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520. 
^ДЈа ошцву члана 74 ст. 1 тач. 5 Устава ФНРЈ, а 

у циљу јрар&бплне примене закона, Президијум па* 
рсјдне скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЧЛАНА 1 ЗАКОНА О РЕШАВАЊУ РАДНИХ 

СПОРОВА 

По члану 1 Закова о решавању радних спорова 
радни спорови ру они спорови, К О Ј И настају између 
радника; ида намештеник^ и »послодавца из радних 
односа у ^приватним, задружним и државним -преду-
зећима и у приватним, задружним јавним органи-
зацијама и установама. 

Овај пропис треба тако разумети да се радним 
спором у смислу, чл. 1 овога« закона сматра и спор 
КО:«1 настане из »радног односа између радника или 
намештеник и приватног лица као послодавца. 

С. ир, 1134 
17 јула 1948 године 

Београд * 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

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

521. 
На основу члана 7% ст. 1 тач. 5 Устава ФНРЈ, а 

у циљу правилне примене закона, Президијум На-
родне скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЧЛ. 3 СТ. 4 ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА! ПРИВАТНИХ 

ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
Чл. 3 ст. 4 Закона о изменама и допунама Закона 

о национализации приватних привредних предузећа 
прописује да Југословенски држављанин који пређе 
у страно деждвљанство губи право својине на непо-
кретности у Федератизној Народној Републици Ју-
гославија које постају државна својина. 

Овај законски пропис" треба тако схватити: да 
губитак држављана ств* у ©ези сз чл. 3 ст. 4 Закона 
о изменама в допунама Закона о национализации 
претставка посебан основ преласка' права својине на 
непокретности на Федеративну Народну Републику 
'Југославију. Лица која »престају бити »држављани 
ФНРЈ губе пргво својина на непокретности које по-

томе основу непосредно прелазе у својину ФНРЈ, 
услед тога-, ова лица не долазе у ред оних лица која 
Се могу користити'одредбом чл. 8 Закоиа, о национа« 
Лиз&циЈи приватних привредних предузећа, тј . нема-
ју траво на накнаду предвиђену по том члану за-
кона. 

С. бр. 1142 
17 јула 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративна Н&родне Републике Југославије 
Секретар, • Претседник, 

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

522. 
На основу члгна 74 ст. 1 тач. 5 Устг»?а ФНРЈ, з 

у ц ^ у пр - гм«,'а е примене закона. Президијум На-
родне скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
СТАВА 1 ЧЛ. 18 ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУ-

ЖБЕНИЦИМА 
У случајевима када су решења о службеџичким 

односима донета од стране нижи^х старешина на ос-
нову општег овлашћења виших старешина у смислу 
чл. 47 сг. 2 Закона о државним службеницима, — 
одредба ст. 1 чл. 18 истога закона има се тако схва-
тите да ће по жалби противу првостепен ог решења 
решавати у другом степену више старешине који су 
пренели опште овлашћење за доношење ових реше-
ња, само у оним случајевима када је првостепено 
решење донео старешина подређене организационе 
јединице (генерални и главни директор, директор и 
управник, као и остале старешине подређених орга-
КИ32ЦИ0ИИХ јединица). Према томе о жалби против 
првостепено^ решења, која су на основу овлашћења 
довели помоћници министара, потпретседници и сек-
ретари комитета и комисија — решава у другом 
степену виши орган, тј, Влада ФНРЈ у смислу ст. I 
чл. 18 Закона о државним службениЦима, јер ова пр-
востепена решења нису акта старешина лодређе^гх 
орггнизационих јединица, 

С. бр. 1145 
17 јула 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративен Народне Републике Југосдавије. 

Секретар, 
Миде Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, е. р. 
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523. 
Нз основу члана 74 ст. 1 тач. 5 Устава ФНРЈ, а 

У циљу правилне примене закона, Президијум На-
роди е скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЧЛАНА 12 ЗАКОНА © У С Т А Ш В Љ Е Њ У ПРАВА НА 

ПЕНЗИЈУ И О ПЕНЗИОНИСАЊУ ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА 

Пошто су по начелима Грађанског праѕв-а, а и по 
Закону о социјалном осигурању радника, намеште-
ник^ и службеника, усвојена деца изједначен а У 
правима са брачном децом, и пошто Је социјално 
осигурање јединствено те в.а»жи « т дош авне слу-
жбенике и пензионере, то се одјредба чл. 12 Закона 
о установљен^ права на пензију и о п е н з и о н и ш у , 
државних службеника има разумети тако, да су ус-
војена деца у погледу орава на »породичну лешију, 
»ѕједаачеета -еа брачном деисти сдаужбшшк^ 
(или пензионера, ако де усвојење извршено пре пен-
аиоиисања односно пре престанка; службе по Закону; 
о државним службеницима<. 

С. бр. 1146 
17 јула 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративна Наредне Републике Ј у г о с л в и ј е 

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

524. 
На основу члана 74 ст. 1 т&ч. 5 Устава ФНРЈ, а 

у циљу правилне примене закона, Президијум На-
родне -скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
СТАВА 4 ЧЛАНА 36 ЗАКОНА О УСТАНОВЉЕ-
Њ У ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ И О ПЕНЗИОНИСАЊУ 

ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Према ст. 4 чл. 36 Закона о установљен^ пра-
ва на 'пензију и о пензионисању државних службе-
ника« пензионеру КОЈИ ступи у службу, која није ре-
активирање, обуставља се исплата пензије ако бруто 
приход из те службе износи више од пензиско-га 
основа од кога је пензионеру одређена пензија. Ако 
приход износи мање од пензионог основа, од пензије 
ће се исплаћиван разлика између пекзиског основа 
ег тога прихода? 

С обзиром н& то да функција члана извршног 
одборе! ним? служба у смислу овога закона, то се 
прописи члана 36 ст. 4 Закопа о установљен^ поа-
вз ил пензију и о пензНснисању државних службе-
ника -не приуењу,1у нг случај пензионера који Је 
изабран 33' члана извршног одбора, тако да накнада 
К О Ј У оп има гримати остз}е без утицала на -висину 
његове пензије. 

С. бр. 1143 
17 јула 10^8 године 

Бепград 
Президијум Нар Сдк? сг.', ^ 

Фсдератнс!1е Народне Републике Ју* о г л а с е 
Секретар Претседник. 

Миде Перуничић, е р. др И*з«§ Рибар, с. р. 

525. 
На основу члана- 74 ст. 1 тач. 5 Устава! ФНРЈ, а| 

у здиљу правилне примен.© закона, Президијум На-
фо дне скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУ МАЧЕШЕ 

ЧЛАНА 45 ЗАКОНА 0 У 0 Р А Н Ш Љ Е Њ У ПРАВА НА1 

ПЕНЗИЈУ И О ПЕНЗИОНИСАЊУ ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА 

У погледу за^тарелости права на' пензију по За-« 
кону о устгновљеадг прев* та еензи&у и о пен знани-
сању државних службеника, које у том закону ни Је 
изричито предвиђено, »мају се примерити -одговара-
јуће одредбе е т т 4) « 5) ч л & т 51 Шансана о сода-^ 
јадном осигурању радника, иамештеника. и службе-? 
ника, које одређују застарело ст права т ренте и 
пензије из социјално! осигурања^ и то тако: 

1) да право к а пензију и помоћ застарева ако* 
захтев ТШгсклго птеиН. даје поднесен -у 
ро кју од 5 година, даувајјрки од 1 јадања. 1Ш6 
године за оне који оу дотле били пензионери од«о-< 
сно од дака престанка службе за оне који су по 
ослобођењу ©шеи у служби; 

2> да пензије и шхмођи за »поједине месеце за-
стртев-ају у року од године дана »рачунајући од краја 
оног месеца у коме су шш*е бити? исплаћене; 

3) да се пензије и помоћи не могу исплаћивати 
аа више ОД године -дана унатраг, .рачунајући од кра-
вја оног -месеца! у коме ј е поднесен захтев за пензију, 
одао ено п амбћ. 

с. (бр. гш 
17 јула 1948 године 

.Београд. 

Превида 1ЗРМ Неродне енувштиие 
Федеративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

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

526. 

На основу чл. 4 и 8 Основне уредбе о геолошкој; 
струци, у сагласности сл Комитетом за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, про-
пи су ј ем 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРИПРАВНИЧКОМ СТАЖУ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И КУРСЕВИМА У ГЕОЛОШКО! СТРУЦИ 

Приправнички стаж 

Члан 1 
Сви приправници геолошке струке проводе при-

правнички стаж и полажу стручни испит по пропи-
сима овог правилника. 

Са прописаним стажом и положеним стручним 
испитом приправник добија одговарајуће звање. 

Члан 2 
Приправнички стаж геолошке струке постоји за 

»ваше млађег геолошког техничара и млађег гео-
лога а траје две године. 

З е оба звзња стаж ЈС© састоји у̂  практичном раду] 
на терену, у <бироу и лабораторији најмање 22 месе-. 



Субота, 24 јули 1048 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број ОЗ — Страва* 927 

да, а према распореду старешине организационе је-
д и н а ц у којој другара в ник врши »праксу. 

Члан 3 
! Надлежни старешина стара се да се приправник 
упозна е пословима звања за које се припрема и 
по дневнику рада врши контролу приправнички 
•стажа. 

Приправник уписује у дневник {рада све радове 
које је извршио и постигнуте резултате по датуми-

-ма, а старешина .оверава дневник. 

Члан 4 
Приправници ма који у послу покажу способност 

и ади се. горѕвдвЈме оа испит, може се приправнички 
а ш смањити з а Ш про писаног стажа. 

Решење о томе доноси Министар рударства 
ФНРЈ на предлог старешине организационе јединице 
у којој т ш р ѕ ѕ т т . вдош праксу.. 

счиишин до**? з* т т р ш т ш њ 

Чтт 5 
Ч ђ ц ^ а в ш ^ отете правог ва шШг^аге 

испили тееае % гвгдане ^т^тттш^ 
се з*оже за & ноше 

16 месеци пр&шр&ттк . аѕсе т о Ш ф * отв-
ореше у смислу чл. 4 одат 

Члан 6 
Приправник који не подаде« стручни испит први 

лут, може га поновити још 2 пута 
помо®**©! тк>лѕрг»ѕша' струиш® »одите. одеЈге-

ђу јб ишитећ! к о ш е м а, 8' 'Пш&т до 6 међеда. 

Ч&ац 7 
Испити се полажу 2 дуга годиште, у глроле&е и 

јесен, у Министарству руд багета а трема, по-
треби могу се одредити и друг« термини* 

Члан 8 
•Молбу за полагање стручног испита приправник 

подноси службеним путем свом непосредном старе-
ши&1 на месец дана пре испита. 

Старешина ће молбу са подацима а постављењу 
и нриправничком стажу доставити испитној коми-
сији. 

Комисија пошто испита молбу, обавештава кан-
дидата о даду полагања испита. 

Члан 9 
За припремање и прво полагање стручног испита 

приправник се може према потреби одобрити 10—30 
дана плаћеног отсуства. 

Ово отсуство не урачунава се у годишњи одмор, 
уколико приправник приступи испиту. 

Члан 10 
Приправницима који су болешћу или другим 

оправданим разлозима спречен« да полажу испит у 
•пршиоаном року, може се приправничка служба про-
дужити за шест месеци. 

Решење о томе доноси Министар, рударства ФНРЈ 
на предлог старешине организационе јединице у ко-
јој едилра^ик врвди.нрашу. 

Члан И 
Путовање гарнир евника рад« испита сматра се 

као службено путовање. 

Уколико приправник неоправдано одустане од 
полагања испита, не припада му накнада путних тро-
шкова. -

Члан 12 
На стручном испиту треба да се покаже да је 

приправник способан за вршење послова звања за 
које се припремао. 

Члан 13 
За приправник© звања млађи геолошки техни-

чар и млађи геолог установљавају се испити који 
се састоје из стручног и општег дела. 

Стручни део испита обухвата писмени задатак 
и усмени испит. Писмени задатак може да буде ка-
мерални или теренски ц обухвата1 један или .неко-
лико- предмета из геолошке струке који су у про-
граму полагања усменог испита. 

Уснени нолит полаже се, после успешно реше-
ног писменог задатка, а обухвата Једа« или више 
следећих предмета: општа и историска, геологија, 
митгершот^јл и петро графика, ин>шн*е|р»вка геодош^ 
ја и хпд рог ео ло ги ја, методе геолошког пјроучава-
ња -терена, наука о рудним лежиштима, техника 
безбедности. 

Које ће предмете обухватити усмени испит, од-
ЛУКА? испита , комисију. 

Приправник за з&ан*е мла&и, геолошки тех-
ници®* шушке испит у, обиму програма за, геолош-
ку г ж т к у * а за« зваше мт%ц геолог у обиму про-
грама на геолошком, факултету. 

Камерашш писнеш* задатак трајне нај&јѕ&шга 6 
часова, а израда теренског задатка, може т р у е 
највише 15 дана и са обрадом 30 дана. Кандидат 
излази сам на терен. 

Општи део испита прописаће Комитет за зако-
нодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 14 
Стручни испит полаже се пред испитном коми-

сијом коју оаѕке голине одређује Министар рудар-
ства ФНРЈ. 

Комисија се састоји од претседник и четири 
члана. Отсутне чланове комисије ааодењују њихо-
ви заменици а претседник по рангу најстарији члан 
комисије. 

Чланови испитне комисије су службеници у ре-
сору Министарства рударства ФНРЈ. 

Према потреби б,цр»ој чланова комисије може се 
повећати. 

Члан 15 
Чланови испитне комисије споразумно одређу-

ју из своје средине испитиваче за поједине пред-
мете или групе предмета. 

Испитиваче! припрема^ теме за писмени зада-
так, и питања з-а усмени испит.* 

Члан 16 
Претседник комисије руководи испитима и од-

ређује време њиховог трајања. 

Члан 17 
Сву администрацију око испита води записничар 

испитне комисије који се одређује из Персоналне 
службе Министарства рударства ФНРЈ. 

Чл*м 1Е 
Испитне оцене су комисиске а о ц е њ у ј се пи-

смени задатак и усмени испит, сваки подбио. 
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Оцеде су: одличан, врло добар и добар а не-
прелазна оцена је: слаб. 

. Комисија одлучује већином гласова, а у случају 
једнаког броја гласова одлучује страна ма којој је _ 
претседник комисије. 

Члан 19 
кандидат који положи испит добиЈа од комисије 

сзедочанство о положеном стручном испиту. 
Оригинално сведочанство издаје се кандидату а 

копија Персоналном одељењу организационе једи-
нице у КОЈОЈ приправник врши праксу. 

Стручни испит за добијање вишег звања 

Члан 20 
За добијање звања виши геолошки техничар 

установљава се стручни испит. Право на полагање 
лолита имају геолошки техничари-са најмање 2 го-
дине успешне праксе. 

Молби за полагање- испита кандидат прилаже 
мишљење надлежног старешине о раду на послови-
ма геолошког техничара. 

Члан 21 
Испитни програм садржи све предмете наведе-

не у чл. 13 овог правилника сем општег дела,_ а у 
обиму који је потребан да се испита способност 
кандидата зај прОЈ »ктоззње, извођење и надзор над 
геолошким радовима - м-ањег обима. 

По положеном испиту кандидат може добити 
звање виши геолошки техничар. 

Члан 22 
О^редСе о стручном испиту -за приправник, о 

испитној КОМИСИЈИ начину полагања, оценама, вре-
ме.!; у и месту полагања, као и о накнади пу ших 
трошкова, важе и за полагање стручног испита за 
добијање звања виши геолошки техничар. 

Члан 23 
У звање геолошког саветника и вишег геолош-

ког саветника може се поставити виши геолошки 
техничар ко;и испуњава услове из чл. 5 Основне 
уредбе о геолошкој струци. 

У том циљу надлежни министар за сваки кон-
кретан случај посебно именоваће комисију која ће 
имати да испита доказану -практичну способност 
сргснизозања одговор а Јуће гране привредне делат-
ности у којој кандидат ради и проучити вредност 
езентуалпих »теоретских радова, којима се кандидат 
истиче у свом научном или стручном раду. 

Уколико кандидат нема таквих теоретских радо-
ва нити је већ практички дао дело које неоспорно 
нарочито истиче његово високо изучио и стручно 
знање, комисија може кандидату да одреди обраду 
једног рада научно-техничког ил« орган? изи цио»но-

-практичног карактера из његове тргне делатности 
који ће имати после завршетка дз брани пред К О М И -
СИЈОМ. 

Рок за обраду овог рада одређује комисија и 
исти не може бити краћи од 3 нити дужи од 12 ме-
сеци. 

У КОМИСИЈУ улази потреба-н број стручњака и ру-
ководилац Персоналне службе. 

Виши геолог може бити унапређен у звање ге-
олошки саветник, а геолошки саветник у звање виши 
геолошки саветник по претходној повољној оцени 
стручне комисије.' 

Стручни курсеви 

Члан 24 
За стицање стручне спреме службеника за зва^с 

помоћни геолошки цртач установенава се курс тех-
ничког цртања, за звање млађи геолошки колектор 
нижи електорски курс и за звање гелошки колектор 
виши колектори«** курс. 

Курс техничког цртања траје 1 годину а кол^р-
торски курсеви трају 5 месеци. 

Члан 25 
Наставни- план курсева обухвата стручне и оп-

ште .предмете. 
Стручни предмет«1 су: 

а) за курс техничког цртања: општа знања из 
геологије и геофизике, читање топографских карата, 
картографе^ цртање, цртање геолошких карата и 
профила; 

б) за нижи Електорски курс: општа геологија^ 
минералогија са петрографијом, основна знања иЗ* 
историске геологије, основи рударства, картографија, 
основна знања из инжињерске геологије, практични 
рад на терену; 

в) за виши електорски курс: стратиграфска ге-
ологија са палеонтологијом, петрографија, методе 
геолошких проучавања терена, рударска истражни 
радови, израда геолошких карата и профила, препа-
рисање стена, минерала и фосила, практичан рад на 
терену, минерална .лежишта ФНРЈ. 

Општи део испита прописује Комитет за зако-
нодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 26 
Предавања из општих знања из геологије и гео-

физике као и читање топографских карата на курсу 
техничког цртања одржавају се ван радног времена, 
док се сви остали предмети из мл. 25 предају у 
редовном радном времену е тим да се.при том не 
омета рад установе или предузећа. 

Наставнике курса одређује старешина органи-
зационе јединице у 'ко јо ј се одржава курс. 

На крају курса слушаоци полажу испит пред 
испитном комисијом. 

Члан 27 
У испитну комисију од 3 члана коју одређује 

Министар рударства ФНРЈ односно надлежни адми-
нистративно-олеративг-ш руководилац, улазе и пре-
давачи курса као испитивач!!. 

Број чланова комисије може се према потреби 
повећати. 

Члан 28 
Курсисти полажу писмени и испит. 
На курсу техничког цртања писмени испит по-

лаже се из цртања и траје 4 часа. 
Из свих осталих стручних предмета у чл. 25 по-

лаже се испит усмено. 

Члан 29 
За оцене на испиту важе одредбе из чл. 18 овог 

правилника. 
Ако курсиста не положи испит, може га пола-

гати други пут после 3 месеца. 
Молбу за поновно полагање испита курсиста 

подноси својој организационој јединици на месец 
дана преиспита, а претседник комисије мора одре-
дити испит у року од месец дана по истеку рока 
из претходног става. 
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Нлан 30 
О положеном испиту; испитна комисија да је слу-

шаоцу сведочанство. 
На основу положеног испита на курсу техничког 

цртања односно нижем колекторском курсу курсиста 
стиче право на звање помоћни геолошки цртач од-
носно млађи геолошки колектор, а на основу поло-
женог испита на вишем колекторском курсу курсиста 
испуњава услове после потребне геолошке праксе 
у звању млађег геолошког колектора, на звање гео-
лошког колектора. 

Члан 31 
Курсеви се одржавају на предузећима или уста-

новама према одлуци и распореду Министарства ру-
дарства ФНРЈ. 

Трошкови курса падају на терет организационе 
'јединице у ко јо ј се одржава курс. 

Надзор и евиденцију над курсевима врши кадров-
ско б е љ е њ е АтНИЅѓаретва рударства ФНРЈ, ; ј 

Члан 32 
, Право »а положење вишег ^ л е к т о р с к о г курса 

имају службеници са звањем млађег геолошког ко-
лектора после праксе од најмање 1 године дана. 

Члан 33 
За стручно усавршавање службеника геолошке 

струке молу се оснивати и други |Курсеви. Ови курсе-
ви не да ју право и?< добијање звања али долазе у 
обзир за напредовање у више, звање. 

{Одредбе за .прелаз из друге струке у геолошку 
струку 

а) з а п р и п р а в н и к е 

Члан 34 
При прелазу из друге струке у геолошку струку 

потребно ј»е да- »приправник има стручну односно 
школску спрему -прописану да геолошку струку и да 
на кра ју одређеног, рока положе* стручни испит. 

П р и п р а в н и к се може призвати ранија приправ-
ничка служба, а. дужина стажа у том случају одре-
ђује се према сродности послова раније и геолошке 
струке као и према степену спремности приправник® 
за полагање испита, е тим да укупна приправничка 
служба не може бити краћа од две трећине приправ-
ничке службе геолошке струке. 

Приправник неће по извршеном прелазу полага-
ти оне предмете које је положио на ранијем струч-
ном испиту. 

Члан 36 
Пр нпр авнику, који је стручни испит положио пре 

престанка службе, признаће се положени испит 'При-
ликом враћања у службу ако прекид није био дужи 
о д 3 године 

б) з»а с л у ж б е н и к е 

Члан 36 
Прелаз из друге струке у геолошку струку до-

пушта се ако службеник који прелази има стручну 
спрему предвиђену за одговарајуће звање геолошке 
струке и да на крају одређеног рока положи с т р у ч ш 
испит. Рок за полагање овог испита не може бити 
краћи од три месеца ни дужи од годину дана. 
По положеном стручном испиту службеник се достав-
ља на одређено звање. До постављења на ново зва-
ње службеник прима плату дотадашњег звања. 

Службеник неће у геолошкој струци полага«,: 
оне предмете које је положио у ранијој струци. 

Ако при прелазу из друге струке у геолошку 
службеник добије неко више звање за које није про-
писан стручни испит, полагаће стручни испит преден 
ђен за почетно звал>е из одређене групе звања. 

Члан 37 
Стручни испит при прелазу из друге струке у 

геолошку струку неће полагати службеници који до-
лазе 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 опрему и праксу за »вршење по-
слова одређеног звања. 

I " - - ~ - Завршне одредбе 

Члан 38 
П р е в е д е ш приправници морају полагати сЈручни 

испит према одредбама овог правилника. 
Ако је приправнику истекао рок приправничке 

службе или је до истека рпка остало недовољно вре-
мена за припремање стручног испита, продужиће се 
у том случају приправничка служба ради полагања 
стручног испита за онолико времена колико је пот-
ребно за припремање испита, али највише за шест 
месеци. 

Члан 39 
Службеник који положио стручни испит или 

испит који је положио не- одговара испиту прописа-
ном за з©ање на које је 'преведе«, дужан је стручна 
испит односно допуну овог и опи та. пгложити у року 
од 1 године од ступања на снагу овог правилника. 

Члан 40 
По оцени стручна комисије, од полагања с т р у ч -

ног испита из претходног члана могу се ослободити 
руководни службеници, као и службеници који имају 
потребну стручну праксу и способност за вршење 
послова одређеног звања односно функције. 

Члан 41 
Постојећи специјални стручни курсеви имају се 

саобразити одредбама о стручним курсевима из овог 
правилника. 

Члан 42 
У сваком конкретном случају стручна комисија 

решиће коме стручном испиту из овог правилника 
одговара раније положени испит. 

Члан 43 
Ова ј правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославија". 

И бр. 6116 
7 јуна 1948 године. 

Београд 
Министар рударства, 
Бане Андрејев с. р. 

Сагласан, 
Претседник 

Комитета законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
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527. 
На основу ст. 3 чл. 5 Уредбе о платама радника 

на државним и задружним пољопривредним добрима, 
у сагласности са АДинистром рада ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О РАСПОРЕДУ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

У ГРУПЕ И РАЗРЕДЕ У ОКВИРУ ГРУПА 

Члан 1 
Послови у пољопривреда, према стручној спреми 

односно' способности радника потребној за њихово 
обављање, тежини, условима и одговорности распо-
р е ђ у ј се у групе и у оквирима ових у разреде т 
основу начина исплате и карактера реда, у смислу 
чл. Ђ Уредбе о плажама радника на државним и за-
дружним пољопривредним добрима ада следећи на^иН: 

I група 
а) I разред: плевљење жита и др. усева от разних 

КОро&а са шгеаачем; скупљање штеточина (клеоноса-
р е дин е пиле); потресување врха Бајука; провоз во-
де буретом (оа механичким надевањем); плетење лу-
ка; скупљале кашмира са Плугом т п машш-зчм; 
Низање паприка; сушење семена; Пребивање кукуру-
за; чишћење и одношење корнвел (швпурика-, ко-
| | иљш) год круњења кукуруза; п р ^ д а ^ е броши-
ра; крпљење врећа; израда, цамр&ћх кеса и 
етикета за обележавање парцела и култура; 

б) II разред: помагање ири чувању стоке и жи-
вине у стајама и на -пО&у, ,ц помагање ири чишћењу 
т ј а , н р ^ б ^ И Просторија. 

В ф у и а 
а) I разред: ^астресив-ѕње стајског ђубрета на њи-

ви; вођење ко1^а код орања; култивирање са седи-
штем; тањирање са сеШШШт, ваљање ваљком са се-
диштем иа равном земљишту; разношење отровних 
мамама; Покривање семена у клизалишту; 
жлнјалишта; пловљење клизалиште; п л е в е њ е е т е ш -
шта; ручно лењир ање; послови код лењирз-ња; јШВ-
љење жита и других усева без плева*!«; пребирање 
и сортирање коренова (садница) за производњу се-
мена; лачење репе семењаче и сл. култура; вођење 
коња при парању земље код скопав-сња усева; ски-
дање л&шћа и заперака; изношење металца кукуруза 
хетероз&еа но Поље; залаМ':ње цвета дувана, чишћење 
филиса код дувнеа; чупање сувишних струкова рене 
семењаче; намотавање лозе хмеља и сл. на канап; 
грабљење коњским грабљаода; утовар кукуруза, кром-
пира, и сл. у корпе; брање хмеља; сушење дувана рас-
простирањем, Смештај низова у петице; жетв-з се-
менског поврћа (Салате, спанаћа, ротквица и сл.); 
обирање (скидање) махуна оа почугааног Пасуља, гра-
шка, кикирикија и сл; ручно ношење воде за пиће; 
низање дувана; слагање дувана у кош; пребирање по-
врћа и вађење семена; слагање у трап кртоластог и 
коренитог биља; везивање орезане лозе и њено изно-
шење; пребирање и припрема воћа за прераду; превоз 
терета без утовара и истовара; окретање топила; раз-
врставање поврћа и повртног семена; ручно просе-
ц а њ е компоста; вађење и спремање коља; заштита 
воћака од дивљачи и мразева; одржавање чистоће у 
подрумима и сл., и чишћење семена на спиралном 
рријеру; 

. б) II разред: помагање при управљању трактором; 
.чување стоке и живине у стајама и »а пољу; чува-
л е , храњење и чишћење старијег подмлатка: јунади, 
(назимада, младих овада (н»*л>е&кади) над надзором 
радника н*а покажу више груне. 

III група 
а) I разред: утовар и Истовар стајског ђубрета 

на њиви оа разбацивањем; ломљење џомби кукуру-
зовкне, сунцокрета и т. сл. оа равњачом; дрљање 
орања и усезз; култивирање без седишта; ТањИрање 
без седишта; ваљање ваљком са седиштем на ѓрудо-
ВИТ0.М земљишту; ваљање ваљком без седишта на рав-
ном земљишту; влачање браном и л>аксм дрљачом; 
чишћење водених бразда; сетва руком под мотику 
или под плуг; оштрење мотика; ђубрење вештачким 
ђубривом Иа кућице; заливање осокам (гнојницом); 
згли&бње растворен^ вештачким ђубривом; вођење 
2 коња при околног њу усева и при сетви; везивање 
канапа код хмељ«®; браздање огледних парцела; бра-
здање парцела дувана и других усева мотивом; откри-
вање трапова; садња под мотиком или плугом (кром-
пира и сл.); пуњење кућица ђубретом код повртар-
етћа; разношење оа&нЗДа коренастог би&»а; поливање 
клијалишта и расада на отвореном терену ведром; 
Наливање к&ијаЛИШТа млазевима; И с п р а в у в а њ е кли-
јалишта; пребирање и разврставање корена (садглица-
иззодтоЈ'2) за производњу семена; з ^ е њ е -
вање расада; иницирање нввр&а; .везивање парадајза 
и поврћа; везивање поврћа семенска; везивање вино-
града (сем првог); припрема и стратификовање воћ-
ног семена; припремање леја за сетву воћног семена; 
с е т воћног семена; в а ђ е њ е « и ш а р а н а дивља чица; 
прављење фетиша и сшдање #алш-гран«а«ца; при-
премање лозе и материјала т к а л а п е њ е , вађење из 
трапа, изношење и пренос на место; скидање суви-
шних калемов«а незагрвутих у јесен; припреме под-
лога за зелено калемљење; скидале виока у вишу-

г о р е њ е р а т а т а и ш т р љ ш ; одгрта-
ње балшева и кидале жилица са ш о к а ; з&ошфађа-
Ње водопије »аневе лозе. ва-
ђење калемша Ш ДОДОС*. в њихова адшрема за 
прпорење; побијање и попуњавање коља до виси-
не 1,-40 ш; ручна сет*** семена п о в р т а к « * усе&а; 
разбацивање ђубрета по Ф&нограду; вођење коња' 
код послова у винограду; чишћење жила код мла-
дих винограда И в е ш а л е лукава код шпалира; 
прво, треће и касније везивање и лачење код матич-
њака; помоћни послови код спремања материјама 
з-а прскање; скидање мет лица кукуруза т е р е н с а; 
превртање, и скупљање сена! у навиљке; 
слагање траве и сена у бзгље (плотове); меха-
ничко сузбијање штеточина!; прашење винограда 
и матичњака; вођење коња ири жетви самове-
ра чицом ш и жетелице*!: снашање сншља и сла-
гање у крутиве; вршидоа сезама (млаћење); вр-
шидба анасона; ручно вађење и наливање воде; 
ручна млатила пасуља, грашка и осталих лептирњача; 
скупљање манових чаура; прво, четврто и даље бра-
ње памука; брање сезама оа кореном; скидање хмеља 
оа жице ножицама; бербе махуна кикирикија са ко-
реном и разврставање; чупање пасуља и грашка; бер-
ба м-ахува^грашка и бораније; берба паприке и пара-
дајза; жетва скупоценог семенског поврћа' (купуса, 
карфиола итд.); резање купуса и сл. поврћа; саби-
рање бостана; ручна берба воћа; паковање воћд; па-
ковање семена; берба грожђа; пребирање кукуруза 
за семе и сечење врхова; вејање семена жито, и др.; 
селектирање семена жита и др.; јесење орезивање 
хмеља; изношење орезане лозе хмеља; чишћење њиве 
од стабљика памука; сушење индустриско паприке; 
паковање индустри је паприке; цепање и вађење се-
мена индустриско паприке; припрема, сортирање воћа 
за сушење и изношење сувог воћа; нега и чување 
воћа и грожђа у свежем стању; помоћни послови у 
суши ицн код сушења воћа; поваљивање (полагање) 
у јесен родне лозе; трапљење рези,ица и виока у при-
премљене трупове; слагање к адемов а у сандуке; по* 
моћни послови при печењу ракије и вињака; помоћни 
послови код казала при преради воћа; утовар и исто-
вар земље, песка, стајског ђубрета, цигле, шећерне 
репе и др.; неговање стајског ђубрета; затрпавање 
јама м канала; странка Путева 'и ар^ргасаих ј а р к о г 
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и разгртање винограда иза плуга; пратња! опрашта 
и тракторе«? слачице; окодовддо ручник култива-
тором; садња коренест ог биља уопште (машином, за 
плугом, ашовом и др.); разбацивање, суп ер фосфата,, 
и д а р е , каши јев е сади и сл. ђубрива—машином (сем' 
калциум цијена мида и живог креча); оштрење косе 
( о т ^ р ш ѕ њ е ) — сађење кромпир а машином; сађење 
садница, дрвећа и шибља; прављење леја за расађи-
в а о и јама! за ђубрење у кућице; расадив ање раса-
да; сађење семена за расад и пикирање младица; пи-
кирање у растилу; орезивање матичњака; прпоре-
ње калемова; скидање сувишних калешова загрну-
тих у јесен; копање рупа и сађење винограда; по-
бијање и попуњавање коља преко 1,40 метара, зи* 
сине; окопавање мотиком на лакшем земљишту и 
под нормалним условима рада, са проређив-ањем 
или без проређивзња; кошење у сврху чишће-
ња од корова* скупљање зелене хране (сем тра-
ве)! прво везивање и лачење у винограду; друго 
вези$ај&в у матичњ^ку; скидање ластара; праше* 
ње чокота! без чишћења жила; запрадгивање би-
љака (сумпорисање) против биљних болести ручним 
запраш^вачем на равном терену; вештачко опрашу-
вање биљака; заливање вештачком кишом без пре-
носа цеви; копање јамѕа за хмељ; сађење хмеља; 
плављење пиринча од траве у сувим парцелама; прав-
љење довољних јарака за натапање; сва проређивз-
ња усева при лакшим условима рада; кошење зелене 
траве травокосилицом; улагање сена, сламе сточне 
репе и кукурузовине у сечкзлицу; прављење веза 
(ужади) за везивање; р у к о в а њ е код жетве косом; 
додавање снопља жита и сена на кола и камару; 
додавање сламе и плеве на кола; послови око ручне 
вршалице код вриеја ; жетва шећерне репе семењаче; 

ку^урЈде-; сеч^ кукурузовине, сирка метлаша 
или стабљике сунцокрета; везивање куку руговине и 
сирка .метлама у снопове; берба рицинуса; чупање 
стабљика кикирикија са плодовима (кубење)? кошење 
конопље беломе српом са изношењем; утовар ше-

ћерне репе вилама или корпом у вагоне; брање па-
мука друго и треће; сеча глава сунцокрета са наби-
јањем глава на 'стабљику или полагањем на земљу; 
утовар и истовар поврћа и вдћа са нарочитом паж-
њом; изношење и утовар грожђа на равном терезу; 
вађење, утовар и истовар комине из базена; млгћеп^е 
конопље; улагање кукуруза у моторни круњач при 
круњењу; улагање сена и сламе у пресу при 
кизованом пресовању; прекрунљивање зрнасте хране, 
суве детелине, луцерке и сена; анектирање — сла-
гање и набијање ансилиране хране; трапљење резан-
це; сортирање и везивање резница; круњење куку-
руза ручнад круњзчем; пуњење и вагање врећа; по-
т а њ е зрнасте ц друге хране; копање јама, .кснала 
и сл.; пресовање сламе и сена и сл.; увлачење жице, 
резање на камари и посао код бала при меха н, изо -
ваноод пресецању; пренос терета по истом спрату или 
ме&адаикЈШ средству цџ друг# спрат; улагана ком-
п о т а у отрој црн просејава«*^ (храњач); пуњене 
клцјалнадта и топлих Ј$ја ђубретом, земљом и ком-
прстбм; кршење стабала ситнијег дрвећа и жбуња, 
и плетења корли и асура; 

V група 

а) I разред: сѕа проређнвања усева при тежим 
условима рада; разбацивање калцијум ццјаиамида и 
живог креча машином; управљање машином при 
сетви; прављење леја У парцелама код пиринча; прав-
љење канала за плављење пиринча; проређивањ§ кру-
не и резање воћака; вађење, паковање и отпрема воћ-
них садница и дивљавдца; пролетње резање хмеља 
у главу; дубоко окопавање воћака; подизање под-
порних предмета у матнчњаку и шпалирима; ложење 
и надзор над пословима У стратификали; взђење ка* 
лемова; везивање и класирање; поваљ^вање чокога-
калемова; копање ашовом; прављење коља цепањем 
трупаца; запрашивање биљака (сумпорисање) против 
биљних болести -ручним запрашивачем на стрмом те-
рену; запрашивање биљака (сумпорисање) против 
биљних болести леђњим запрашивачем; прскање усе-
ва коњским прскалицама; наводњавање надама; за-
ливање вештачком кишом са преносом цеви; окопава-
ње мотиком на тежем или јаче закоровљеном зем-
љишту или под тешким условима рада, са прорећи-
вањем или без пр орезивања; улагање зелене хране у 
сечкалицу код ансшшрања; резање чаура мака; скуп-
љање м-аковног катрана (афијонске смоле); везивање 
снопља. жита. лана, уљане репице и сл.; додавање 
сламе и плеве на камару код вршидбе; резање снопо-
ва на вршалици, слагање плеве у плевару; жетва ср-
пом (жита, анасова »и1 др.); сечење метлица сирка мет-
лаша; чупање конопље белој ке руком са изношењем: 
одбацивање конопље са машине; везивање конопље 
и слагање у купе; сађење кромпира машином; ручно 
вађење коренастог и кр тол ает ог биља са чишћењем 
од земље; изоравање репе и др. корен е от ог 'биља ма-
шином; изношење и утовар грожђа на страдам терезу; 
калупљење дувана руком; загртање плугом и мотиком 

са стране или у сувом стању; припрема и паљење 
материјала за заштиту винограда од мраза; припрема 
компоста (пребацивање); просеј звање компоста стро-
јем; чишћење рицинуса машином; паковање и вези-
вање бала дувана; радови на ферментација дувана; 
паковање воћа и етикирање; помоћни послови око 
неге в ш а ; прање и пуњење флаша, етикирање и 
отпрема (у подрумарству); помоћни послови при фии-
трирању, лшстеризоЕању и бистрењу вина; праксе 
винских и других судова; скидање стреше; з а р и -
вање венских и других судова; превртање, и лопа-
та«^ зрна у магацинима; 
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и одвртање плугом; ложење казана код печења раки-
;е и вин>а.ка; ложење етиваже; муљате, цеђење грож-
ђа и конзервирање комине механизованом прерадом; 
проветравање и претакање шире и виба и изношење 
талога; чишћење влажних канала по дну; крчење кру 
иког досећа; вађење ситних пањева; пресовање хме-
ља; запрашиване семена против биљних болести и; 
манипулација против жижљивости; пренос тешких те-
реза на истом спрату или механичким средствима на 
други спрат. 

б) II разред: самостално чукање, припрема храк 
ке, храњење, чишћење и терање з а с е г а коња., (во-
лева и друге стоке за вучу; самостално чување, 
припрема хране, храњење, и чишћење приплодне 
стоке ссих врста, живине и кунића; самостално ч у 
в 'ње, припрема хр скс, храњење и чишћење ждре-» 
бе ди свих старости телади, прасади, јагњади! и под-
млатка кукића и свих врста живине; самостална 
пр т р е м а хране за- тов <и! товљење стоке, живине и 
кунић?; самостално гајење пчела и риба; обављање 
стручних послова у повртарству, виноград неретву и 
воћар етну под руков одет® ом радника! на послу више 
групе; самостално чување, (Припрема! хране и чишће-
ње мушких грла крупне приплодне стоке без ду-
жности надзирања послова других; самостално чу-
вање, припрема хране в чишћење свих врста при-
плодне стоке, живине и кунића уз надзор над оба©--
љ:њем истих ©рста послова у нижим групама; са-
мостално ч}4рање, припрема хране, храњење и чи-
шћење подмлатка свих врста: ждребади, јунади, те-* 
л-т, иазимади, шнљежади, прасади, јагањаца,итод-
млатка кукића и свих врста живине уз надзор над 
обављањем истих врста послова у нижим групама; ^ 
самостална припрема! хране за тов и товљење стоке, 
живине и кунића уз надзор н-ад обављањем исте вр-
сте поеле у нижим групама*; самостално ложење 
парног плута и других парних машина; руковање 
помоћним магацинима или помоћ при руковању ма^ 
га-цинима већег обима; мужа крава и оваца и) над-
зор над обављањем истог посла, у нижој групи; са-! 
мостално обављање помоћних послова У лаборато-
ријама* контролним станицама, на огледним пољима! 
и сл. уз надзор над истим пословима распоређеним 
у ниже групе, сг тренирање ја<хаћих коња под над* 
зодом радника! на истом послу више групе (џокеј-: 
аспирант). ' < 

VI група 
а) I разред: самостално чување, припрема хране, 

храњење, чишћење и терање запрега- коња*, волова 
и др. стоке за вучу и истовремено руковођење над 
•вршењем послова исте врсте у нижим групама; са-
мостално гајење риба и пчела уз надзор над обав-
љањем исте врсте посла у ш'жим ^рупама; самостал-
но управљане трактором, »пољ. машинама, разним 
моторима, подном машином (сем комбајна); ручно 
р-иголовгље; ручно разбацивање вештачког ђубрива 
(сгмо калцијум ци јан а ми да! и ж«1вог креча); шевље-
ње пиринча од траве у вода; колан** Јама за стубове 
и закопавање .стубова код хмеља; постављање и на-
тезање жила на стубове код хмеља; неговање сад-
ница * (образовање круне, неге стабала итд); само-
стално опремање материјала за прскање; прскање 
»повића «• ДР- култура против биљних болести и ште-
точина; прскање винограда на равном терену; -пр-' 
скање шдшориштз; прскање ниских воћака; жетва 
житарица са самовезачицом или жетелице«! (руко-

вање машином); кошење жита, уљане репице и сл, 
косом; додавање снопова* на вешалицу; улагање 
снопова у вршалед-у (хјр>ањ(ач) са сменом; стављање; 
и скидање врећа на ваге код вршидбе; слагање сла-: 
ме, жита, конопље, лана, сена и сл. на камаре (ка« 
мараш, денарош); чупање лана; сеча конопље; »ру-* 
ковање машином за) кошење конопље; сушење хме* 
'ља; главни послови код кавана за печење пекмеза 
»и ракије (ложење и мешање); муљање, цеђење трач 
жђа и конзервирање комине ручним справама; пре-
кос терета са спрата «а спрат на леђима; окретање 
ручне сечке и сличних тежих машина; сеча тр скф 
са везивањем, наношењем' и понављањем у куле; 
вађење крупних пањева, и пословање пр« жетви; 
ком базном. 

б) И разред: руковање гарнитуром парног плујга: 
руковођење пословима у повртарску, виноградар-! 
ству, воћарству, пчеларству, млекарству, подрумгр-
схву и ДР. прерађивачким делатностима средњег, 
обим»а.; руковање мага<цин«Ша средњег обима, и тре-
нирање јахаћих коња (џокеји). 

VII група 
! -а) I разред: самостално обављање главних по-
слова у млекарству, подрумар ст,ву и другим ерера-* 
ђивачким делатностима; самостално обављање струч-! 
них послова у ратарству, повртарску, виноградар-'' 
ству и воћарству; пуњење машина са цијанамидом;' 
ручно разбацивање цигана мида или живог креча; 
руковање печењем ракије и вињака.; руковање су-
шницом воћа кувањем пекмеза; орезивање вино-! 
града; калемљење винограда; калемљење воћака; 
лоретирање — резање бресака и инхалирање; ручно 
сејање пиринча у води; прскање винограда на стр-
мом терену; прскање високих воћака; прскање хме-: 
ља!, и улагање снопова у вршалица (храњач) без 
смене. 

! б) II разред: руковање пословима једне бри-
гаде; руковођење! пословима у повртарству, виноград 
дар ств у, воћарству, пчеларству, млекарству, подру-
марству и ДР. прерађивачким делатностима великог, 
облива; руковођење магацинима великог о б л а , и ру-; 
ковање третирањем коња; Ј 

# Члан 2 

» Уколико неки посао у пољопривреди није пред-
виђен овим правилником, дирекција односно управа! 
пољопривредног добра распоредиће га у ону групу 
и разред у које' су распоредени њему напреднији 
•послови. О оваквом привременом распореду посла*, 
дирекције односно управе известиће надлежна мини-1 

' старства пољопривреде, а министарства народних 
република дужна- су о томе, такође, обавестити Ми-
нистарство пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 3 

Овај правилник ступа на снагу дано а* објасну-
вања у „Службеном листу Федерати&не Народне 
Републике Југ ос лав и је". 

Бр. 1307 
9 јула 1943 године 

Београд 
Министар пољопривреде, 

Петар Стамболић, с. р. 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, е, Р* 
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528. 
• * ' ) ' . * * 

На „основу члана 30 Основне уредбе о лринадле-
жностима савезних 'државних службеника, у спора-
зуму оа Министром финансија^ ФНРЈ и Претседин-
ком Комитета за законодавство и изградњу народне 
»ласти Владе ФНРЈ, а по одобрењу Претседник 
Владе ФНРЈ, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ТЕРЕНСКОМ ДОДАТКУ ЦАРИНСКИХ 
СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1 
Ц а р и н е ш е службеничиња који обављају службу 

на терезу припада теренски додатак у висини и 
под условима прописан«и овим правилником. 

Под теренским радом подразумева се: 

а) служба чувања и коктролисања -граничних 
прелаза који су удаљени од царинарница и 'царин-
ских одељака; и 

б) чувања робе и возних средстава и магацина 
на ж е л е з н и ч к а станицама, поморским лукама и 
речним пристаништима, као и вршење прегледа пут-' 
ника и робе у возним средствима и прегледа плов-
них објеката. 

Члан 2 

Теренски додатак припада службеницима ако су; 
у току целог месеца имали најмање 210 часова те-
ренске службе, и то: 

а) службеницима царинарница: Сежана, Пореч, 
Горица, Ријека, Јесенице и Суботица — по 1.000 ди-
нара, месечно; 

б) службеницима царинарница: Марибор, Дра-
воград, Коториба, Бездан, Велико Градиште, Дубров-
ник, Матковић, Сплит, Пула и Р О Е И Њ — по 700 ди-
нара месечно; 

в) службеници ма. осталих царинарница по 500 
динара месечно. 

Служ-беницчма који у току целог месеца имају 
мање од 210 чесова теренске службе, припада одго-
варајући део од теренског додатка предвиђеног за 
дотичну царинарницу. 

Члан 3 

Службенице* којима припада теренски додатак 
по овом правилнику, немају право на лички додатак 
за предвремени рад-

Члан 4 

Овлашћује се управник управе царина да може 
износе наведене у чл. 2 овог правилника мењате 
трема врсти! службе и месту где се царинарница на-
лази, но е тим, да износ теренског додатка не може 
бити већи од 1.000 динара месечно. 

Упутством управника царина ближе ће се одре-
дити начић вођења евиденције и начин обрачуна 
теренског додатка. 

Члзн 5 
Овај правилник ступа на- снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије'*. 

' ХИ бр, 28949 
14 јула 1948 године 

Београд 
Министар спољне трговину 

Милентије Поповић, с. 
Сагласни: 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

Претседник ^ 
Комитета за законодавство и изградњу 

народне Власти Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Одобравам, 7 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

529. 
На основу чл. 2 Уредбе о финансирању и фи-

н а н с и е р контроли инвестиција савезног, републи-
к а н е ц и локалног 'значаја („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 2^/48), а у вези Наредбе Министра финансија 
ФНРЈ IV бр. ШК) од 25 фебруара 1948 године о фи-
н а н с и с к и ил свирању државних привредних преду-
зећа („Службени лист ФНРЈ" бр. 17/48), у сагла-
сности са Претседником Савезне, планске комисије, 
преписујем 

У П У Т С Т В О 
О УПЛАТИ И УПОТРЕБИ ДЕЛА ДОБИТИ НАМЕ-

ЊЕНОГ ФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА 

I. — Административно - оперативна руководства 
државних привредних предузећа савезног, републи-
к а н е ц , покр.ај.инског и обласног значаја отвориће 
код Државне инвестиционе банке свој рачун за део 
добит«! који је намењен финансирању инвестиција. 
Рачун ће гласити: „Део добити за финансирање ин-
вестиција". 

^ II. — Државна привредна предузећа по изврше-
но ј уплата остварене добити на свој рачун добити 
код Народне банке ФНРЈ, пренеће вирманом она ј 
део добити који је намењен финансирању инвести-
ција у корист рачун а - „ Д е о -добити за финансирање 
инвестиција" свог администратиЕно-оперативнрг ру-
ководиоца код надлежне »пословне јединице Држав-
не инвестиционе банке. 

Уплате у корист О Е О Г рачуна предузећа ће вр-
шити сразмерно свом одобреном тромесечном фи-
нансиском плгну. 

III. — Исплату инвестициони^ расхода на терет 
овог рачуна врши Државна инвестициона банка 
ФНРЈ на основу уредних докумената поднетих од 
стране инвеститора кода се налази под руководством 
односног адм1-нистративно-оперативног Руководиоца.. 
Међутим, саму расподелу уплаћених износа у ко-
рист овог рачуна врнш административно-оперативни 
руководилац на предузећа под својим руководством 
сразмерно одобреног/ тромесечном финансиском пла-
ну (збирни план финансирања инвестиција — обра-
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еац Ф-п 27), на исти н^чин на који врши и распо-
делу буџетских кредита тј. по структури инвести-
ција предузећа. 

IV. — О »извршеним уплатама у корист помену-
тог рачуна;, Државна инвестициона бенка извештава 
•месечно односног фшансиског органа, и то: за пре-
дузећа' »савезно! значеа , 4 Министарство финансија 
{ФНРЈ; за предузећа републиканског значаја, мини-
старство финансија односне народне републике; за 
предузећа токр-ај ниског значаја, по-зерепиштва за 
финансије; и за предузећа обласног значаја, одеље-
ње за финансије обласног извршног одбора. 

Поред тога, Државна инвестициона банка на 
исти начин обавеашшзће финансисжог органа и о 
извршеним исплатама у х^р^у финансирања' инвести-
ција, и то о д Л ј е н р за износе исплаћене на терет 
буџетских сре дез зва и одвојено за износе исплаћене 
на терет соЈЛ0№е«их средстава «(опцуред<ржаввдг 'амор-
тизациони фонд, -део жв&тн Ж финансирање инве-
стиција).* 

V. — Државна 1ПриЕГР.едаа предузећа локалног 
значаја поступаће ан&гшчсо газом упутству и* сходно 
Решењу Миадвдра 'финансије <Ш1НЈ >21759 од 12 
јуна 1048 године, т р жане оплату финансирања ин-
вестиција локаше ®?Ши ?Н ар одн а банка 
ФНРЈ, Е т»/Гм да СВОЈ дао остварене добити за фи-
нансирање инвестиција "ова' предузећа уплаћују код 
Народне банке ФНРЈ. 

За ова предузећа, Народна банка ФНВЈ шзве-
штаваће односне финансиске органе, финансиске 
'Вд&езде о ш ш т ) ф и н ш с и а ш а т ш & т **мвддан«к од-

народних одбора, чу -тиму тв. Ш тм 
отоа. 

Ш . — Скс >упдетатво шиуга теа '.влагу м и ш ЈвфИ-
пишања \у ,Службена*« тту Шаљаше 

Фепубиине вмкогоааеде", а П(имшмив#ће ^ да 
(Ше деловна ^привредна предузећа <гшевног, 

^у^шшшског , т ж р а ш ш н ш г т обласног . знана ј#, ^до-
чев од 1 јануара 1948' године. На државна гцридредша 
предузећа локалног значаја ово ће се упутство при-
мењивати почев од дана преузимања службе финан-
сирања њихових инвестиција од стране Народне 
банке ФНРЈ 

IV бр. дате 
13 јула 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Д о б р и л е Радосавидевиђ, с. р. 

530. 
На основу чл. 1 Уредбе о допуни Основне уредбе 

о принадлежностима савезних државних службеника 
(„Службени лист ФНРЈ" (Јр. 92/47),, а на предлог 
Претседник^ Комитета зд законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, изд?јем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ основних'ПЛАТА ЗА ЗВАЊА ФИ-
НАНСИСКИ СТРУКЕ: МЛАЂИ КЊИГОВОЂА И 

МЛАЂИ КРЕДИТНИ КОМЕРЦИЈАЛНА 
1) О с н о в а плате за знања финансиер струке: 

млађи књиговођа и млађи кредитни комерцнј злиот, 
предвиђене у чл 3 Основне уредбе о пр икад ле жео-
стим^ савезних државних службеника мењају се и 
одређују у следећим износима: 

Динара 
а) ша&и књиговођа — 3,500—4.200 

б) млађи кредитни комерцијална 3.500—4.200 

2) Плате по овој наредби исплаћиваће се од I 
августа! 1948 године. 

3) Службеници који су се на дан ступања) на! 
снзгу ове наредбе затекли у звању млађи кредитну 
комерцијална и приправници? з>вања млађи кредитни: 
комерцијална примаће раније одређене плате. 

4) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Репубтаке Југосчаеије". 

IV бр, 6027 
17 јула' 1948 године 

Београд • 
'5јђ>е,тсе#ник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југосл авије 

Лшт С. 
'Ше^садкда 

Комитета т шефедоживео и и ^ р ^ д њ у 
народа* ттт Шш 

Едвард Кард^ЛЈ, с. р. 

1) Код Народне банке ФНРЈ води се ед преду-
зећа локалног значаја општедржавни амортизациони 
фонд и амардшзацшши .фондови предузећа-

Државна привредна предузећа л о в н о г 
од дана доношења овог решења полагаће адерртиаа-
ционе квоте у Народну Оанку ФНРЈ. 

Д р е в н а инвестициона банка- пренеће за држав-
нд привредна -предузећа локалног .значаја постојећа 
општедржаши амортизациони фонд као и одговара-
јуће амортизационе фондове предузећа на Народну 
банку ФНРЈ. 

2) Ово решење ступа иа снагу одмах. 
Бр. 23628 

13 јула Ш48 године 
Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

ѕзг. 
На основу члана 4 Закопа о поштанско-теле-

гргфско - телефонским таксама („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 81 од 8 октобра 1946 године и бр. 106 од 
27 децембра 1946 године) доносим 

Р Е Ш Е В> ЈЕ 

О ПУШТАЊУ У ТЕЧАГЈ ЕМИСИЈЕ ПРИРОДНИХ 
ПОШТАНСКИХ ФРАНКО МАРАКА БЕЗ ВИШКА 

„V к о н г р е с КПЈ*' 

'На дан -21' ју^а Ш в године пустиће се у .течај 
ем« еи ја пригодних падот а^&их ф р ш к о м^Р-а&а без 
вишка поводом заседања Петог конгреса К Ш у 
Београду, • 

531. 
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Емисија има две вредности и то: 
а) од 3 луц. црвене -боје и 
б) од 10 дин. ел:ве боје. 

Слика на маркама претстава радинка и радницу 
са -српом и чекићем како полетео носе заставу. 

Марке ће продавати све поште у земљи од 21 
јула до 20 септембра 1948 године закључно, а за 
фр пикирање пошиљака важиће још до 20 октобра1 

године закључио. 

Бр. 5763 
19 јула }§4б године 

Београд 
• Министар пошта, 

др З а м Шарац, с. р. 

П Р И С Т У П Б Е Л О Р У С К Е С О В Ј Е Т С К Е С О Ц И Ј А Л И -
С Т И Т Е Р Е П У Б Л И К Е М Е Ђ У Н А Р О Д Н О Ј К О Н В Е Н -
Ц И Ј И З А С У З Б И Ј А Њ Е Т Р Г О В И Н Е Ж Е Н С К И Њ Е « 

И Д Е Ц О М 

Генерални секретаријат Уједињених нација, 
својим писмом од б јуна 1948 године, обавести** 
је Министарство иностраних послова Федер атш&е 
Народне Републике Југославија да је ка дан 21 »гаја 
депонован инструмент о приступу Белоруске Совјети 
€ме Социјалистичка Републике Међу'&ар»0Д№0ј кон-
венцији За сузбијање трссеине женскиње м и децом, 
потписано'! у Женеви 30 септембра 1921 године. 

Југославија је ратификовала ову конвенцију 
2 мада 1929 године у Женеви и она је објављена У 
^Службеним ношњама" бр. 117 од 21 маја 1929 № 
дене. 

»Бр. 417408. — Из Министарства иностраних на-
слова, 30 јуна 194Ѕ године. 

П Р И С Т У П П О Љ С К Е У С Т А В У С В Е Т С К Е З Д Р А В -
СТВЕНИ О Р Г А Н И З А Ц И Ј Е 

Генерални секретаријат Уједињених нација, -сао-' 
јим писмом од 21 маја 194в године, обавестио је Ми-
нистарство иностраних послова Федеративне Народ-
не Републике Југославије да је на дан 6 маја 1948 
године депонован инстрјумент о приступу Пољске 
Уставу Светске здравствеве организације Споразуму 
К О Ј И су закључиле владе претставнине иа Међуна-
родно,* Здравствено! конференцији и Протоколу који? 
-се односи на Међународни уред з.а јавлу хигијену, 
потписаним у Њ У Ј О Р К У 22 јула 1946 године. 

Југославија је ратификовала поменуте акте 19 
новембра 1947 године у Њ У Ј О Р К У И они су објављени; 
у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 93 од 1 новембра 
1947 године. 

Ср. 417416. — Из Министарства' иностраних по-
слова, Београд, 39 јуна 1948 годиме. 

РАТИФЧКА1ДОМ УСТАВА СВЕТСКЕ 1 

З Д Р А В С Т В Е Н ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД 
СТРАНЕ ФРАНЦУСКА 

Ггчерлгли секретаријат Ујед:::*>снпх нација, сво-
јим пле лон од 23 Ј ^ а 1013 I едине обавестио Је Ми-
нистарство иностраних послова да је Француска ^ а 
дан 16 Јун^ 1948 године депоновала свој ратифика-
цис1-'и »лнотрумент Упс: а Светске здрав ств сне орга-
низације, потписаног у Њујорку 22 јула 1946 године. 

Југославија је ратификовала) Уста® 19 новембра 
1947 године и он је објављен у „Службеном листу 
ФНРЈ'1 бр. 93 од 1 новембра 1947 године. 

г,р 418046. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 8 јула 1948 године, 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНЕ БРАЗИЛИЈЕ УСТА-
ВА СВЕТСКЕ З Д Р А В С Т В Е Н ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 
СПОРАЗУМА КОЛИ СУ ЗАКЉУЧИЛЕ ВЛАДЕ ПРЕТ-
СТДСЉЕНЕ ИА МЕЂУИАРОДНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ 
КОНФЕРЕНЦИЈА И ПРОТОКОЛА КОЈИ СЕ ОДНО-

СИ НА МЕЂУНАРОДНИ УРЕД ЗА ЈАВНУ 
ХИГИЈЕНУ 

Гледаш секретаријат Уједињених нација, сводим 
писмом од 14 Јуна 1948, године обавестио је Мини-
старство иностраних послова Федерагпивне Народне 
Републике Југославија да је влада Б р а з и л к е на дан 
2 јуна 1948 године депоновала свој ратификациони 
инструмент Устава Светске здравствена организације, 
Споразума К О Ј И су закључиле владе претста©љене 
на Међународно! здравственој конференцији и Про-
токола који се односи на Међународни уред за 
јавну хигијену, потписаних у Њујорку 22 јула 1946 
године. 

-Југосла®« 1а је ратификовала поменете акте 19 
новембра 1947 године у/ Њ у јо р ку и они су објављени 
у „Службеном лист\? Ф Н Р ј ' бр. 93 од 1 новембра 
1947. 

Бр. 717435. — Из Министарства иностраних по-
слава, 2 јула 1943 подине. 

О Т К А З К О Н В Е Н Ц И Ј Е © М Е Ђ У Н А Р О Д Н О ! У Н И Ј И 
З А П О М О Ћ О Д С Т Р А Н Е В Е Л И К Е Б Р И Т А Н И Ј Е 

Генерални секретаријат Уједињених нација, сво-
јим п и с т и од 31 маја водине, обавестио Је Ми-
нистарство «4гбсггра1игх постоја Федер ат ив не Народ-
не Републике Ј у г о с л а в је да је влада Велике брита-
није отказала Конвенцију о Међународи о ј унији за 
•ггсшоћ, потписану у Женеви 12 јула 1&27 године. От-
каз је примљен у Генералном секретаријату 4 маЈа 

године, те -на основу члана 19 Конвенције ступа 
на снагу годину дана после овога датума. 

Југолавија је ратификовала ову конвенцију 28 
августа 19Ш и она- је објављена у „Службеним нови-
нама.*' бр; 233 од 7 октобра 1931 године. 

Бр. 417450. — Из Министарства иностраних по-
слова, 30 јуна 1948 године. 

И З Ј А В А П А К И С Т А Н А У В Е З И У Г О В О Р А О М И Р У 
С А И Т А Л И Ј О М 

Француско Министарство иностраних послова 
обавестило је Амбасаду Федеративна Народне Ре-
публике Југославија У Паризу СВОЈИМ писмом од 
11 јуна 1948 године да се, прем-а писму британског 
амба:адора у Паризу од 30 априла 1Ѕ4Ѕ године, Па-
кистан сматра везаним Уговором о миру са Итали-
јом, потписаном у Паризу 10 фебруара 1947 године, 
пошто је р.птификациоии инструмент Индије потпи-
сан 21 Јула 1947 године, пре образовања Доминиона 
Пакистан 15 августа 1947 године, а депонован 13 
септембра« 1947 године. Поема томе, ратно стање 
између Пакистана и И т а л и а престало је 15 септембра 
1947 године, кала је у Паризу депонован ратифи-
кациони инструмент Индије, 

Ј^/рославије је ратификовала Уговор о миру са 
Ит? ЛИЈ ом 4 септембра 1947 године и објављен је 
у , Службеном листу ФНРЈ" бр. 74 од 29 августа 
1947 године. 

Бр. 417654. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 14 јула 1948 године. 
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О Д Л И К О В A Њ A 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на основу члана 2 Зако-на о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, 

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

дова*^ осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
еа народ у току народноослободилачке борбе 
одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
потпуковници: Почек Баја Божо и Поповић Ми-

лована Стеван; 
мајори: Божовић Јована Андрија, Јарић Мило-

вана Никола, Ларин Ивана- Владимир и Томашевић' 
Јове Блажо; 

капетани: Фејзо Омера Џемал, Јовићевић Ми-
хајла Илија, Пејановић Иве Стево, Суљић Мустафе 
Ћазим, Шипка Давида Стево, Пецотић Антона Мир-
ко, Видовић Милана Предраг,1 Здјелар Јанка Стје-
пан и Живковић Симе Фрањо; 

поручници: Бањац Миле Васо, Богићевић Стојана 
Илија, Велиновић Јована Рајко, Ђаковић Петра Дра-
ган, Грабовац Марка Станоје, Јанчић Милана Милан, 
Ковачић Франца Јанез, Радетић Илије Лука. Ради-
шић Аћима' Душан и Вучен Стојана Ђорђе; 

потпоручник: Ненадић Јована Никола, Пра-
штало Стевана Милан. Радошевић Лазе Дмитар и 
Ступар Миле Мирко; 

заставници: Душанић Анте Богдан, Кранчевић 
Ивана Иво, Кличковић Василије Јован, Мирковић 
Симе Срећко и Угарчина Лазе Миле. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: ' 
потпуковници: Обрадовић Миле Млађо и Перић 

Саве Ратко; 
мајори: Булат Анђелије Саво, Бјелогрлић Ристе 

Милан, Еоор Данс Раде. Готонушић Селима Арслам, 
Кујачић Гојка Милован, Копривица Миливоја Момир, 
Кнежевић Гаврила Раде, Дудуковић Милете Дмитар, 
Милић Марка Никола, Милановић Јове Стојан, Ос-
ми ћ Омера Мухарем, Рано Милоша Марко, Вукало-
вић Драге Милан, Симит Станка Мирко и Бељић 
Драгоја Љубомир; 

капетани: Бањац Јове Мирко, Јанковић Илије 
Душен, Благољчакин Душана Димитрије, Бањац Јо-
вана ЂУРО, Бабић Станка Гојко, Чејрко Хусеина Шу-
крија, Чича Стеве Илија, Чуле Грге Мартин, Деспот 
Стојана Душш, Дундић Луке Вукола, Деспинић Пет-
ра Лука, Дејановић Ђуре Драган«, Ђурђевић Давида 
Бра-нк-о, Фајзо Омета Џемал, Фућко Милоша Драгец, 
Глушице Тодора Божо, Гајић Давида Живко, Ха-
санагић Авде Мехо; Ивановић Вукова Владимир, Јан-
ковић Илије Душан, Лакићевић Симеуна Перо, Лон-
чар Ђуре Драган, Јаковљевић Саве Јово, Маљковић' 
Ђуре Душан, Мехмедбашић Мухамед* Халил, Макси-
мовић Јове Милану МиквЉ Стеве Миле. Новаковић 
Дане Лазо, Песак Морица Сади, Праштало Војка 
Васо. Павлица Милана Петар, Симић Васе Мирко, 
Орлов Мате Милослав, Продановић Павла Јовица, 
Радек Драгоја Живко, Радоје С. Петар, Ређић Бе-
ћира Хусеин, Реље Драгише Душак, Самарђић Мије 
Видак, Савановић Паје Саво, Софиљ Богдана Дане, 
Ступар Крстана Васквсије, Симић Васе Мирко, Сту-
пар Јове Симо, Суљић Суље Хема. Шобот Виде Раде, 
Шаренац Ристе Данило, Шкундрић Јове Раде, Шта-

ком Михајла Петар, Томаш Дмитра Душан, Томић 
Милано Петар, Турчић Ивана Петар, Вујиновић Но-
вице Милутин, Вујовић Видак Саво, Вулин Обрада! 
Душко, Јарић Милана Ђујан. Јеличић Стеве Милан и 
Керкез Стевана Душан; 

поручници: Аврамовић Јове Перо, Балабан Илије' 
Милан, Берберовић Илије Хасан, Богдановић Триво?, 
Бошњак Остоје Марко, Бркановић Николе Милан, 
Будимир Симе Ранко, Бањац Миле Васо, Бајић Јове 
Боро, Бркљача Петра Марко, Бањац Јосипа! Ђуро, Бу* 
лајић Ђуре Никола, Бранковић Паје Томо, Бјеле-
ковић Јеврема Душан, Бадрић Саве Бранко, Бркић' 
Михаила Страхиња Цревар Михаила Вељко, Чачић 
Јанка Милош, Ћопић Даќе Ђуро, Ћућун Остоје Ни-
кола, Ћулибрк Бој»аи?а Томо, Ћехаји^ Махмута Саи 

фет, Даутб словић Зајка Хшдо, Деоница Лазе Млађо, 
'Дотлмћ Јовова Љубо, Дрљача Алексе Милић, Дроб-
њак Јована Миливој,, Дешогг Душана Светозар, До* 
брос121вљевић Милована Милета, Дубајић Које Мила«, 
Ђукић Ахмета Мирза;, Ђукјић 'Јове Гојђш, Грбић 
Пера Милош, Грбић Милана Војин, Грујић Милосава' 
Периша, Гркинић Јоце Бранко, Гвозденјовић Ђуре 
Душан, Ибрахимова Дервиша Хус ши, Илић' Сто-
јана Срето, Инђић Василије Миле, Ивановић Лаве 
Владо, Илић Миле Милутин, Ивковић Јовама Дамјан!, 
Јосић Косте Перо, Јагодић Лазара Милан, 'Јеличић 
Николе Мићо, Јовичић Јована Душан, Јанчић' Милана' 
Милда, Јајчанин Симе Душан, Јокић Ђурђа Тривун, 
Јовановић Стевана Тодор, Катовинић Драгомира 
Бранко, Келечевић Виде Коста, Крнета Марко Саво, 
Косонић Ђурђа Ненад, Поповић Милана- Петар-, Ко-
вачевић Франца Јанез, Кецман Јове Новак, Кечан 
Даќе Сретко, Ковачевић Крсте Јово, Кличковић Ђуре 
Ђуро«, Коњевић Николе Дане, Кончар Милана Милан,, 
Копач Теодора Милан, Красојевић Николе Бранко1, 
Крстић Млађена Петар, Кушић Симе Ои1м»о, Лати-
новић Пере Николае, Латиновић Стевана Светио, Ли-
сица Никше Остоја, Лојић Хасиба Ибрахим, Латас 
Игњатије Душан, Лолић Патра Алекса*, Маџав Сто-
јана Мирко, Мајкиќ Петра Петар, Мандић Давида 
Мирко, Мандић Симе Раде, Мандић* Лазе Вељко, 
'Марић Османа Ибрахим, Мићановић Томе Неђо, Ми-
ковић Мирка Миро, Мрков ић Душана Мармо, Мили-
чић Мате Никола, Марковић Ђорђа Светозар, Мило-
шевић Петра Бранко, Матијаш Ристе Сретен, Мрђа 
Гавре Марица, Малић Ђуре Драган, Мађар Сам« 
Милић, Марић Ђурђа Саво, Михајловић Симе Броји-
мо, .Мишчевић Милића Јован, Обрадовић Милована 
Бранко, Обрадовић Симеуна Ратко, Пећ/нЈнац Јована 
Симо, Прерад Михајла Мирио-, Пилиповић Миле 
Божо, Пећанац Стевана Бранко, Поповић Петра Ми-
лш, Павловић Јанка Божо, Поповић Ђуре Андрију 
Пузић Лазе Лазо, Радмановић Н. Милан, Рајшић 
Ђуре Мирко, Ракуљ Миле Момчило, Руљић Петра 
'Лазар, Радованова Благоја) Радован, Самоковлија 
Исе Јаков, Омољашовић Нике Раде, Сташевић Пере 
Мирко, Савић Марка Никола, Стјепчевић Митра! 
Бранко, Смиљанић Луке Дмитар, Ступаревић Ру-
ади а Бранко, Ступар Симе Марко, Судић Ивша 
Славко, Шакотић Пере Обрад, Шагавчић Вука1 Вук, 
Шпаљ Винка Карло, Шево Саве Мићо, Томановић' 
Обрада Душан, Тривић Стојана) Владимир, Тодоровић 
Николе Миле, Тодић Спасоје Паѓале, Веиновић Јове 
Ђорђе. Вучем Стојану Ђорђе. Вујичић Остоја Ду-
шан, Вукобратовић Милића Милош, Здјелар Пере 
Саво и Марић Саве Ристо; 

1 потпоручник: Анђелић Мике Митар-, Бањац Ду-' 
ш а т Мирко, Болањац Ђуре Миле, Бошић В/2<се Ми-
лош, Бешовић Миле Милорад, Бошковић Трипка 
Митар, Бјелајац Петра Милан, Баук Томе Луиз*, Бу-
цало Симе Гојко, Бос анчић Душана Мирко, Бућан 
Павла Марш, Бабић Ђуре Симо, Браниоављевић' 
Милића Миле, Цумбо Николе Љубомир, Црногорац 
Павла Бранко, Цимеша Радована Илија, Чеко Сто-
јана Стеван, Чачић Петра Милан, Дајић Петра 
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Бранко, .Ђурђевић Остоја Петар', Ралић Дмитра Ми-
лан, Глушица Николе Божо, Грујић Новака Мирко, 
Гајић Јове Шпиро, Гаћеша Томе Милош, Илић Томе 
Ђуро, Јурошевић Срећка Миливоје, Јандрић Косте 
Јово, Карановић Дамјана Јован, Кесић Лазара Ђуро, 
Кнежевић Вида Лазар, Ковачевић Које Миле, Корица 
Петра Урош, Калењук Влошија Роман, Кнежевић 
Буда Никола, Комадина Ђуре Милош, Кромановић 
Владе Душак, Латковић Стојша Јово, Лае умић Стан-
ка Цвијан, Лекић Остоје Перо, Лукић Николе Миле, 
Лончар Маржа Ђуро, Манојловић Илије Јово, Марељ 
Фране Јуре, Марковић Миће Миле, Милатовић Марка 
Милош, Милутинови!! Живана Душак, Мудринић Ни-
коле Душан, Максимовић Глиге Илија, Манојловић 
Милића Миле, Маравић Ђуре Симо, Матијевић Стан-
ка Марко, Милић Милића Мојсије, Новаковић Петра 
Илија, Орешчанин Никша, Пуцѕр Ђурђа Петар, Пра-
штало Стевана Милан, Поповић Николе Слободан, 
Радмановић Николе Владо, Радић Јуре Божо, Рккић 
Петра Цветко, Тунић Дане Љубо, Ракиташ Шпире 
Милан, Ружић Буде Славко, Танкосић ИлиЈе Милан, 
Симунић Јакуба Славко, Савић Лазара Ђорђе, 
Ступар С т о ј к а Момчило, Стојановић Јована Сте-
ван, Шарац Лазара Никола, Шљивар Миле Миленко, 
Татлић Хусеина Мујо Тошић Михаила Миримо, Томић 
Вукадина Мирко, Утјешиновић Мане Стево, Ву-
кшић Миладина Борисав, Вучинић Станка Игњатије, 
Вујић Милоша Раде, Вукас Петра Ђуро, Згоњанић 
Станка Лазар и Зора'новић Марка Душан; 

заставници Аџаип Станку Милорад, Арап Мех-
меда Мехо, Баша Филипа Ставен, Бошњак Петра 
Драган, Ц р н о о к Нике Душан, Чотра Милована 
Душан, Дрљача Трифко Никола, Драгојевић Павла 
Божо, Дурман Стевана Божо, Ђуричић Јакова Неђо, 
Глув-ајмћ Миле Стево, Гвоздић Јована Душан, Гвојић 
Душана Петар, Хофман Карла Јосип, Исламовић 
Ибрама Салих, Јурошееић Петр)* Станко, Кувељи 
Ђуре Војин, Кнежевић Тривуна Бранко, Минић Миле 
Бранко, Мрђеновић Лазе Душан, Мирјанић Миће 
Крсто, Новаковић Милоша Душан, Обрадовић Луке 
Ђур>р, Прошић Ра)де Чедо, Поповић Боже Раде, Ра-
дошевић Николе Стево, Ракуљ Митра Неђо, Ру-
симир Миће Мѕ1рмо, Рончевић Адама Николе, Саавгр-
ђија Раде Мирко, Шкаљац Стојана Мнрко, Штам-
пух Јосипа Браило, Утрчим а Лазе Миле, Вишњић 
Раде Пајо, Бл шкиљевић Алексе Данило, Живић Ра-
досава Будимир, Жиже Симо Бранко-, Жујић Васе 
Милорад, Живковић Миле Љубан, Б гинер да Милоша 
Бопдан и Јањетовић Ђоке Стеван. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДЕ III РЕДА 

мајори: Кецман Миле Петар и Јанчић Мирка 
Милан; 

капетани: Јаковљевић Са©е Јово, Крстовић Неше 
Живко, Кларин Стјепана Богомил,^ Ћарић Суљо Сма* 
ил, Мишковић Јове Божо, Милинчић Пеје Васкр-
сија, Микић Стеве Миле, Пећанац Отме Јово, Пеја-
ковић Ивана Марко, Радаковић Вида Лука, Вујано-
вић' Стевана Нико, Данилов Василије Владимир, Ши-
вић' Мустафе Авдо, Тешањ Спасоја Јово и Томаш 
Дмитра Душан; 

поручници* Алексић Спасоја Петко, Авадпић Ха-
вана Хасан, Адамовић Јове Лазо, Антонић Стевана 
Никола, Андриј аш ев.ић Обрада Стјепан, Арлов Симе 
Ђуро, Бањац Душана Милан, Бановић Стојана Ни-
кол®, Бакић Ћире Милош, Бер ацовић Јована Рајко, 
Бакић Душана Војо, Цетина Миливоја Ранко, Пали-
брк Милована Мићо, Драгић Миће Ратко, Ђукић 
Јове Бранко, Ђилас Пере Милорад, Ердељ Петра 
Петар, Газивода Пере Нико, Гостовић Симе Живко, 
Гаврановић Алексе Триво, Грабовац Марка Станоје, 
Јакопин Василија Никола, Керкез Јове Цвијо, Кне-
жевић. Николе Михајло, Коњевић Јове Раде, Кома-

дина Милића Миклош, Кркљић Павла Павле, Лукић 
Драгана Дане, Мандић Илије Ђуро, Мандић Тодора 
Манојло, Милошевић Андрије Велимир, Мутић Ла-
зк»р»а Душак, Миљуш Дане Волш, Миљаковић Марка 
Мирко, Новак Стојана Неђо, Паљин Благоја Илија, 
Петрић Стевана Никола. Радошевић Дане Ђуро, 
Радовић Милоша Јагош, Роквић Петра Славко, 
Савић Видака Љубо, Сантрач Ђуре Миле, 
Шкундрић Јована Петар, Шумоња Ђуре Дупли, 
Тепавац Милана Будимир Тркуља Шпире Рајко, 
Узелац Симе Никола, Вујић Мића Драган, Врачар 
Милана Мирко, Вучић Виде Саво, Вуковић Јована 
Младен « Зорић Илије Недељко; 

потпоручник: Јурас Милована Мићо, Јовановић 
Алексе Радован, 'Милић Мирка Петар, Стајевић Ла-
јоша Божидар. Топић Милана Бранко и Зорић Сте-
вана Милан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Старчевић Милутина Мирко; 
капетани: Хасанагинић Авде Мехо, Хер-аа Ми-

лутина Ђуро, Мајсторшић Лазе Никола, Мг-атровмћ 
Мирка Насто,Том аш Дмитра Душан и Вренић Гр-
гура Марко; 

поручници: Атељевић Радована Бранко, Андол-
шек Јосипа Јосип, Бешировиќ Омаје Алија, Булајић 
Ђу{р-е Никола, Бошњаковић Жарка Радослав, Чор-
ненки Реље Славко, Дебељић Ивана Никола, Дучић 
Томе Лука, Добрић Миле Љубо, Цанкић Мустафе 
Хасан, Голднер Милка Адолф, Гламочанин Ибрахима 
Џевал, Јовић Стевана Слободан, Јовичић Јована 
Јоцо, Јокић Ђурђч Тривун, Кајданић Милоша Ђор-
ђе, Куно сић Мустафе Пашага, Красуља Василија 
Љубомир, Милуновић Вида Бранко, Обрадовић Ми-

л о в а н а Божо, Обрадовић Симуна Ненад, П и ј а в и ц а 
Сулејмана Рефик, Роган Николе Василије, Сврабо-
вић Мехе Мухарел, Топић Меше Мујо и Тешовић 
Јевѕрема Момир; 

потпоручкици: Бачић Ивана Вјекослав, Богда-
новић Јове Момчило, Бурић Илије Михајло, Вишчг-
вић Хушида Адем, Балабан Давида Чедомир, Чор-
лука Мије Антон, Ђућевић Наила Мурат, Дугај-ноћ 
Остоје Марко, Ђукић Теше Цветко, Ђурановић Пе-
тра Живко, Ивановић Милете Душан. Јакшић Раде 
Душан, Кон Роберта Филип, Ковачевић Ђуре Вељко, 
Карач Симе Јово, Кранчевић Грге Петаг«, Лепо Сте-
вана Никола, Лукић Радосава Војин, Ле пир Теодора 
Вељко, Љусуб,оадиН Вз се ^ззар Марковић Спасоја 
Крсто, Менковић Јована Миле, Марсенић Радомира 
Миличко Микитишим Ивана Илија. " Никчевић Ђорђа 
Крсто, Ненковић Илије Ристо, Праштало Степама 
Милан, Соколовић Ибрахима Мухамед, Шеханошћ 
Мухарема Мехмед, Шушња,р Душата Бошко, Шуш-
њѕр Миле Стојан. Шешлија Шћепана Јефто, Тепа-
вац Милан Ђуро, Трипкосић Косте Александар, Ву-
ковић Милана Здравко, Витуљски Јосипа Јанко, Зец 
Микана Стеван и Жујовић Т. Шаб:н; 

заставници: Ахметовић Ибре Хасан, Амит Жаг#а 
Душан, Батајлија Стјепана Илија. Бакић Душана 
Милутин, Буљић Мије Мехмедалија, Дробњак Ђоке 
Драго, Дошеновић Лазе Васо, Џаковић Стојана Пе-
тар, Ђурић Луке Недељко, Гашевић Васе Слав..?о, 
Гошовић Бошка Милош, Гргић Михаила Јосип, Геор-
гиевски Ристе Александар, Хр елек Владе Петар, 
Јековић Михаила Грујо, Јовичић Саве Славко, Ко-
њевић Ибре Јусуф, Кранчевић Ивана Иво, Казабе-
говић Велаге Сафет, Катић Јакова Ђуро, Ковачевић 
Душана Павле, Комненовић Ђуре Ристо,-Милачић 
Саце Вељко, Мурат-Агаахир Ахмета Хусо, Карач 
Дмитра Богдан, Кнежевић Жарка Перо, Канкараш 
Грујице Радосав, Которчић Мухарема Салих, Кова-
чевић -Ђурђа Славко, Кнежевић Богдан, Ковачевић 
Стевана Јован, Мај кић ' Милана Петар, Милисавље-
вић Мане Сг ево, Нинковић Младена Перо, Нанић 
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Хусеина Але, Омукић Мустафе Шабац, Попара Ле-
вара Алекса, Наил; Грује Грга, Регшп Петра Жарко, 
Росић Пере Српко, Рончевић Адам';, Чи.кошз, Стој-
ковић Радост:® Драгутин, Самарџић Др:, гс <шра Мл-
лан, Симовић Марка Саво, Самарџић Мпла Го> 
Сурјан Фрање Данко, Станишић Тене 
Усорац Јована Драгољуб, Вујовић Крсте Радомир, 
Вукановић Војина Љубо, Зрињанин Павла Ра-ивзи 
и Ждавић Јове Васо; 

Живковић Пепе Радко, Ђокић Милана Божи-
дар, Михаљевић Петра Ђуро, Видак Илије Милован 
(И Учур Симе Мирко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
м<зјор: Марушић Јована Мирко; 
капетани: Ивановић Рашка Велиша, Јапранин 

Ђуре Михаило, Малатарић Андрија Фрањо, Мисак 
Романа Јосип, Пецошћ Анте.на Мирка, Шушкић Миг 
ћи фора Урош, Т р у м а н Хадар« ка Вилим, Бунчић 
Блажа Емил, Билал Мустафе Вехбија^ Бронзи!* Маржа 
Радивоје, Бекић Ибоагѕима Алија, Ђоровић Л&зара 
Младен, Лушић Павла Радиша, Јовичевић Марка 
Ђуро, Јахић Омера Хефик,. Крезић Андрије Карло, 
Кривокапић', Ш и ^ Рада, БСкез Ивана Иван; Миха-
ил овски Василија Садовић В у д и ј а Ази«; 
С мајчето вић Фехима Ткхир, Станић Симе Ш и ј а ; 
Марканови!! КЊи&ВД' Васо,, Тешовић Јеврема Момира 
Вукановић' Војина Шшш, Вукчевић Ђуре Воји«; 
Велимирова^ Косте Слободан и В ег луг Дервиша-
Авдо; 

пошордеч-шфци: (Бричков ић Ет тама Касим-, Кашић' 
Илије* Име«, Бојовић Милована Милован, Булатовић 
'Михајла Милисав, Бајовић Видака Ј&нко, Часник 
Јожефа Јожеф, Дожман Валентина Валентин, Ђуро-
вић Микаила Извија, Фан,фан« Анте Мато, Фејко в ић 
Шерифа Идриз, Ковачевић Ђуре Вељко,, Мушкић 
•Милана Љубомир, Никчевић Ђорђа Крсто, Оштрић 
*Мате Павао, Петровић Ивана Петар, Распоповић 
Станиша Вукашин Шодић Николе Драгутин, Шулић 
Михаила Милан, Шешлија Шћепанга Јефто, Трипко-
вић Косте Александар и Влатковић Спасоје Не-
бојша; 

заставници: Агић Мила ре ма Сафет, 'Алексић 
Петра Александар. Атанасовски Димитрија Атанас, 
Бутулија Лазара Неђо, Бајат Марка Милан, Цвет-
ковски Јаким* Трајан, Ченгић Јусуфа Хајрудин, 
Чугела Јуре Марко, Ћук Блажа Фрт/њо, Ди мит ра-
јевић Александра јЈоагољуб. Филаков Ивана Никола, 
Фазлагић Хасима "Шефко, Гаћиновић Боже Ђорђе, 
Говедарица Тонеска Манојло, чРеорпијев-скс! Ристе 
Александар, Хукић Садика Мухарем, Јованић Ду-
шана Драгољуб, Јањић Љубиле ана Ранисав, Јованов* 
ски Михаила Јован, Јеркић Сретена Љубомир, Кри-
ловић Јсгз-зна Пс1ар, Коешева-ц Ивана Ивица, К\гл-
хави Самуила Самуил, Кај маг пеић Лије Петар. Ко-
стић Јована Констатин, Ковачић, Стевана Јован, 
Кнежевић Богдан, Лавгус Антуна Антун. Матовић 
Јове Саво Медвед Франка Фердинанд, Мајкић Ми-
лана Петар, Милачић Саве Вељко, Милетић Витка 
Боро, Мажибрада Јована Душа«. Млађеновић Ду-
шана Драгоје, Максимовић Јака Раде, Мујичић Су-
лејмана Хасиб, Марић Стеве Ђуро, Неконић Смаила 
Рамо. Омановић Хусеје Назиф, Павловић Констан-
тин Љубомира. Павловић Марка Светозар, Петровић 
Косте Добрила, Ш е л м и ћ Јован, Поповић Михаила 
Љубо, Пе јаногић Пеја Рајко, Радуловић Станка Ново, 
Ратковић Стевана Гојко, Рамовић Јована Војин, 
Раим Благоја Мирко. Родић Обоада Богољуб, Сма-
јић Хусе Мухамед, Стојковић Радована Драгутин, 
Сеферовић Смаје Ибрахим, Штинца Јосипа Јосип, 
•Томаш Димитрија Илија, Тооомановић Мустафе 
Муго<ат,. Трудић Ивана Илија, Вукотић Рајка Драго, 
Златковић Љубомира Мирослав, Зубер Никите 
Ђорђе, Бошковић Саве Борис и Поповић Димитрија 
Бранислав; 

К а н д и ћ Ванилије Мато, Симовић Тодора Ди-
митаре , Соколић Мехмеда Мехмед ш Учур Симе. 
Мирко. 

' Бр. 593 
1 новембра 1947 године 

Београд 
Секрет 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И, Рибар, с. р.. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федератнвне Народне 

Републике Ју гос лави је 

на- основу^ члана 2 Закона о орденима и меда-
љама Федердалжтне Наводне Републике Југослав ије 
а на предлог Врховног команданта оружаних снара* 
ФНРЈ, 

р е ш и о јге 

да се за показану храброст, умешност у гадеше 
дрвана , осведочени рад. на остварену братства- и, 
'јединства м-еђу нагодим' иа$одш*а Н" стечене заслуге 
за народ, у току »аф однеослобо д и д Ж е борбе од 
кују/ 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И" ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
| поонумошшк Ееркомец Ивана) Јосип!. 

! С Р д а Н О М П А Р Т Ш А Ж Ж Е ЗВЕЗДЕ & № Д А : 
; мајор Та»шга Михајла' Бранко. 

! ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА 

мајори: Илинчић Радовала Спасоје и Радуловић 
'Јована Јанко; 

капетани: К р е с о в и ћ Милана Гавро, Кржељ Ан-
тониј,а Мирко, Швођ,а< Шпите Милош и Трбејевић 
Алексе Никола; * 

поручници*: Бајцета Вула Милош, Ивошевић Ни-
коле Живко, Кр о мп ић Новака Радован, Михић Саве 
Славко и Софиљ Богдана Душан; 

потпО(Р|УЧНици: Бадњаревић Милана Милорад, Ћа-
лета Петра Мате, Ћулибрк Раде Доаго, Девић Јована 
Милић, Гавриловић Жике Мирко, Јурлека Анте Боро, 
Миодраг Луке Перо, Обрић Радивоја Илија, Павелић 
Мате Анто, Радивојац Обрада Илија, Тришић Пера 
Раде и Живковић Мирка Благоје; 

-заставници: Ћућа Адама Петао, Мићић Косте 
Светислав, Милић Милана Душан, Милошевић Петра. 
Саво, Миловановић Тодора "Владо, Мраовић ћтре 
'Јанко, Мркић Миле Ђуро,. Прибић Васе Мил*«, Ра-
деновић Михајла Александар, Смрајц Франца Франц, 
Тишма Крсте Душан- и Зјана Мана Миле. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 

мајори: Милеуснић Мила Стево, Пеурача Милу-
тина Петар, Радуловић Јована Јанко и Рукавица 
Милана« Никола; _ , . . . 

капетани: Алић Анте Д о м и н г о , Басарић МиЈе 
Раде и Бранковић Живадина Војислав; ( 

поручник Половина Паје Марко; 
•потпору*!ници: Вржана Николе Симо, Квајић Миле 

Стево, Лончар Илије Божо, Марушић Јосипа Ра јко 
и Радивојац Обрада Илија; 

заставници: Јосипа Божо, Мусић Пере Дра-
гомир и Новаковић Јово. 
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ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н О В ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 

капетани: Мунижаба Томе ИлиЈа и Трбојевић 
Алексе Никола; 

•поручници*: Башић Ивана. Радомир, Ба-нчина Ма-
рије Лудвик, Кл-анцар Ивана Мирко, Кофол Фрање 
Јанко, Котлић Славка Ђорђе, Косановић Ђоке Божо, 
Лалић Петра Мирослав, Новаковић Милинка Драго-
мир, Софггљ Богдана Душан, Стаматовић Ивка Ми-
рослав и, Трилер Валентина Ћирил; 

потпоручници: Дотлић Р.?»де Бранко. Ерцег Анте 
Никола, Гргић Мила Драган, Ковачевић -Симе Сте-
ван и Радојка Милоша Душан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

иотпуковник Зарић Ђорђа Душан; 
мзЈор Миловић Радосава Душан; 
капетан Павловић Јеротија Драгољуб; 
л оручи иц«': Благојевић Глигора Ђорђе, Чонић' 

Мирка Миленко, Кадрибаша Осман« Суљо, Михаи-
ловић Стојана Драгољуб, Милорадовић Никодија Пе-
тар, Пр ека Јеки Милоша Буда, Радоња Андрија Јур'ај, 
Семзу Беле Никола и Жибрег Фрање Јуре; 

потпоручник : Брешка Јожа Јоже, Дедовић Веље 
Милован, Етеровић Јураја Анте, Гргурић Јакова 
Матија, Јеловић Филипа. Мирко, Јовановић Свето-
зара Ж И В О Ј И Н , Јурошевић Илије Радован, Киршић1 

Антона Заферин, Кр.а»пеж Антона Стане, Кучан Дра-
гутина Зринко, Куштерле Андрије Иван, Куз\*ановић 
Милана Лазар. Коларевић Радована Теодор, Кујачић 
Петра Дуја, »Микињач Аугуста Јосип, Миклић Јанеза 
Павел, Милић Гоље Душан., Мрауеац Грге Фрањо, 
Панцир©© Пашка Милино ге, Пенић Фране Иван, Про-
дана. Шћепана Спасоје, Раденовић Василија Радисав, 
Фадић Станка Илија, Радић Јуре Јуро, Тр'алчић Јане-
за Антон, Еитез Ивана Иван, Вукадиновић Драгољу-
ба Витомир и Вукојевић Петра Трифун; 

заставници: Алетивић Хусеина Алија, БјеаковиК 
Казимира Казимир, Блетнић Мате Мато, 'Брацановић 
Радула Милош, Брадић Рока Иван, Бравничеј Јоже 
Јожа, Брњац Луке Иван, Бу јешић Грујице Радош, 
Бујишић Јована Србослав, Црница Данијела Никола, 
Чубрилов Драге Лазар, Драговић Марија Бранко, 
Дружеић Анре Јаков, Фабук Мише Јанко, Гушић 
Ристе Јовица«, Хасан Томе Јосип, Илић Милентија! 
Милић, Ивичевић Стјепана Богомил, Ја ловец Ивана 
Јоже, Јанковић Саве Велимир, Јованчић Младена 
Велимир, Караџић Саве Маринко, Кларић Стипе Срећ-
ко, Кокаљ Антена. Антон, Клинец Драгутина Живко, 
Ковач Милоша Никола, Кречковић Митра Бранко, 
Куњашић Маока Петлр, Кузманпћ Ап гс Јосип, 
Оор Филипа Филип, М а р к о в и ћ Јосипа Славко, Ма-
тијевић Лазе Пзјо, Миховиловић Ивана Иван, Мила-
но ,ић Јове Петар, Ми шх Ивпна Лушаи, Мусић Ка-
сима Аси«м, Нртог*'ћ Радосава Михаило, Николић Љ у -
бомира Десимир, Новак Ку зм е Лука, Пајић Милоша 
Жиле, Папо Монео .Јосип, Перић Николе Ивзи, Пет-
ко? Милорада Милисав, Петровић Ристе Мт а ден, 
Петровић Милутина Живко, Пољск Антона 
Р а д и ч е в и ћ Драгомира Милан, Раденић Сгсто-јргл 
Р ј дисо I, Радуловић Ђуре Љубо, Рскрра Мије М» ,о, 
Ралевић Алексе Светозар, Слуго фпгч,е Лео, Сер 1 ић 
Станка Фрг.њо, Смоквин Муртиш Бариел т , СоФ гнћ 
Мух^теча Ебша , Спеботњач сћрат7ит Антон, Сч ^но-
гић Лове Бп.ико, Северница Ловре Г а б р и е л Штам-
бук Петра Асп е, Шт^к Кх.1 ме Лиге, Турк Антена Јо-
сип, Валентин Винка Ачго'% Втакпч«»ћ Лонг С тево, 
Врховац С т ' н и в а н а Висгсо, В\ђуровић С ^ Милан, 
Згом-ба Фрунда Алтова и Зу ; | .ћ Омера Решад. 

Бр 536 
29 септембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Наредне с к у ш т и н е Ф е д е р а л н е Народне 
Републике Југосласпје 

па основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а нт про "Лог Врховног командант оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст у току нгродно-

ослобо-дилачке борбе, одликују: 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Антић Р. Милован, Мршовић М. Ми-

лан и Штула Ђ. Милан; 
поручници: Ђукановић С. Петар, Илић Б. Дра-

гослав, Јенко Ј. Славко и Вранчић Н. Маријан; 
потпоручничи: Алавлња В. Стево, Блажев С. Анте, 

Ча1>шовић С. Јован, Ђуришић С. Засили;цг, Х&сић Д. 
Осман, Ходовић А. Хајро, Јанковић М. Боривоје, 
'Јовић Л. Јован, Кнежевић П. Крсто, Лебан Ф. Ма-
тева, Падежашгн М, Милош, Перуновић Н. Јован, 
Прв»ан М. Станко, Стр&Јнер А. Јоже, Салић П. Петар, 
Сиајдухар М. Иван, Томић В. Божо, Вагман Л. Ви-
лим, Весел,иновић М. Радивоје и Златков Т. Венко; 

заставници: БаЈић В. Стеван. Челесник П. Ст^не, 
Домјан П. Петар, Губеренић М. Благоје, Илић Р. 
Славољуб, Илић Ц. Урош, Костић У. Миливоје, Ку-
ћар Ј. Никола, Николић Р. Јован, Ожболт Ј. Иван, 
Шилер Ј. Јоже, Перетић Н. Втахо, Петровић Д. Ста-
нимир, Радуловић К. Саио, Русмировић В. Мирко, 
Тадин М. Јосип, Тепшић Владислав, Угрин М. 
Ћ*?ро и Ваљан Б. Влатко; 

Зиигерлин •Ф. Максо и Јенц А. Милка; 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Јовановић А. Светозар и Косовић А. 

'Лука; 
поручници: Борковић О. Рако, Ћоровић Р. Ми-

лан, Јелић Т. Милан, Корошец Ј Антон, Лоштрк Ј. 
Мирко, Марковић А. Вукашин, Марковић Ј. Љубо, 
Минић Ж. Јанко, Ненезић Л. Вуко, Радаковић С. 
Марко, Рудеш М. СТОЈАН И С:-нелевић М / С а в о ; 

потпоручници: Берић Ж. Србислав, Брабанец Ђ. 
Ин пн. Језершек Л. Павел, Јовановић Ј. Голуб, Луто-
вац М. Марко, Манфреда Ј Матија, Падежанин М. 
Мндсш, Плаовић Д. Рајко, Петровић П. Лука, Пешић 
Л Мирчо, Ракић Д. Бранко. Руголе А. Јоже, Симо-
новић Н. Раде,, Ј. Ђуро, Томић В. Божо, 
Трчић Ј. Вчлииплд, Валенчнћ Р. Богдан, Вучетић Р. 
Никола и Зи.:. 1ћ С. Никола; 

;?-ставилии: Алексић М. Мијат, Антонић Ј. Ф~л-
и»о, Бо'зтч1'1 С Владимир, Бураговнћ Ш. Шиме, Де-
бел:.: Н. Никола, ДимптрИЈС&ил К. Благоје, Фрал-
коч:и! Чермс.т> И. Јоже, Костић У. Мили-
РО|С. Лајовић П. Велизар, Макети,тп ћ Д. Витомир, 

рић Ј. Вее".VI, Мр лис В Томи л:в, Нов-зкоЕић М. 
С^г-пцш, Осрсдкгр ј . Фр.с.нц, Пругиниќ Л. Жика, 
Г'Л КОП,1-1 Д Тлчодмр, Са ЈОЛ 'К Ј. МИШКО. С^М 'рџић 
Т Селкић I Д< ико. Стојановић М До г шко, 
Ше1 »рић Данило, Тендера С. Антон и Угрин М. 
Т: * п 1; 

*>\ чипа Ј. Марко, Јдпц А. Милка и В} .адамовић 
Вта I о. 

Бр. 600 
1 псвемСоа године 

Белград 
Секретар, Пре1 седрик, 

М, Перуничић, с. р. др И. Рибар. с. р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе'' 
у бр. 14 од 1 јута 1948 године, објављује: 

Указ о изменама Закона о административно! 
подели НР Црне Горе; 

Уредбу о укидању женских занатских школа ка 
територији НР Црне Горе. • 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страда 

520. Обавезно тумачење члана 1 Закона о ре-
шавању радних споровц 925 

521. Обавезно тумачење чл. 3 ст. 4 Закона о 
изменама и допунама Закона о национа-
лизации приватних привредних предузећа 925 

522. Обавезно тумачење става 1 чл. 18 Закона ^ 
о државним службеници,ма. — 926 

523. Обавезно тумачење члана 12 Закона о 
установљен^ права на пензију и о пен-
зионисању државних службеника' 926 

524. Обавезно тумачење стаса 4 члана 35 За-
кона о установљен^ права на пензију и 
о пензионисѕњу државних службеника — 926 

525. Обавезно тумачење члана 45 Закона о 
установљен^ права на пензију и о пен-
зионисању државних службеника 928 

526. Правилник о пр »правничком стажу, стру ч-
ним испитима и курсевима у геолошкој 
струци 926 

527. Правилник о распореду послова У пољо-
привреди у групе и разреде у оквиру 
го ула 93$ 

528. Правилник о теренском додатку царин-
ских службеника 933 

529. Упутство о уплати и употреби дела до-
бити намењеног финансирању инвести-
ција — 9331, 

530. Наредба о измени основних плата за зва-
ња финанси је струке: млађи књиговођа -
и млађи кредитни комерцијална 934 

531. Решење о преношењу амортизациони^ 
фондов 1 за поедузећа локалног значаја' 
са Дожавне инвестиционе банке а з Народ-
ну банку ФНРЈ 934 

532. Решење о пуштању у течај емисије пои-
годних поштанских Франко марака без 
вишка „V конгрес КПЈ" 934 

Приступ Белоруске Совјетске Социјалистите 
Републике Међународно} конвенцији ва 
сузбијање трговине женскињем и децом 935 

Приступ Пољске Уставу Светске здравствене 
организације 935 

Ратификација Устава Светске здравствене 
организације од стране Француске 935 

Ратификација од стране Бо.азилије Устава 
Светске алоавствене организације, Спо-
разума који су закључиле 'Владе прет-
стављене на Међународно} здравствено] 
конференцији и Протокола који се односи 
на Међународни уред зд јавну хигијену 935 

Отказ Конвенције о Међународно! унији за 
помоћ од стргне Велике Британије 93б 

Издава Пакистана у" вези Уговора о миру са 
Италијом 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у бр. 52 од 30 јуна 1948 године, 
објављују: 

Решење о среским маржама откупа пољопри-
вредних производа- који се купују од произвођача 
•по одређеним државним (везаним) ценама; 

Решење о маржама откупа пољопривредних 
производа који се купују од произвођача по одре-
ђеним државним (везаним) ценама; 

Решење о укидању Трговачке коморе у Загребу; 
Упутство за оснивање сточних депоа. 
У "броју 54 "од 1 Јула 1948 године, објављују: 
Наредбу о састваљању и подношењу предлога 

финансиски* послова државних привредних преду-
зећа локалног значаја за 1948 годину; 

Решење о давању аванса пр ©извођачима дувана, 
памука и бухача; 

Решење о државним (везаним) ценама сира, 
масла (претопљеног маслаца) и млека; 

Решење о државним (везаним) ценама грожђа 
за прераду. 

У броју 55 од 10 јула 1948 године, објављују: 
Решење о маржама трговачких предузећа на 

велико и мало за пољопривредне производе који се 
купују од произвођача по одређеним државним 
(везаним) ценама као и начину формирања продај-
них цена за те производе; 

Решење о предузећима која ће куповати речну; 
,рибу по везаним ценама; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Неродне Републике Босне и 
Херцеговина у броју 25 од 24 јуна 1948 године 
објављ**је: 

Наредбу о измени и допуни Наредбе о времену 
спровођења забране држања коза у појединим кра-
јевима. 
1 У броју 26 од 1 јула 1948 године, објављује: 

Уредбу о Народном универзитету НР Босне и 
Херцеговина, 

Уредбу о сталним судским тумачима; 
Правилник о снабдевању потрошача нафтом и 

нафтиним дериватима; 
Правилник о организацији и раду дечјих вртића. 
У броју 27 од 8 јула 1948 године објављује: 
Решење о маржама откупа пољопривредних 

производа по одређеним државним (везаним) ценама; 
Решење о маржама трговине за пољопривредне 

производе по одређеним државним (везаним) ценама; 
Упутство за извршење уредбе о обавезама' лица 

која се бесплатно користе дрветом из државних 
шума; 

Упутство о Висини ушура на вршилицама. 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова го. — 
Директор и одговорни уредник Слобода« М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20—Штампу Југословен-

ског штатгаргког предузећа. Београд 


