1' 

ОРДЕН заслуге з.а народ I реда и УВЕРЕЊЕ број 
893 од 16 априла 1946 године оглашавам неважећим. 
Павле Малбашки Београд. 265 1-1 

„ПАРТИЗАНОВ СПОМЕНИЦУ 194 I' бр 3463 изгу-
био сам и оглашавам је неважећом. — Душан Пе-
кић, пуковник, Скопље. 254 1-1 

УВЕРЕЊА: Ордена за храброст бр. 48>62, Ордена за 
храброст бр. 74582, Ордени, бо a тетка-јединства 
бр. 2331, Ордена заслуге за народ lil реда бр. 30791 
изгубио OSIM и оглашавам их неважећим. — Раде 

• Ловрић Београд. 255 1-1 

МЕДАЉУ заслуге за к>аоод и?-гу^ик> сам и oглатг-
»Еда је неважећом. — Ментор Р. Цветковски. Мо-
стар. 263 1-1 

МЕДАЉУ заслуге за народ изгубио там и оглашавам 
је (неважећом. — Страхиња Весковић Београд. 

261 1-1; 

МЕДАЉУ заслуге а& е,a род изгубио сам и оглашавам 
jie немашеећом. —» Милима Мојић. Београд. 262 1-1' 

1ЛЕШТИМАЦИЈУ „Партизанке споменице 194 Г' 
број 2334 изгубила сам и оглашва-м је неважећом. 
Грковић Милка, Београд. 241 1-1; 

ОРДЕН за храброст бр. 37801 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Прунер Рудолф, Београд. 

242 1-1 

МЕДАЉУ за храброст изгубио сам и оглашавам је 
неважећом. — Петковић Анте, Славонска Пожега.' 

227 1-1 

ЛЕПИТИ МАЦИЈУ „Партизанке споменице 1941" 
бр. 8876 изгубило сам и: о г л а ш а в а је неважећом. 
— Корбут Стево, потпоручник, Ријека. 226 1-1 

ЛЕШТИМАЦИЈУ „Партизанке споменице 1941" 
бр. 11*875 изгубио сам и оглашавам le неважећом. 
— 'Бошко Савић, Голсвортијева 12, Б е о г р а д . ^ ^ ^ 

ЛЕГИТИМ АЦИЈУ „Партизшске опомените 1941" бр. 
10932 изгубио дам и оглашавам је кевежећем. — 
Ловрић Раде Београд. 248 1-1 

УВЕРЕЊЕ бр. 60 Ордева за храброст тс Орден- за 
храброст 18634 изгубио сам tnt огл^шатем ик вдееа-
жећим. — Роквић Милда, Београд. 243 I-I1 

ОРДЕН за храброст бр. 13095 изгубио .сам и оглаша-
вам rai неважећим. — Зел1и'ћ Богдан, Београд. 

250 1-Г 

ОРДЕН заслуге за иарод III реда бр. 77174 изгубио-
сам и оглашавам rai неважећим. — Љ и г ка Ј. ^Мар-
ко, капетан!, Београд 261 1-1 

ОГЛАС б р . 225 <утш«т.а:м'П'£1К у Сл. листу б р . 32/48 
с м а т р а м н е в а ж е ћ и м ј е р сз»м документа mpoH-amaio. 
— Жужић Даме, Београд. 252 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД IH РЕДА бр. 14262 eta 
Уверењем изд|21то указом Пре оди јум a Народне 
скупштине бр. 184 од априла месецу 1946 године 
ш»имшо1В(амо wa .друга водника Бартуловић A. 
Антуна« изгубљено је и проглашава се нашжеђим. 
Београд. 253' 1-1 
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Члан 30 
Курс се одржава у установи у којој курсисти 

имају прилике да се практично вежбају у пословима 
свога будућег звања. 

На крају курса полаже се испит пред испитном 
комисијом коју именује Министарство пољопривреде 
ФНРЈ. Испитна комисија састоји се од претседник и 
два члана испитивача. 

Члан 31 
Испит је усмен и практичан, и обухвата све пред-

мете који су предвиђени у наставном плану курса. 
Оцене су: одличан, врло добар, добар и није по-

ложио. 
Комисија доноси оцене већином гласова a код 

једнаког броја гласова одлучује глас претседника. 

Члан 32 
Деловођа испитне комисије води записник o раду 

испитне комисије и свршава све послове који су у 
вези са испитом. 

У испитни записник уноси се: име презиме и зва-
ње претседника и чланова, комисије, деловође и уче-
ника — курсиста који испит полажу, питања постав-
љена сваком поједином курсисти из сваког предмета 
и оцене испитне комисије o положеном испиту из 
сваког предмета као и скупну оцену. 

Члан 33 
Ако курсиста падне на испиту може га поново 

полагати после три месеца. Кандидат, који се не при-
јави за поновни испит у року од три месеца, или који 
и други пут падне на испиту, губи право на даље 
полагање. 

Члан 34 
По положеном испиту испитна комисија издаје 

слушаоцу курса сведочанство o завршеном курсу и 
положеном испиту оа окушом оценом и cai оценама 
из појединих предмета. 

Сведочанство o свршеном нижем ветеринарском 
курсу служи као доказ o стручној спреми у ветери-
н а р е ^ струци. 

Члан 35 
Стручна обука за поједине врсте курсева састоји 

се из следећих предмета: 
a) Курсеви за ветеринарске болничаре: 

1) Основи анатомије домаћих животиња; 
2) основи физиологије домаћих животиња; 
3) основи хигијене домаћих животиња; 
4) најважније заразне болести домаћих животиња 

и начин њиховог ширења; 
5) заразне и паразитне болести животиња које се 

преносе на човека, и начин преношења; 
6) најважнији законски прописи o сузбијању и 

угушивању сточних заразних болести и администра-
ција; 

7) дезинфекција и стерилизација; 
8) најважније незаразне болести (унутрашње); 
9) хирургија са поткивањем; 
10) преглед меса и млека; • 
11) прва помоћ код порођаја и вештачко .осеме-

нување; и 
12) прва помоћ оболелој стоци. 
Овај курс траје десет месеци. 

б) Курсеви за ветеринара^ хигијеничаре: 
1) Основни појмови из анатомије и секцирање 

животиња; 
2) најважније заразне болести домаћих животиња 

и начин њиховог ширења; 
3) заразне и паразитарне болести животиња које 

се преносе на канев® и начин преношења; 

4) најважнији законски прописи o сузбијању сто-
чних заразних болести; 

5) нешкодљиво уништавање лешева и животињ-
ски X делова; 

- (i) поступак са кожама и са осталим отпат цима; и 
7) основна знања o дезинфекцији и њеном прак-

тичном спровођењу; 
Овај курс траје шест месеци. 

в) Курсеви за ветеринарске лаборанте: 
1) Основи анатомије домаћих животиња; 
2) најважније заразне болести домаћих животиња 

и нс чин њиховог ширења; 
3) заразне и паразитане болести животиња које 

се поеносе на човека, и начин преношења; 
4) најважнији законски прописи o сузбијању сто-

чних заразних болести; 
5) основна знања o биологији бактерија; 
6) дезинфекција (разна дезинфекпиона средства и 

руковање дезинфекционим апаратима); 
7) разни начини стерилизовања судова, инструме-

ната и лабораторијата предмета; и 
8) припремање гојилишта. 
Овај курс траје десет месеци. 

V. — ПОВРЕМЕНИ КУРСЕВИ ЗА СТРУЧНО УСАВР-
ШАВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 36 
Ради стручног усавршавање службеника ветери-

нарске струке могу се одржавати повремени курсеви. 
Задатак је ових курсева, да се ветеринарски службе-
ници упознају са најновијим тековинама науке и њи-
ховом практичном применом у појединим гранама ве-
теринарске струке. 

Трајање и план курсева одређиваће старешина 
надлежан за постављење. 

На основу ових курсева не може се стећи звање, 
али се они узимају у обзир за добијања вишег звања. 

Министарство пољопривреде ФНРЈ може, према 
указаној потреби, a у споразуму са министарствима 
пољопривреде народних република одржавати спе-
цијалне курсеве за стручно усавршавање ветеринара 
народниих република које немају услова за њихово 
одржавање. 

VI. — ОДРЕДБЕ ЗА ПРЕЛАЗ ИЗ СТРУКЕ У СТРУКУ 

Члан 37 
При прелазу из друге струке у ветеринарску стру-

ку потребно је да приправник има стручну односно 
школску спрему прописану за ветеринарску струку 
и да на крају одређеног рока положи стручни испит. 

Приправнику се може признати ранија приправ-
ничка служба, a дужина стажа у томе случају одре-
ђује се према сродности послова раније и ветеринап-
ске струке као и према степену спремности приправ-
н и к за полагање испита етим, да ветеринарска при-
правничка служба не може бити краћа од две тре-
ћине. 

По извршеном прелазу приправник неће полагати 
оне предмете, које је положио на ранијем стручном 
испиту. 

Члан 38 
Положени стручни испит пре престанка службе у 

ветеринарској струци признаће се приликом враћања 
у службу ветеринаре^ струке: 

1) ако је службеник у другој струци радио на 
пословима из области ветеринарства; и 

2) ако у другој струци није радио на пословима 
ветеринарства a прекид .није био дужи: 

а) за звање ветеринара од пет година; 
б) за звање вишег ветеринара и више од тога« од 

осам година; 
в) за звање млађег ветеринар скот, покојника од 

три године; и Л{Г* * 
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г) за звање ветеринарског помоћника и старијег 
ветериниарског помоћника од шест година. 

Ветеринари специјалист обавезни су да понова 
полажу испит из своје специјалност^ ако за време 
;од пет година нису, обављали послове своје специ-
ј а л н о с т 

Члан 39 
Прелаз из друге струку у ветеринарску допушта 

се, ако службеник, који прелази, има стручну спрему 
предвиђену за одговарајуће звање ветеринаров стру-
ке и да на крају одређеног рока положи стручни 
испит. Рок за полагање овог .испита не може бити 
краћи од три месеца ни дужи од годину дана. По 
(положеном испиту службеник се поставља на одре-
чено звање. До постављења у motao звање службеник 
п р и м плЈату дотадањег seiatea. 

Службеник у в е т е р и н а р е ^ струци неће полагати 
оне предмете које је положио у ранијој струци. 

Ако при прелазу из друге струке у ветеринарску 
струку службеник добије неко више звање, за које 
није прописан стручни испит, полагаће стручни испит 
предвиђен за почетно звање из одређене групе звања. 

Члан 40 
Стручни испит при прелазу из друге струке у ве-

теринаре^ струку неће полагати службеници који 
долазе за руководне службенике као ни службеници 
који прелазе ради нарочите способности и потребе 
службе. 

Исто тако од стажа и полагања испита могу се 
ослободити службеници, који по оцени стручне коми-
сије, имају доказану спрему и праксу за вршење по-, 
слова одређеног звања. 

VH. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 41 
Преведени приправници морају полагати стручни 

испит према одредбама овог правилника. 
Ако је приправни^ истекао рок приправничка 

службе, или је до истека рока остало недовољно вре-
мена за припремање стручног испита., продужиће се у,\ 
томе случају приправничка служба ради полагања 
стручног испита за онолико времена колико је потре-
бно за припремање испита али највише за шест ме-
сеци. 

Члан 42 
Службеник који није положио стручни испит, или 

ако испит који је положио не одговара испиту про-
писаном за звање на које је преведен, дужан је да 
стручни испит односно допуну овог испита положи 
у року од једне године од ступања на снагу овог 
правилника. 

Члан 43 
По оцени стручне комисије могу се ослободити од 

полагања стручног испита из претходног члана руко-
водни службеници као и службеници који имају по-
требну стручну праксу и способност за вршење по-
слова одређеног звања односно функције. 

Члан 44 
Службеници, који се налазе у звању ветеринар-

ског болничара, хигијеничара и лаборант,a a немају 
одговарајућу школску спрему дужни су да положе 
прописани завршни испит одговарајућег курса у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог пра-
вилника. 

Министар пољопривреде ФНРЈ може ослободити 
од похађања курса и од полагања курсног испита 
службенике из предњег става ако су, својим радом 

доказали да располажу е потребном стручном спре-
мом. Ослобођење се врши на предлог старешине opi 
ганизационе јединице код које је службеник на раду) 
a по претходно прибављеном мишљењу стручне ко-, 
мисије. 

За остале службенике из претходног става opra-
низоваће се курсеви и курсни испити који ће отпочети 
са радом у року од два месеца од ступања на снагу 
овог правилника. 

Члан 45 
Ветеринари, који су до ступања на снагу овог 

правилника провели пет година на специјалном раду 
у заводима и клиникама ветеринарског факултета, 
ветеринарским бактериолошка! заводима и станицама, 
заводима за производњу целива и лекова, сточарским 
заводима (ергелама) или хигијеничарској служби на 
великим кланицама, сматрају се специјалистима из 
дотичне групе односно подгрупе без полагања испита. 

Признање специјалисти врши испитна комисија 
на основу доказа o проведеном времену на специ-
јалном раду. 

Члан 46 
Постојећи специјални стручни курсеви саобразиће 

се одредбама- o стручним курсевима из овог правил-
ника. 

Члан 47 
У сваком конкретном случају стручна комисија 

ће решити коме стручном испиту из овог правилника 
одговара раније положен испит. 

Члан 48 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Број 11731/1 
8 априла 1948 године 

Министар пољопривреде, 
Инж. Петар Стамболић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник 

Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти 

- Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

292. 
Has основу чл. 3 Закона' o изменама и допунама 

Заши a o установљен^ npaBai на пензију и o пензии 
©писању државних службеника пропису j ем 

У П У Т С Т В О 
O УСТАНОВЉЕН^ ПЕНЗИОНОГ ОСНОВА ЗА 
'ЛИЦА КОЈА ПРЕ .ПРЕВОЂЕЊА НА ЗВАЊА У 

СМИСЛУ ПРОПИСА O СТРУКАМА ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА НИСУ БИЛА У ПОЛОЖАЈНИМ 

ГРУПАМА 

I. — Државним службеницима који до 30 септем-' 
бра ,1947 године нису били у положајник групама a 
преведени су на звање или су постављени на поло-
жаје без одређивања звања у смислу прописа o стру-
кама државних службеника, па им је служба престала 
после 31 децембра 1947 године »a испуњавају услове 
за пензију по Закону o установљења права »a пен« 
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зију и o пензионисању државних службеника, уста-
новиће се пензиски основ по чл. 8 овог закона на 
следећи начин. 

Плата из месеца септембра 1947 године упоредиће 
се са платама из чл. 2 Уредбе o регулисању припад-

. лежности државних службеника грађанског реда и 
осталих јавних службеника савезних министарстава 
и установа од 20 априла 1946 године, па ће се узети 
она положајне група која одговара плати истог из-
носа са платом од септембра 1947 године. Ако плата из 
септембра 1947 године нема« исти износ једне од пла-
та. из чл. 2 наведене уредбе од 20 априли 1945 го-
дине узеће се положајне група према најближој ни-
жој плати из чл. 2 исте уредбе. Према овако установ-
љеној положајној групи одредиће се пензиски основ 
по чл. 8 Закона o установљен^ права на пензију. 
Шате периодских повишица из чл. 2 Уредбе o регу-
лисању принадлежности државних службеника гра-
ђанског реда и осталих јавних службеника савезних 

^министарстава и установа и? долазе v обзир за уста-
новљавање пензиског основа на Напред поклани н.а®шГ 

II. — Лицима која су постала државни службе-
ници после 30 септембра 1947 године са звањима по 
прописима o струкама државних службеника, па им 
служба престане и постоје услови за одређивање 
пензије по Закону o установљен^' права на пензију 
и o пензионисању државних службеника, установиће 
се пензиски основ на следећи начин. 

Основну плата из месеца у коме је служба »пре-
стала умањиће се за 20%, па ће се са добијеним из-
носом вршити упоређење оа платама из чл. 2 Уредбе 
o регулисању принадлежности државних службеника 
грађанског реда и осталих јавних службеника са-
везних министарстава и установа од 20 -априла 1945 
године и даље за установљење пензионог основа по-
ступити као под. тач. I овог упутства. 

ЈП. — При установљен^ пензиског основа по 
прописима под тач. I и II овог упутства узимаће се 
у обзир само плата без икаквих других додатака и 
посебних награда. 

IV. — У случајевима где је лице умрло као ак-
тивни службеник, a постоје услови за породичну, 
пензију, пезиски основ умрлог службеника установиће 
се по прописима под тач. I и II овог упутства ради 
уврштавања у групу породичних пензионера по чл. 
14 Закона o установљен^ права на пензију и o пен-: 
зиониоању државних службеника. 

V. — По спроведеном обавезном социјалном оси-? 
гурању за државне службенике и код 'овако одре--
ђених пензија поступиће се по чл. 2 став 2 Закона 
o изменама и допунама Закона o у стамо вљењу права 
на пензију и o пензионисању државних службеника. 

VI. — Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије". 

Br. 16070 
29'априла 1948 године 

Београд 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, е. p. 

293. 
Ha основу чл. 8 Уредбе o снабдевању становни-

штва и чл. 12 Уредбе o трговању пољопривредним 
гароизводима у приватној трговини издајем 

Н А Р Е Д Б У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ O РЕГУ-
ЛИСАЊУ ПРОДАЈЕ И КУПОВИНЕ ПОЉО-

ПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

I) У првом ставу тач. I Наредбе o регулисању, 
продаје и куповине пољопривредних производа .(„Слу-. 

жбени лист ФНРЈ" бр. 34/48) бришу се речи „свеже 
месо", и додаје се нови (трећи) ста® који глшклп 
„Земљорадници не могу продавати свеже месо од 
крупне и ситне стоке, свиња и прасади". 

2) Ова наредба« ступа одмах на снагу. 

Бр. 7095 
29 априла 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

Министарство саобраћаја ФНРЈ по извршеше 
сравњењу са оригиналом, установило Је, да су се у 
тексту Правилника o управљању -стајшбешш зградама 
'Југооовееаких државних железница објављеном у 
„Службеним Л1И1Сту ФНРЈ" бр. 30 од 14 априла 1948 
године, поткрале следеће грешке, те #a|je ову * 

И С П Р А В К У 
ПРАВИЛНИКА O УПРАВЉАЊУ СТАНБЕНИМ 
ЗГРАДАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДРЖАВНИХ ЖЕ-

ЛЕЗНИЦА 

У чл. I, у првом реду, стоји: „Код стамбених 
зграда, које се налазе ван подручја", a треба да 
стоји: „Као станбене 31раде у смислу овог правил-
ника". 

У чл. 3, <у последњем реду првог става!, место 
речи „односно" треб® да стоји „односног". 

Мсбр. 18420. — Из Министарства саобраћаја 
ФНРЈ ,̂ 16 априла 1948 године. 

ОД-ЛИКОВ&Њ& 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федератшне Народне 
Републике Југославије 

на предлог Врховног Команданта оружаних 
•снага ФНРЈ, a на основу члана другог Закона o ор-
денима и медаљама Федеративне Народне Републике 
'Југослав ије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и стечене заслуге за 

народ у току народиоослобо дијачке борбе одликују 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАВРОСТ: 
мл. водници: Бабић Љ. Мићо, Булић М. Владо, 

Биберчић Н. Данило,Влајић Ј. Марко, Буховгц М. 
Грго, Батинић О. Станко, Бојанић Б. Стеван, Бара-
лић A. Авдо, Црногорац Д. Драго, Церовина Б. Ми-
ла«, Мурић iM. Сакиб, Чумић Н. Јанко, Чолић О. Ибро, 
Чекић М. Данило, Чекаревац Д. Јанко, Ћосовић С. 
Владо, Давидовић ,Ђ- Радован, Демић Ш. Мехо, Диз-
даревић A. Адем, Домазет A. Осман, Даковић П. 
1Мила»н, Дувњак Ј. Перо, Драго j ловић Д. Ратко, 
Ђокаиовић М. Никола!, Ђерић М. Вујадин-, Гргић М. 
Мирко, Гордић В. Славко, Граховац Р. Славко, Гурда 
<И. Салко, Глишић М. Драгић, Хоџић Т. Ибрахим, 
Хусеиновић Е. Халил, Халебић Ш. Осман и Хусић 
С. Ариф; 

мл. водници: ХалебиК О. Ибро, Хасета М. Суљо, 
Ибршишшовић И. Мурат, Индић С. Сретан!, Иванише-
вић С. Гојко, 'Јањић Г. Јово, Јаћимовић В. Милојко, 
'Јаћимовић Р. Дашша, . Јантош A. Фрањо, Јахић UL 
'Мустафа, Јојић !Ђ. Милан, Кулиџан М. Обрад, Куко! 
М. Суле, Кајаи A. Назиф, Калајџић A. Панто, Ка&ан 
зић И, Мустафа, Кр ав ев ић И. Мато, Козмо J. ' Ј о с т 
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Којић М. Алија, Коврић М. Емин, Кушић Р. Перо, 
Лаачреш-ћ Д. Влатко, Лазетић А. Јован, Лугић Ј. 
Рајко, Лавић Ј. Рајко, Љево И. Осман, Мухтаревић 
А. Вели, Милинковић М. Данило, Ма)чар Н. Ђуро, 
Мутаповић Р. Насуф, Медан Р. Ђорђе, Милошевић 
Ц. Овијо, Мас ланга X. Ха1цо. Мандић В. Чедо, Мар-
јановић С. Петар, Митров ић М. Никола, Мај ор аш А. 
Ладислав, Мусић С. Петар, Мушиновић М. Адем, 
Милутиновић К. Милић, Марков С. Милош, Маии-
года Ђ. Тодор, Мадић М. Дуран, Марић С. Дапе, 
Муратовић С. Вељко, Мрмо А. Рагиб, Никитовић Н. 
Лука, Орач М. Јозо, Окиљевић Г. Радосав*, Османо-
вић И. Салко, Петковић М. Гвозден, Пузић М. 
Хасан, Кетровић Р. Светолик, Пржуљ К. Влаао, Пецо 
М. Химзо, Путар Ђ. Владо и Павловић Д. Рајко; 

мл. водници: Палић Ђ. Гојко, Ружичић С. њу ро, 
Рашевић С. Видо, Радовић П. Војин, Рафић Ф. Не-
дељко, Секанић М. Саво, Степановић С. Цвијетин, 
Сокол М. Акте, Сушић С. Перо, Салихагић Ш. Не-
зир, Шарановић Д. Милош, Шишић 0 . Омер, Шкорић 
Р. Душан, Шуматић М. Славко, Шакотић О. Богдан, 
Шаран Р. Милан, Тус В. Антон, Тиквеша М. Хамзо, 
Тунгуз И. Душ-ан, Томић Т. Александар, Таиб И. 
Фако, Тојага И. Ибро, Вукић И. Стјепан, Васиљевић 
С. Драгиног!, Вишеаић М. Божо, Врбатовић М. Јаков, 
Вукић И. Стјепан, Вукадин Б. Миле, Влашки, О. 
Гојко,Вејзовић А. Мухамед, Вуксановић Ђ. Мило-
сав, Зоцић Н. Јурај, Зебић О. Бећир, Зубац Ј. Гајо, 
Живковић Д. Радомир и Жужа Лх Чедо; 

борци: Аврамовић М. Душан, Азер С. Пајо, Ази-
новић Ш. Фрањо, Антонијевић Д. Драгомир, А.нтељ 
С Ђоко, Антељ С. Владо, Андрић Ј. Петар, Авди. 
»башић В. Јусуф, Асани Р. Алија, Ахметов Р. Ахмет, 
'Аџић 3. Шемк:о, Абаза Ј. Масло, Ал^гић С. Ахмет, 
А;ЈЛг:ић А. Са,ласо, Богосављешћ Т. Миодраг, Бого-
сављевић М. Милосав, Бојанић' В. Миодраг, Бистро-
вић Ј. Мавро, Брковић X. Омер, Башић И. Омер, 
Бала С. Владислав, Божовић М. Мил зе, Благој еш1и!ћ' 
Н. Млађен, Бабић М. Саво, Богдановић М. Обрад, 
Борунџија' А. Ахмет, Будаковић Н. Јозо, Бркан С. 
Омер, Биргош ј. Севан, Варта П. Фрањо, Бошковић1 

Т. Лазар, Цвијовић М. Вујица, Црналић С. Стојан, 
Питовић М. Стјепан, Чулић А. Амо, Чилић М. Хасан, 
Чурлу« Г. М^рко. Чспељ С. Осм1ан„ Ћосић Ш. Омер«, 
Ћорић П. Милгг-к," Ђумић Н. Ј|:1:жо, Ђалић Р. Грујић, 
Дошл"о М. Рајко, Дебек П. Јанко, Делатић Р. Ахмет, 
Длакић А. Алија, Димитријевић В. Петар, Дуганџић 
М. Лука, Драмишанин Д. Новак, Драгић М. Бранко, 
Драгаљ М. Бећир, Делић С. Алија, Дарвенџија1 П. 
Симо, Деспетић П Бранко, Дрљевић 3. Мустафа, 
Давидовић Б. Стево, А. Турабија, Ђоковић Д. 
Миодраг, Ђорђевић Н. Данило, Џумур М. Алија, 
Џуџа Б. Саво, Е М И Р М. Муниб, Фетић С. Мујо, Фус-
тар В, Алекса, Ф^риз О. Хусо, Фазлић А. Ибро, 
Филип А. Илија, Галип И. Иван, Галић М. Станко, 
Глишић С. Војислав, Говедарица Б. Миле, Глишић 
Б, Жиаадин, Глишић С. Војислав, Греда Л. Данило, 
Хорватић Ф. Јо''и»п, Халебић О. Незир, Илић М. 
Василије, Илић С. Светислав, Илић Д. Велибор, 
Ивеља С. Мирослав, Ибраковић X. Мустафа, Иванко 
А. Марко, Илић Ж. Боривоје, Јовановић Ж. Милош 
и Јос':(новић Ж. Милан; 

борци: Јовић П. Милан, Јантош А. Фрањо, Јеф-
тић Д. Саво, Јанковић П. Никола, Јеркић С. Влади-
слав, Јањић М. Гојко, Јазенић Р. Миливоје, Јази« X. 
М\јо, Јашоровић А. Мумин, Јахура Т. Мирко, Јока-
новић Г. Перо, Јефтовић М. Јован, Јанковић Р. 
Ми ло мио, Југ И. Иван, Ковачевић А. Сма-јил, Кова-
чевић М. Ђорђе, Курузовић Б. Суљо, Карајко Ђ. 
Петар, Кебо X. Алил, Камиш Б. Ибро, Ковачевић Р. 
Прокопије, Крилић С. Сулејман, Кувани« Д. Драго, 
Куцановић Р. Бајро, Кочић А. Петар, Ковач Г. Ми-
лош, Кучунар М Г О Ј К О , Ковачевић М. Милорад, 
Куљанин С. Ђуоо, Колеа« Е. Вељко, Килибарда Р. 
Никола, Кнежевић В Стево, Килибарда С. Момир, 
•Клело М. Мустафа, Клјдочин М. Алекса, Клело А. 
Мујо, Карић С. Осман, Кљакић Р. Стојан, Калем Ј. 

благоје, Лојпур Г1 Мирко, Лончар Ј. Илија, Лаза-
ревић В. Вранко, ЛОЈ ић М. Алија, Лилић М. Ибро, 
Лукета М. Милош, Лечић М. Живко, Лозо О. Чедо-
мир, Лечић С. Лазо, Лазаревић А. Симо, Лазец Ј. 
'Јосип, Левара А. Јусо, Љугић И. Ибрахим, Љубе-
шић Ј. Мирко, Љево А. Осман, Марковић М. Петар, 
Милетић С. Мамчило и Мркић Ђ. Душан; 

борци: Милојевић М. Драгомир, Маленовић М. 
Мален, Миленковић М. Стојан, Миленковић Б. Сре-
тен, Мишић И. Анте, Милићевић П. Чедо, Магазин 
А. Тодор, Марић С. Алија, Милановић Д. Бранко, 
Мишелзић Ђ. Гојко, Марић С. Пантелија, Миленко, 
вић М .Добривоје, Марић С. Алија, Муратовић С. 
Едхем, Михајловић М. Андрија, Милутин П Кло-
рија, Милат П. Марко, М - Ј Ј О О О Ш Ј. Томаш, Мекуш 
Ј. Лајош, Марић Ш. Драго, Мемић X. Хамдија, Ми-
лутин Ђ. Петар, Маштеа П. Андо ИЈ а, Марковић М. 
Петар, Моро М. Мехо, Милић М. Милосав, Марић 
Б. Раде, Муратовић А. Смајо, Марошевић И. Јуре, 
Милосављевић Б. Милорад, Мехмедовић И. Шериф, 
Мехићевић 3. Ибро, Миљковић Ј. Алија, Марчета 
П. Јово, Матковић Д. Обрад, Масло М. Ибрахим, 
Мусулин А. Раде, Мијановић Ј. Влдо, Николић Ј. 
Сретен, Никодијевић М. Радивоје, Нешковић С. 
Радослав, Новишић Ђ. Андрија, Ника Т. Николај, 
Новаковић С. Мићо, Нсвачевић Л. Стазко, Омериха 
'А. Салко, Окић Ш. Шабан, Обрадовић С Моми*?, 
'Омеровић М Мехо, Поповић С. Милан, Пауновић 
Б. Чедомир, Протић М. Милен, Палужевгћ С Радо-
мир, Петровић Б. Љубомир, Павловић С. Миодраг, 
Пантић М. Радослав, Петровић А. Милоје, Пашалић 
Д. Жарко,' Пантић Ј. Милан и Подгорац Р. Саво; 

борци: Платановић Л. Раде, Пајдо А. Омер, 
Пиштало Т. Максим, Пашковић А. Исмет, Панкоои-
чан И. Петар, Палфи Ф. Јосип, Пајић А. Рамо, Пуцо 
1М. Хусо, РегоЈе С. Душан, Рашковић И. Перо, Ра-
дојчић П. Милан, Радмиловић М. Момир, Ракић М. 
Милоје, Родић Љ Дамљан, Рахимић X. Салко, 
Родић В. Перо, Рајић Д. Драгослав, Рпдосављевић 
'Ж. Станко, Самар.ија Т. Данило, Савић Т. Васкр-
с е , Савић М. Мирко, Симић Д. Радојко, Сапић С. 
Милија, Самарџић С. Бранко, Симановић Б. Реџо, 
'Сабрић А. Јозо, Салихагић О. Осман, Султановић О. 
;Салко, Секочан* П. Коста, Стр знак Ј. Мумин, Сазље-
?вић М. Душан, Симић Д. Бранко, Секошан П. Јосип, 
'Србова« П. Лазар, Савић Ј. Милован, Савић Ј. 
(Мато, Сладојевић Ј. Нико, Старковић Н. Михо, 
Сушић X. Ахмет, Сарделић И. Никола, Шубара, С. 
Алија, Шарић И. Јосип, Шљивић Ц. Пемал, Шурка-
новић Џ. Мујо, Шишић Л. Славко, Шукман И. Бе-
ћир, Шута 3. Ибро, Шутић В. Радомир, Тодоровић 
К. Драгомир, Тошић П. Илија, Тодоровић Д. Ми-
хајло, Томић Б. Божидар, Типура Д. Халил, Тица 
М. Миле, Туцаковић X. Осман., Татар М. Омер, 
Табак С. Ахмет и Томић И. Иван; 

борци: Тица Ј. Миле, Тохољ М. Перо, Тоља М. 
Перо, Тес ал ов Ј. Фрањо, Вулић Т. Перо, Велиновић 
М. Божидар, Вученовић С. Станко, Вучетић К. То-
дор, Вујановић Ј. Дука, Вујичић Л. Митар, Васић С. 
Душан, Вербаск С. Јосип, Витомир В. Раде, Вида-
ковић А. Радивоје, Васиљевић Ј. Душан, Варга Ј. 
Александар, Вујић М. Обрад, Вуковић В. Чедо, 
Зу1б1Е1ц Ђ. Лазо, Зшоно В. Перо. Зуковић М. Нај ил, 
Зечевић Н. Осман, Зубац Ђ. Милан, Зубовић И.Ос-
ман и Зв он ић И. Ариф. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водник Вуковић П. Алекса; 
мл. водници: Антић Ј. Лука, Алексић Р. Бранко, 

Бабић Ј. Никола, Бандука Ђ. Саво, Барац Ј. Рад*, 
Бабић П. Рајко, Благојевић И. Манојло. Бајрић О. 
Мухарем, Булу ги ја М. Мехмед, Божић И. М^тср, 
Бјелица И. Трифко, Божић Божо, Бу-ксвчании Ј. Ми-
јо, Блажевић М Маријан, Бојанић Т. Драго, Бзлихо-
џић X. Салих, Бало Ј. Јанош, Цвијовић Л. Радован, 
Цвијановић Д. Грујо, Црногорац Д. Драго, Циркни 
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С. Сафет, Ча.врк М. Ибро, Ћећез Љ. Живко Чворв 
!М. Раде, Чаушевић С. Цано, Чурић С. Марко/Чабри-
ло, Г. Ри ст о, Чукови ћ П. Миленко. Чатић М. Ибро, 
Даковић Ј. Бориша, Димитришин П. Мирко, Дуковић 
Ј. Ђуро, Дурић И. Душан, Давидовић Н. Ђуро, Ђу-
рановић С. Војислав, Ђоговић М. Раде, Ђоговић Р. 
Вуколаја, Емић А. Мехо, Елез Ј. Петар, Фестић И. 
Захид и Фистовић А. Омер; 

мл. водници: Гојковић Н. Радован. Ганибе/овић 
Д. Идриз, Грујић С. Живорад, Ванић с ' Емил, Глухо-
вић М. Душан, Гавран Л. Лазо, Гаговић Ј. Ђоко, Ха-
лиловић Ш. Ахмет, Хаџизвдић В. Ахмет, Херчић С. 
Адем, Исаковић М. Мухарем, Јовановић М. Каменко, 
Лакичевић С. Радомир, Јипељ Ф. Франц, Јаковљевић 
Д. Михајло, Јовановић С. Милинко, Кршљак Н Пет-
роније, Киперовић Ђ. Недељко, Ковачевић М. Бори-
воје, Калдесић Л. Ђорђе Кадрић О. Шефик, Кушић 
Ј. Будимир, Куљани« И. Стјепан, Којић Ј. Станко, 

, Коњов од Л. Виде, Лека И. Алија, Љубенко Т. Гојко, 
Мујкановић М. Мустафа, Мијатовић Љ Добривоје, 
Муратовић Ј. Едхем, Маловић В. Миливоје, Мехме-
дић А. Асан, Марић Ш. Иван, Матић Ј. Стево, Мгрић' 
М. Јосип, Муртић X. Порча, Мијатовић Н. Васо, Му-
јановић П. Пашко, Милошевић Ж. Радомир, Марјано-
вић М. Раде, Матић Ј. Свето, Милутинови^ М. Душ-
ан, Марјановић М. Живојин, Миличевић М# Данило и 
Мерзић И. СЅЈ'КО; 

мл. водници: Николић А. Петзр, Новачић А. Ха-
сан, Никодијевић Н. Миодраг, Ножица С. Лазар, Не-
надовић С. Војислав. Нинкољић Т. Јово, Омерагић 
М. Салко, Окука К. Мила«, Пекић М. Милорад, Пу-
рковић Ј. Тодор, Павловић Ж. Драгутин, Нецар М. 
Рамиз, Петровић Н. Божо, Прелић Ђ. Илија, Петро- -
вић Б. Милорад, Пајкић М. Радоје, Петровић Н. Ми-
лорад, Поповић Ђ. Љубо, Прокић Р. Перица, Ружић" 
Р. Чедо, Ристић С. Милан, Рикић П. Стојан, Рамић X. 
Рамо, Ракић А. Драгутин, Рајаковић А. Момир, Ра-
довић Ђ. Бошко. Салиховић И. Хусо, Симић И. Нико-
ла, С улав ер В. Лука, Суботић С. Живко, Софтић X. 
Хусеин, Степановић Л. Гашо, Станишић К. Душан, 
Станојевић Р. Радомир, Станојевић Д. Владо, Сади-
ковић Н. *Рашид, Столица« С. Миленко. Смајловић Ј. 
Шериф, Шушић М. Милен, Шебић М. Хасим, Шкоро 
3. Бранко, Шешлија Л. Душан, Шоше М. Руде, Ша-
хинагић С# Ефендија, Шаренац П. Стојан, Трапава 
С. Стојан, Томић Чедомир, Урошевић Д. Војислав, 
Убипарип Ј. Живко, Вочић Ј. Симо, Витковић Ј. Ла-
зар. Бакић Б. Коста, Вуковић Ј. Симо, Вучковић В. 
Новак, В у ј и н о в и ћ Ђ. Бранко, Зиројевић Ј. Славко, 
Зећо А. Алија, Зећо М. Назиф, ,Жерајић М. Рајко 
Жужа Д, Никола и Жикић А. Никола; 

борци: Аврамовић Љ Симо, Аоифовић И. Муха-
мед, Аликадић М. Ар ел зм, Абаз М. Алија, Аврић Т. 
Божо, Атић Ј. Сафет, Аћимовић М. Сретен, Алић М, 
Есад. Антић И. Боривоје Алагић Т. Халил, Ахмета-
шевић С. Мустафа. Арбутима П. Миле, Аврамовић М» 
Душан, Антовиќ С. Владислав, Аврамовић Р. Мих-
ајло. Баратовић Р. Димитрије, Берберовић И. Хусо, 
Биберџија В. Војислав, Брканић А. Адем, Бјелоиера 
М. Крсто, Боза« Ј, Неђо, Вишић Ш. Ибро. Братано-
вић Ј. Радивој, Бабић Т. Благоја, Богосављевић Т. 
Миодраг, Богдановић Т. Тома.,Бискупозић Ј. Милан, 
Бпзан А Е сг дан, бјелоглав О. Н »Бина. Цицовић К. 
Душан Цвијановић С. Миомир, Цвиткушић А. Ива«, 
Црњак Б. Радован, Чалић Р. Грујица, Чалушић Ј-
Иван, Чалан А Марко, Чичак П. Илија, Чајка М. 
Стјепан, Ћук Л. Славко, Др агај Р. Муниб. Делић А. 
Ахмет, Дангубић Г. Гојко, Дубљевић С. Драго, 
Демић А. Алија, Драгићевић Р. Петар, Даутовић М-
Осма«, Дедић А'. Хусеин, Дујић Д. Сретко', Димић 
Ј. Бранко, Димитри јевић В. Петар, Давидовић Б. 
Стојан, Дере ендија П. Симо!, Драганић С. Мато, 
Драгићевић Ј. Обрад, Дивјановић М. Салих и Ду-
раковић И, Рамо; 

борци: Дураковић М. Рефик, Ђузела Р. Ибрахим, 
Ђурић Ј. Миле, Ђурић Н. Живко. Ђојић М. Ђуро, 
П&оошК Јд Живко, Ђокић В. Војислав, Ђурић А. Ј.оао4 

Ђорђевић А. Радослав, Ђокић А. Неђо. Ђајић А Не-
дељко, Ђукић Д. Миливоје, Џино Ј. Салко Емин М. 
Мехмед ал ија, Фејзић А. Назиф, Готовац С. Ђорђе, 
Хасановић М. Ибро, Хаџихасановић X. Хајрудин, Хи-
илић X. Мехмед, Хоџић О. Едхем, Хусеинагић М. 
Касим, Хоџић М. Мехмед, Хуснић И. Селим, Иличко-
вић Ц. Драго, Ивановић М. Симо, Ивеља С. Јово, Ил-
ић. Ђ. Остоја,, Ичризвић С Мехо, Илић М. Стево, 
Имшировић О. Шабан, 'Јагодиќ Л Тодор, Јакић М. 
'Велимир, Јањић М. Милош, Јусуфбеговић А. Ибра-
хим, Јозић М. Нико. Јозић Ц. Сулејман »Јовановиќ 
Б. Душан, Јоковић Д. Мићо, Јовичевић Ј. Јово, Јо-
шило С. Бојан, Јурић И. Андрија, Јефтић М. Алек-
сандар, Колак И Јанко, Ковачевић А. Мустафа!, Ко-
сорић М. 'Милорад, Карачић X. Салко, Кумани« М. 
Милорад, Капор С. Трифко, Крунић М. Арсо, Кљајић' 
Р. Стојан, Корић М. Халил, Котеа Е. Вељко, Кова-
чевић Д. Сава, Кајаи А. Мујо и Којић С. Светислав; 

борци: Костић А. Душа«, Курешевић С Срето, 
Ковач А. Мујо, Кустрић Ж. Стево, Лулић Р. Хусо, 
"Лубуре А'. Алекса. Љево М. Мехо, Максимовић К. 
Живота, Мркић Ђ. Душан. Митровић Ј. Јоцо, Мило-
јевић М. Драгомир, Мршић Т. Ђоко, Маленовић М. 
Мален, Миленковић М. Стојан^ Милуновић Н. Свето-
мир, Милишић М. Бећир, Максимовић Л. Илија Ми-
лићевић М. Др?.го. Милић М. Петар, Митровић Ј Јо-
со, Марковић Ј. Милан, Мујкановић Н. Сафет, Мак-
сић С. Милан, Милованотић С. Боривоје, Марић М. 
Иво, Маслеша М Алија, Миливојевић И. Рамо, Миља-
нић С. Милан. Мелезовић А. Мујо, МУШ« новић Б 
Ибро, Мршић О. Ђуро, Милићевић Ц Митар, Муми-
нагић М. Мехмед, Мливо И. Абаз, Микулић И. Љубо, 
Милић М. Милован, Мршић Т. Ђоко, Мејрић М. Ед-
хем, Мариновић И. Маријан, Малкић О. Ибро, Меша-
новић X. .Мујо Момировић М. Урош, Милановић Ж. 
Радомир, Максимовић Ј. Максо, Махумутовић М. Му-
стафа, Матковић Ј Јосип, Марушић Н. Душан, Мз-
ховић М. Осман, Мацић X. Ибро, Мемић О. Хусеин, 
Ново И. Мухамед, Николић П. Славко, Николић П. 
Никола, Нађ-ић А, Мурата, Никић М. Богомир, Осма-
новић С. Хусо и Оглић Д. Мехмед; 

борци: Омерагић Д. Адем, Окић Ш. Шабан, Об-
реновић Ђ. Светислав. Окука Т. Славко, Омерагић 
X. Бајо, Офадовић Л. Раде, Поповић С. Мирко, Поп-
чевић М. Перо, Паприца М. Миладин, Пепић Б. Иви-
ца.Петровић Т. Саво, Пе-о-о®^ \ \ П^^-омчо. Петро-
вић С. Лазар, Пламчић С. Хасим, Протић М. Милан, 
П&лужевић С. Радомир, Петровић Б. Љубомир, Пав-
ловић С Миодраг, Павловић Ј. Драгомир, Пезер М. 
Никола, Планинчић С. Касим, Поповац Ђ. Или.а, По-
повац Б. Недељко, Петрић Т. Саво, Пауновић Р. Ми-
лосав, Пајанић М. Богдан, Пајанић X. Осман, Помо-
тић Ј. Илија, Пејић М. Анто, Пирић О. Селим, Попо-
вић С. Никола, Паравац Ј. Алекса, Пријић X. Муста-
фа Пљев>аљчић М. Божо. Пајић Ђ. Војин, Радовано-
вић С. Михајло, Радивојевић Д. Живота, Ристић Е. 
Дончо, Радосављевић Ж. Станко, Радмановић Ј. Ђор-
ђе Решић А. Мехмед, Ружичић П. Богдан, Радовић 
Ц. Душан, Радуловић Ј. Стево, Ри звано в ић С. Салко, 
Рика ло Т. Новица, Ристић Ж. Љубоја, Рикановић М. 
Илија, Ристић Васиљ, Сабљић Т. Мато, Степановић 
И. Милосав, Стојановић М. Александар, Симић В. 
Божидар, Светковић Ж. Димитрије. Ока-нозић А. 
Хасан, Офу ловић М. Реџо и Омерачић А. Ибрахим; 

борци: Стевановић С. Светислав, Савић Р. Спа-
соје, Сушић А. Суљо, Сул еј маневић М. Мустафа, 
Саџак И. Мехмед, Стамбулић Ш. Шабан, Султано-
вић М. Адем, Савић С, Драго, Савић Г. Милан, 
С елим ић Г. Џемал, Савић М. Ђуро, Савић 
Г. Милан, Селиман Г. Џемал, Савић М. Ђуро, Савић 
М. Мирко, Симић Д. Радојко,'Савић М. Симо, Су-
бић П Миле, Смајовић А Авдо, Симић М. Петар, 
Суљагић Б. Амид, Сумаковић А. Рамо, Султанић О. 
'Адем, Шехић М. Тамо, Шарановић Л. Ђорђе, Ше-
ховић С. Суљо, Шабчовић С. Шахсеман, Шкоро В. 
Никола, Шљивић Ј Џемал, Шу,матић Б. Војислав, 
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Шиповац Г. Радова«, Ш атар апа А. Михајло, Шљи-
вар А. Хамид, Топаловић А. Ахмед, Трија Ј. Омер, 
(Томић И. Марко, Трифуновић К. Радосав,, Тр ути на 
ЈА. Јозо, Томинчић П. Ђорђе, Тољ Ј. Мато, Тадић В. 
Светозар, Тадић Т. Недељко, Васић М. Боривоје, 
Вујичић Д. Стојан, Врбовјац С. Вељко, Вуковић С. 
Миле, Видић М. Јова«, Васиљевић Ј. Петар, Вуји-
новић М_ Стојан, Вујичић С. Ристо, Ватрић С. Ха-
мид, Васиљевић М. Перо, Вујовић Ф. Лука, Врсто А. 
*Азем, Вистина Ј. Томо, Зољ О. Ћамил, Зечић Ј. 
(Алија1, Зема ја А. Милан и Живић О. »Бранко. 

Бо. 543 
30 септембра 1947 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Ф е д е р а л н е Народне 

Републике Југославија 
на основу члана 2 Закона о орденима и медаља* 

м»а Федора тиви е Народне Републике Југославија, а 
ћа предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у ком ли-

дов-ању, осведочени рад на остварењу браствз и једи-
нства међу »ашим народима и стечене заслуге за на-
род у току народноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
капетан Јанковић Видосав® Рако; рубела Ивана 

Бошко, Иветић Илија Перо и Вукобрадокић Цветка 
Славко; 

(поручници: Атлагић Илије Мила«; 
стотпоручници: Чамбер Николе Богдан, Демиров-

иќ Јове Милан, Мажуранић Богослава Бошко, Орло-
вић Михајла Никола, Петошевић Милана Бранко и 
Вукићевић Николе Радова«; 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА Ђ РЕДА: 
поручници: Јефтић Гавре Драгољуб, Крајина) 

Илије Руди, Кукољ Симе Божо, Маричић Марка Ми-
лан, Поповић Павла Иваг, Шљивић Николе Бранко 
и Томшић Хенрика.Станко; 

потпоручник: Демировић Јове Мила«, Комадина 
Николе Дупка«, Матковић Марка Максим, Мажура-
нић Богослава Бошко, Поповић Гојка Обрад, Штрб-
ав Триве Јовина и Вукићевић Николе Радован; 

заставник Кокир Цвиј»е Миле. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА 
поручници: Чрталић Франца Силио и Ђурица. 

Трипе Никола; 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Др»ажић Војислава Здравко; 
поручници: Бркић Миливоја Митар, Јовановић 

Атоније Чедомир, Кац Матије Матко, Кичин Стево 
Владо, Кончар Николе Стево и Вујиновић Ђоке 
Миле; % ; 

потно речници: Бедалов Грге Анте, Цветановић 
Антона Миленко, Кирић Филипа Раде, Домазет Анте 
Бранко, Вукановић Симе Владо, Ковачевић Саватија-
'Љубан, Лакић Тривуна Мићо, Матковић Марка Мак-
сим Шотић Пете Антон и Вукићевић Николе Радо-
ван: у 

заставници: -Богдан Ивана Дане, Ценггинић Анте 
Бранко, Делић1 Николе Круно, Крковић Теодора Ни-

кола, Николић Тодора Радивој, Росандић Марина 
Милорад, Стојковски Кузмана Душан, Вуковић Ми-
лета Владимир, Јаковиеа Миће Јосип, Тотовски. Гли-
гора Тома и Берчек Михајла Иван; 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА 
поручници: Црталић Франца Силио, Лаубс Боже 

Илија н Војиновић Остоје Драгомир; 
потпоручници: Ве далов Грге Анго, Црвенко Томе 

Станко Ђукановић Симе Владо, Илијевски Бориса' 
Костадин, Јоковић Петра Драго, Лакетић Јована Ми-
лан Љубишић Георгија Здравко, Пејовић Милије 
'Јован и Петровић Добросава Стојан; 

заставници: Арсовић Др-агољуба Радослав,Бизјак 
Хенрика Бојан, Цетинић Анте Бранко, Ђорђевић 
Крсте Драгољуб. Косовић Саве Драгомир, Миловић 
'Љубомира Стево, Обрадовић Дмитра Бошко, Павлић 
Ивана Иван, Поповић Михајл® Милош, Радић Анте 
'Андрија, Верчак Михајла Иван, Вуковић Милутина 
Владимир, Магаш Ивана Јаков, Марковић Васе Ви-
томир и Сљачки Јована Живан; 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
заставници: Бизјак Хенрика Бојш, Петковић Ћи-

рила Крунослав, Савововић Војина Комнен, Сом ри« 
Јоже Иван, Тулић Ивана Иван, Зрилић Богдана Дра-
ган, Ћирић Раде Александар, Ђурковић Обрена Ради-
ша, Марковић Васе Витомир и Р а д о ј к о в и ћ Будимира 
Милена; 

Бр. 522 
29 марта- 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

МиЈле Перуничић, с. р. ДР Иван Рибар, с. р. 
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Издавач: „Службени лиѓст ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће Београд, Бранкова 20. 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Ју ̂ словен-

ског штампаром предузећа, Београд 


