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874. 

На- основу члана 74 тач. 6 Устава, а у вези чл. 4 
тач. 9 Закона о Пр емилију му Народне скупштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ про-
машује Закон о установљењу Ордена јунака! соци-
јал ист ич ког рада ко ји су донели Савезно веће и 
Веће народа Народне скупштине ФНРЈ на својим 
седницама од 28 новембра 1948 године, а који гласи: 

З А К О Н 

О ОРДЕНУ ЈУНАКА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 

Члан 1 

Установљааа се Орден јунака социјалистичко!* 
рада.. 

Орден јунака социјалистичког рада додељује се 

Еоконо државно признање појединцима, колек-
а, предузећима и установама који покажу из-

. дне радне подвиге или друге изванредне ре-
зултате и тиме стекну заслуге у привредној, дру-
штвеној, државној, научној и културној делатност« 
Од општег значаја! за изградњу социјализма и за 
јечање моћи и угледа Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије. 

Орден Јунака социјалистичко г рада додељује 
Президијум Народне скупштине ФНРЈ на предлог 
Претседннка Владе ФНРЈ или по својој иницијативи. 

Трудбенику који добије почасно »вање јунака 
социјалистичког рада ФНРЈ, колективу који добије 
почасно звање колектива - првака социјалистичко** 
рада ФНРЈ и задрузи која добије почасно звање 
задруге-ирвака ФНРЈ, Президијум Народне скуп-
штине ФНРЈ обавезно доделите Орден јунака соци-
јалистичко? рада. 

Члан 2 

П р а м која. припадају носиоцу овог ордена и 
ранг ордена одређу је се статутом који прописује 
Президијум Неродне скупштине ФНРЈ на предлог 
Владе ФНРЈ. 

Чла« 3 

У погледу ношења, одузимања, губљења и дру-
гих општи« прописа за. Орден јунака с о ц и а л нетач-
ног рада! важе одговарајуће одредбе Закона о орде-
нима- и медаљама ФНРЈ. 

Члан 4 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративен Народне Републике 
Југославије". 

У. бр. 1640 
' 1 децембра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине • 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Претседник, 
др Иван рибар, с. р. 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. о. 

875. 
Наѕ о с ж л ф члана. 74 тач. 6 Устава, а у вези чл. 4 

тач. 9 Закона о Президијуму Народна скупштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ тро-
глашује Закон о почасним звањима трудбеника који 
су донели Савезно веће и Веће народа Народне 
скупштине ФНРЈ на својим седницама од 28 новем-
бра 1948 године, а који гласи: 

З А К О Н 

0 ПОЧАСНИМ ЗВАЊИМА ТРУДБЕНИКА 

I. Опште одредбе 

Члан 1 
Почасна звања додељују се као знак народног 

признања трудбеницима који су се својим залагањем 
у раду и другим заслугама у области привредне из-
градње особито истакли, дали пример другим труд-
беницима и допринели развитку и напретку народне 
привреде. 

Поједина почасна звања могу се доделити и 
трудбеницима. који су се у области државне, дру-
штвене, научне и културне изградње нарочито иста-
кли својим залагањем у раду и заслугама за народ. 

Члан 2 
За. заслужне трудбенике социјалистичке изград-

ње установљавају се почасна звања: 
1) ударник; 
2) првак социјалистичког рада; 
3) истакнути првак социјалистичког рада; 
4) јунак ^оциЈалистичког рада' народне републике, 
3) јунак социјалистичког рада ФНРЈ. 

Члан 3 
За заслужне радне сељаке и заслужне трудбе-

нике з е м љ о р а д н и ч к и , з а д р у г а р е ^ увтановљавају се 
почасна звања: г 
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1) заслужни земљорадњи; 
2) заслужни землзорадник-задругар; 
3) истакнути земљорадниќ-задругар народне ре-

публике; 
4) 'истакнути земљорадник — задругар ФНРЈ. 

Члан 4 
За трудбенике у пољопривреди који премашују 

просечна резултате у пољопривредној производњи 
установљава се почасно звање: борац за високи 
принос. 

I!. Почасна звања за трудбенике социјалистичке 
изградње 

Члан 5• 
Знање ударцима додељује се трудбенику који 

утврђену норму рада премашује за установљен!! про-
ценат. 

% 

Члан 6 
Почасно звање првака социјалистичко? рада до-

дељује се трудбенику који је звање ударника задр-
жао непрекидно најмање дванаест месеци, као и дру-
гим трудбеницима који су се својим. залагањем' у 
раду и резултатом^ рада особито истакли. 

Члан 7 
Почасно звање истакнутог првака социјалистич-

ког рада додељује се удари и ку који је то звање за-
држао непрекидно најмање три године, као и дру-
гим трудбеницима чији су резултати рада и пример-
но залагање у раду знатно допринели унапређењу 
одређене привредне гране или више грана народне 
привреде. 

Члан 8 
Почасно звање јунака социјалистичко^ рада на-

родне републике додељује се ударнику, као и дру-
гим трудбеницимз који су показали изванредно за-
лагање у раду и дали особите резултате рада који су 
били од знатног утицаја и користи народној привре-
ди, државној, друштвеној или културној изградњи, 
подизању и напретку земље. 

Члан 9 
Почасно звање јунака социјалистичко? р^да ФНРЈ 

додељује се трудбенику који је својом нарочито истак-
нутом организаторском или непосредном личном де-
латношћу у области индустрије, пољопривреде, тран-
спорта!, трговине, научних открића и техничких про-
налазак^, као и у области државне и друштвене из-
градње, особито допринео подизању и развитку соци-
јалистичко народне привреде, науке и културе, по-
расту моћи, снаге и угледа Федеративне Народне Ре-
публике Југославија и тиме стекао изванредне за-
слуге за народ и државу. 

Члан 10 
Почасно звање првака социјалистичтсог рада, 

истакнутог првака социјалистичко? рада и ^н?>ка со-
цијалистичко? рада народне републике додељује пре-
зидијум народне скупштине народне републике на 
предлог који претседник владе народне републике 
подноси по саслушању главног одбора Савеза синди-
ката за народну републику. 

Почасно звање јунака социјалистичког рада ФНРЈ 
додељује Президијум Народне скупштине ФНРЈ на 
предлог Претседник Владе ФНРЈ. 

За додељивање почасног звања ударника важе 
посебни прописи. 

Члан 11 
Радним колективима, установама и групама, чији 

су колективни резултати радау привредној изградњу 
квалитативно и квантитативно особито истакнути, те 
могу служити као пример, може се доделити поча« 
сно звање: ударни колектив, колектнв-првак соци-
јалистичког рада, колектив-првак социјалистичког 
рада народне републике и колектив-првак соција-
листичко? рада ФНРЈ. 

Почасно звање ударног колектива додељује ми-
нистар рада народне републике односно Министар 
рада ФНРЈ уз сагласност ресорног министра. 

Почасно звање колектнва-првгжа социјалистич-
ко? рада и почасно звање колектива-првака соци-
јалистичко? рада народне републике додељује пре-
зидијум народна скупштине народне републике на 
предлог владе народне републике. 

Почасно звање колектива-првака социјалистич-
ко? рада ФНРЈ додељује Президијум Народне скуп-
штине ФНРЈ на предлог Владе ФНРЈ. 

III. Почесна звања 'за радне сељаке и трудбенике 

земљораднички задругарстеа 

Члан 12 
Почасно звање заслужног земљорадника доде-

љује се радним сељацима који се истичу својим напо-
ром у "повећању пољопривредне производње и који 
испуњавају обавезе према држави радног народа и 
социјалистичко] изградњи. 

Члан 13 
Почасно звање заслужног земљо ра динка-задру-

гар а додељује се т р у д б е н и ц и ^ који поред истицања 
у напору за повећањем пољопривредне производње, 
својим радом и залагањем доприносе јачању и раз-
воју задруге и задружне имовине и који се истичу у 
испуњавању обавеза према држави радног народа. 

Члан 14 
Почасно звање истакнутог земљорадника-задру-

гара народне републике додељује се заслужним .зе-
мљораднгцима-задругарима који се нарочито истичу 
у унапређењу и развоју земл^орадничких задруга, као 
и оним ^рудбеницима у земљораднички задругар-
ству који постигну изванредне заслуге за унапређење 
и развој земљорадничког задругарства и за соција-
лист ичку реконструкцију пољопривреде. 

Члан 15 
Почасно звање истакнутог земљорадника-задру-

гара> ФНРЈ додељује се нарочито заслужним и истак-
нутим земљорадницима-задругарим.а. који својом ор-
ганизаторски и непосредном личном делатношћу у 
значајнијој мери допринесу развитку социјалистичка 
реконструкције пољопривреде и тиме постигну наро-
чите заслу?е за социјалисткчку изградњу Федерао-ивне 
Народне Републике Југославије 

Члан 16 

Почасно ззање заслужног земљорадника, заслу-
жног земљорадника-задругара и истакнутог земљорад-
ника-задругара народне републике додељује прези-
дијум народне скупштине народне републике на пред-
лог који претседник владе народне републике подно-
си по саслушању одговарајућег земл^орадничког за-
дружног савеза. 

Почасно звање истакнутог зем љ о ради ика-з а д р у -
гара. ФНРЈ додељује Президијум Народне скупштине 
ФНРЈ на предлог Претседник^ Владе ФНРЈ. 
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Члан 17 
Земљорадничким задругама, како радним така и 

осталим, чији су колективни резултати квалитатив-
но и квантитативно нарочито истакнути и који видно 
доприносе социјалистичкој реконструкции пољопри-
вреде могу се додељивати почасна звања: 

П задруга — борац ѕа високи принос; 
2) заслужна задруга; 
3) задруга-првак народне републике; 
4) задруга-првак ФНРЈ. 
Почасно зв .ње борца за високи п р ш т е доде-

љиваће се и појединим радним колективима у пољо-
привреди (бригадама и сл.). • 

Почасно звање задруге-борца за високи при-
нос, заслужне задруге и задруге-првака народне 
републике додељује президијум народне скупштине 
народне републике на предлог владе народне репу-
блике, а почасно звање задруге-првака ФНРЈ доде-
љује Президијум Народне скупштине ФНРЈ на пред-
лог Владе ФНРЈ. 

IV. Почасно звање борца за високи принос 

Члан 18 

Почасно звање борца за високи принос доде-
љује се трудбеницима у пољопривреди, појединим 
радним сељацима, задругарима или пољопривредним 
радницима, који применом агротехничких или зоотех-
ничких мера или нарочитим залагањем постигну ква-
литативно или квантитативно виши принос. 

Члан 19 

Почасно звање борца за високи принос доде-
љује министар пољопривреде народне републике, од-
носно Министар пољопривреде ФНРЈ. 

V. Права и повластице 

Члан 20 

Трудбеник који добије почасно звање јунака со-
цијалистичког рада ФНРЈ или истакнутог земљорад-
ника-задрупара ФНРЈ као и колектив који добије по-
часно звање колежтива-првака социјалистичког рада 
ФНРЈ или задруга која добије почасно звање задру-
ге-прв-ака ФНРЈ, обавезно добијају Орден рада I 
реда. 

Трудбеник који добије почасно звање јунака со-
цијалистичког рада народне републике или истакну-
тог земљорадникз-задругара народне републике као 
и колектив који добије почасно звање колектива-пр-
вака социјалистичког рада народне републике или за-
друга која добије почасно звање задруге-првака 
Народне републике, обавезно добијају Орден рада II 
реда. 

Трудбеник који добије почасно звање истакнутог 
првака социјалистичког рада или заслужног земљо-
радника-за дру г 21ра као и колектив који добије по-
часно звање ко лектив а-гкгаака социјалистичко!- рада 
или задруга која добије почасно звање заслужне за-
друге, обавезно добијају Орден рада III реда. 

Трудбеник који добије почасно звање првака со-
цијалистичког рада или заслужног земљорадника, 
обавезно добија Медаљу рада. 

Члан 21 

Трудбенику КОЈИ добије почасно звање јунака со-
цијалистичког рада ФНРЈ, колективу који добије по-
часно звање колектива-првака еопијалистииког рада 
ФНРЈ и задрузи која добије почасно звање задруге-
првака ФНРЈ, обавезно се додељује и Орден јунака 
социјалистичко!' рада. 

Члан 22 
За стечено почасно звање даваће се значка и 

диплома и додељивати награда и повластице на осно-
ву посебних прописа које доноси Влада ФНРЈ. 

Члан 23 
Почасно звање првака социјалистичког рада и 

заслужног земљорадника траје три године, а почасно 
азање истакнутог првака социјале:,етичког рада и 
заслужног земљорадника-задругара траје пет годи-
на, Ова почасна звања могу се добити више пута. 

Добивањем вишег почасног азања не губи се 
право на раније стечено почасно звсње и на њему од-
говарајућу награду, уколико ниже почасно звање још 
траје. 

Почасно звање јунака социјалистичког рада на-
родне републике, јунака ссцијалистичког рада ФНРЈ, 
истакнутог з ем љо р а ди ик а - з а др угара народне репу-
блике и истакнутог земљорадника-задругара ФНРЈ 
доживотно је. 

Почасно звање може се одузети само судском 
пресудом у случају да се одликовани покаже недо 
стојан ношења почасног звања. 

VI. Завршне одредбе 

Ч.Ч2Н 24 

Овлашћује се Влада ФНРЈ да донесе ближе про-
писе за спровођење овог закона. 

Члан 26 

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-
љивању у „Службеном листу Федеративна. Народна 
Републике Југославије". 

У. бр. 1644 
1 децембра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославија 

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

876. 
На основу члана 74 тач. 6 Устава, а у вези чл. 4 

тач, 9 Закона о Прееидијуму Народне скупштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ про-
м а ш у ј е Закон о овалном мору Федеративен Народне 
Републике Ј у г о с л в и ј е који су донели Савезно веће 
и Веће народа Народне скупштине ФНРЈ на својим 
седницама од 28 новембра 1948 године, а. који гласи: 

З А К О Н 

- о ОВАЛНОМ МОРУ ФЕДЕРАШВНЕ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ Ј У Г О С Л В И Ј Е 

I. Опште одредбе 

Члан 1 
У циљу обезбеђења несметаних поморских и тр« 

Г01ВИНСКИХ односа са иностраним државама и врше* 
ња суверених права Федеративнс Народне Репу-
блике Југослав и је, прописују се овим законом од-
редбе о овалном мору Федеративен Народне Репу-
блике Југославије. 
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Член 2 
Обалио море Федеративна Народне Републике 

Југославија сачињавају унутрашње морске воле и 
територијално море. 

Члан 3 
Унутрашње морске вода Федеративна Народне 

Ре "ке Југославија обухватају: 
ХЈ (оу двопека залив од спојнице рт Скочи-Ђе-

војка — рт Платамон; 
2) Залив Траште »од спојнице рт Жуковац — рт 

'Весла; 
Зј Боку Которску од спојнице рт Весла — 

Оштри рт; 
4) морске воде у простору између обале копна 

и следеће линије: рт Зарубгед — јужна обала острва 
Мрка« — јужна обала острва Колочеп — рт Кук 
(југозападно рт острва* Лопуд) — рт Труј (источни 
рт острва Мљет) — јужна обала 'острва Мљет — 
светионик острва Глават — јужна обала Л а в о в с к и х 
стена', острва Ла стс во и сетова Коп иште — рт Вело 
Данче (југозападна рт острва Корчула) — рт Произд 
(северозападни рт острва Ксрчула) — острва Лукав-
ци — јужна -обала' Паклених острва — острво Вод-
н>ак (западно острво Паклених острва) — рт Пеле-
г р ш — јужни р|т увале Сењска на острву Шолта — 
острво Ст ип ане ка- — рт Рат (западни рт острва' Др-
з н и к Мали) — рт Плоча — острво) Мудо — острво 
Маж,ирина — јужна обала острва Жир је — југоаа^ 
ладеа* обала К о р н а т с к а острве! — острво Сестрице 
Тајерске — ј у г о з а п а д а обала Дугог отока — Вели 
Рат — југозападна обала острва Шкарда и Премуда 
— Товарник — рт Кривица на острву Лошин, — 
острво Сракана. Мала — рт Внетак (острво Уније) — 
острвце I алиола — рт Камењак; 

б) Пулски залив од рта. Компаре — рт Пен еда 
на острву Бриони Велики' — западном обалом Бри-
онског острела на рт Б а р б а р и н ; 

6) све остале заливе и ушћа река чија ширина, 
рачунајући од најближих спојница на супротним 
обалама у правцу обале копна, није већа од 12 на-
утичких миља; 

7) луке и сидрадпта необухваћена тачкама 1—6 
овога члана. 

Члан 4 
У појасу унутрашњих морских вода важе и при-

мењују се сви прописи Федеративна Народне Репу-
блике Југослвије . 

Члан 5 
Територијално море Федеративна Народне Репу-

блике Југославија обухвата морски појас у ширини 
од шест наутичких миља у правцу створеног мора, 
рачунајући од границе унутрашњих морских вода, 
односно од линије најниже осеке мора на обали 
копна или острва које се налази вен унутрашњих 
морских вода Федеративне Народне Републике 

, Југославије. 

Члан 6 
Бродови страних застава могу неофанзивно про-

лазити кроз територијално море Федеративне На-
родне Републике Југославије. 

Пролаз страног брода није неофанзиван ако овај 
користи територијално море Федеративна Народне 
Република Југославија у циљу да изврши какву рад-
њу којом угрожава безбедност и јавни поредак 
Федеративна Народне Републике Југославија, њене 

I материјална или санитарне интересе, као и сигурност 
! пловидбе у овом морском појасу. 

Као пролаз кроз територијално море Федератив-
на Народа е Републике Југославија сматра се и зау-
стављан^ и сидрење брода изазвано потребом пло-
видбе или потребом упловљавања услед поморске 
незгоде или више силе док та потреба тр®Је. Пре-
станак потребе утврђује надлежни орган Федералне-
не Народне Републике Југославија. 

Члан 7 
У границама териториЈилног мора Федеративне 

Народне Републике Ј у г о с л в и ј е могу се одредити 
поједине зоне кзкј подручја војно-ломорског значаја. 

Границе ових зона и услове пловидбе у. њима 
прописује Влада ФНРЈ својом наредбом ко ја се об-
јављује и у „Огласу за поморце". 

Члан 8 
Ради заштите царинских интереса и безбедности 

обала Федеративна Народне Републике Југославија, 
надлежни органи Федеративна Народне Републике 
Југославија могу у случајевима оправдане сумње вр-
шити преглед бродских датира и, 'ако је потребно, 
претрес брода стране заставе и у морском појасу у 
ширини од 4 наутичко миље, рачунајући! о д спољне 
ивице тариторијалног мора Федеративне Неродне Ре-
публике Југославија у правцу отвореног мора. 

Надлежни органи Федеративне Народне Репу-
блика Ј у г о с л в и ј е могу Бранити контролу и тр е ду-
зи мати сне рестриктивна мере које нађу за потребно 
у циљу заштите морског блага у овом појасу. 

Блиске одредбе о вршењу овог надзора донеће 
уредбом Влада ФНРЈ. 

II. Посебне одредбе 

Члан 9 
Федеративна Народна Република Југославија' 

уређује каботажу, као и коришћење морског и под-
земног блага у своме обалиом мору. 

Само иа основу посебног одобрења надлежног 
органа Федеративна Народне Република Јупославије 
бродови страних застава могу у сталном мору Феде-
д сратев не Народне Републике Југославија присту-
пити вађењу потонулих пловних »објеката, њихових 
припадака или терета 

Члан 10 
Употребу редио-тглеграфских и радио-телефон-

ских предајника у обалним мору Федеративна Народ-
не Републике Југослви је регулисаће уредбом Влада 
ФНРЈ 

Члан 11 
Страни цивилни воздухоплови могу прелетати 

обалио море Федеративне Народне Републике Југо-
с л в и ј е само уз придржување сних прописа Федер?* 
тиви е Народне Република Југо славије који регулишу, 
прелетање њене територије. 

Члан 12 
За повреде одредаба овог закона и прописа до-

нетих на основу њега бродови стране заставе одго-
варају сагласно општепрк-гзнатим начелима и обича-
јима међународног правг, као и по прописима Феде-
ративна Народне Републике Југославија. 

Гоњење брода стране заставе због повреде за-
кона или других прописа Федеративна Народне Ре-
публике Југославија, које је отпочело у об ашк ом 
мору Федеративна Народне Република Југославија, 
продужиће се и ва« граница југословенско^ обалног 
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мера под условом да< гоњење није било прекинуло. 
Гоњење ће престати у случају уласка гоњењог брода 
у обалио море друге државе. 

У случају хватања таквог бреда. Влада ФНРЈ 
Ке дипломатским путем известити владу државе под 
чијом заставом плови ухваћени брод. 

III. Завршне одредбе 

Члан 13 
Одредбе свог закона не примењују се на ратне 

бродове стране заста,ве ни на друге бродове стра«« 
заставе изједначене е ратним бродовима. Приступ, 
пловидбу и боравак страних ратних бродова у обил-
ном мору Федеративне Народне Републике Југосла-
вија регулише посебна уредба Владе ФНРЈ. 

Одредбе овог закона не примењују се ни у слу-
чају ратног сукоба у коме је Федеративна Народна 
Република' Југославија ратујућа страна. 

Овлашћује се Влада ФНРЈ да може доносити 
прописе о об алвом мору у случају постојања ратног 
сукоба У коме је Федеративна Народна Република 
Југославија неутрална. 

Члан 14 
Ближе прописе за извршење овог закона доноси 

Влада ФНРЈ. 

Члан 15 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Ју го сл авије". 

• У. .бр. 1645 
1 децембра 1948 године 

Београд • 

Президијум Народне скупштине 
Федеративме Народне Републике Југослав«]« 

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

877. 
На основу чл. 1 Закона* о овлашћењу Влади 

ФНРЈ да доношење уредаба по питањима, из на-
водне привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Претсед-
мика Привредног савета Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ЕЛЕМЕНТИМА ЦЕНЕ КОШТАЊА, АКУМУЛА-
ЦИЈА ФОНДУ РУКОВОДСТВА И ЦЕНТРАЛНОМ 
ФОНДУ ДРЖАВНИХ ИНДУСТРИСКИХ ПР ©ИЗВО-

ЂАЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

Члан 1 
Прописи ове уредбе примењив аћ е се на државна 

индустриска про извођачка предузећа локалног зна-
чаја изузев сних за кола је, због обима и посебног 
карактера њихове производње, посебно друкчије 
Одређено. 

Која ће се предузећа локалног значаја сматрати 
мао индустриска у смислу ове уредбе одлучују на-
длежни извршни одбори народних одбора у спора-
зуму ед миниеторством комуналних послова. 

Чл1ан 2 
Елементи планске продајне дене произвођача а* 

производе предузећа из чл, 1 еу следећи: 
1) трошкови за материјал 
2) плате израде 

I Трошкови прочиѕводак« 
3) режија 
4) амортизација 

II Цена коштања 
5') одређена планска добит (нижи износ добити) 
6) јединствени порез на промет производа ло-

га ?лне производње 
III Ценз производње 

7) разлика у цени материјала. 
8) тржишна добит (повећана добит). 

IV Продајна цена произвођача 
Планске комисије народних република, на основу 

образложен^ министарству комуналних послова, а ? 
оквиру општих упутстава Претседник^! Савезне план« 
ске комисије доносе ближа упутства © томе кој* 
трошкови улазе у поједине елементе планске иро« 
дајне цене произвођача из .претходног става, пре«® 
карактеру појединих врста трошкова. 

Ч л ан 8 
Трошкови за материјал (елеменат под ,1 из чл. 2) 

рачунају се и тог 
а) за сировине, полупроизводе и помоћни М^ 

теријал по нижим јединственим ценама односио, 
уколико нису одређене јединствена цене, сто1 ценама, 
које одреде органи надлежни за одређивање цена; 

б) за пољопривредне производе по државним 
(везаним) ценама. 

Трошкови за материјал рачунају се во ценама 
наведеним у претходном ставу како код производње 
за савезни и републикански план расподеле тако И 
код производње за слободну продају. 

Уколико је набавна цена сировина, ио лу гар оизв о-
да и погонског и помоћног материјала већа1 од цена, 
планираних у смислу ст. 1 овога члана, разлика ће 
се планирати према даљим прописима ове уредбе. 

Члан 4 
Плате израде (елеменат под 2 из чл. 2) рачу-

н а ј у се по постојећим прописима и то једнако како 
мод производње за савезни и републикански и лг-И 
расподеле тако и код производње еа слободну про-дају. 

Члан 5 
Режијске стопе (за елеменат под Ѕ из чл. 2) 

одређују надлежни извршни одбори народних од-
бора уз одобрење министарства комуналних послова 
и у сагласности са планском комисијом народне ре-
публике, и то за поједине категорије, подручних 
предузећа односно за поједина предузећа. Те стопе 
важе само за планирани период. 

Одређену режијску стопу предузећа ће приме-
њивати на1 своје планиране плате израде. 

Чл ан 6 
Амор тифани оне стопе (за елеменат под 4 

чл. 2) за поједине гране односио категорије држав-
них индустриских произвођачких предузећа локал-
ног значаја прописује министар финансија народне 
републике у сагласности са планском комисијом на-
родно републике и миниетарством комуналних по-
слова, а на основу општих упутстава Министарства 
финансија ФНРЈ. 

Амортизациони износи де добијају применом 
описаних вмортизавдионих стопа* на индивидуалне 
виске трошкове производње Предузећу, 
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За начин уплаћивања и употребу амортазалми-
них износа) важе прописи Уредбе о 'Општ е д р ж а вио м 
амортизационом фонду рударске и индустриско про-
изводње и амортиз аци оном фонду државних рудар-
ских и индустриских предузећа („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 15 о д 21 фебруара 1947 године) 

Члан 7 
Добит КОЈУ остварују државна- п р о и з в о ђ а ч а 

предузећа локалног значај,а. може да буде: 
1) одређена плинска, добит (нижи износ добити) 
2) тржишна добит (повећана добит) и 
.'•>) надплаиска добит. 
Одређен . планска добит (нижи износ добити) 

г.ретст вља износ који се д о б и ј а применом одре-
ђене стопе планске добити (чл. 8 осе уредбе) на 
планиране трошкове производње предузећа . 

Тржишна добит (повећана добит) је добит к о ј у 
остварују предузећа локалног знача ј а у смислу чл. 13 
ст. 1 и чл, 14 ове уредбе. 

Н е п л а н с к а добит је добит коју ће предузећа 
локалног знача ја остварити: 

а ) снижењем планираних трошкова еа матери-
јал (тач. 1 и з чл. 2) и планиране разлике у ценама 
материјала (тач. 7 из чл. 2). 

б) снижењем планираних трошкова рада и ре-
жије (тач. 2 и 3 из чл. 2). 

Снижења из претходног става могу настати 
услед повећања продуктивности рада1, боље органи-
зације рада, ситне рационализацнје , уштеде на ма-
теријалу и повољне набавке материјала. 

Члан 8 

Владе народних република на предлог планске 
комисије народне републике, а на основу општих 
упутстава Претседника Савезне планске комисије, 
одредиће стопу за одређену планску добит (нижи 
износ добити) и то за поједине гране односно кате-
горије државних индустриских произвођачких пре-
дузећа локалног знача ја . 

Члан 9 
Столе Јединственог пореза »а промет производа 

локална производње (зе! елеменат под 6 из чл. 2) 
одређује Министар финансија* ФНРЈ у сагласности 
са НретседникЈМ Привредног савета Владе ФНРЈ и 
то по гр нама односно по групама производа локал-
не производње. Те стопе ће по правилу бити ниже 
од просечних стопа ко је су з а о д г о в а р а ј у ћ у грану 
односно 'одговарајуће групе производа предвиђене 
у Тарифи нерези на промет производа. 

Основица за зарачунавање одређене стопе је-
динственог пореза на локалну производњу је збир 
планске цене коштања и одређене планске добити. 

Члан 10 

Разлика у цени материјала (елеменат под 7 из 
чл. 2) долази у обзир по правилу само код производ-
ње за слободну прода ју н п р е с т а в љ а разлику изме-
ђу набавних (већих) и планираних цена (у елементу 
под 1 из чл. 2) за планиране количине односних 
сировина, полупроизвода и погонског и помоћног 
материјала. Ова разлика морз да буде специфици-
рана1 и д о к у м е н т о в . : ^ •» чему ће ближе прописе до-
носити министри комуналних послова у сагласности 
са министром финансија, и претседником планске ко-
мисије народне републике. 

При планирању разлика у цени материјала из 
претходног става, као набавне цене треба д а се 
узму у обзир више јединствене (комерцијалне) цене. -
Ако е з ове производе нису одређене више једин-
ствене (комерцијалне) цене узимају се цене ко је су 
одређене од стране надлежног органа за прописи-

вање цена. Ако су у питању пољопривредни про-
изводи, као набавне цене узима ју се оне цене^ ко је 
су одређене у смислу прописа Уредбе о ценама 
,пољопривредних производа у слободно ј п р о д а ј и . 
Уколико еа поједине пољопривредне производе ове 
цене нису одређене, узимају се цене ко је су саоп-
штене предузећу од стргне административноголерз.-
тивног руководиоца на основу интерно одређених 
цена надлежних органа за откуп (управе за откуп, 
и н д у с т р и ј е дирекције итд.). 

По одредбама претходних с т а в о т свог,а- ^ла -
на поступиће предузеће изузетно и к о д производње 
за савезни и републикански пла« расподеле и то за 
с?вте количине сировина, полупроизвода погонског 
и помоћног материјала које му не буду додељене 
по нижим Јединственим односио по државним (веза-
ним) ценама. У том случа ју планиране разлеже у цени 
материјала ће бити предузећу накнађене путем ре-
греса, уз д о к а з да предузећу , на његово тражење , 
нису биле обезбеђене такве количине п о нижим је-
динственим односно п о д р ж а в н и м (везаним) ценама. 

\ 

Члан 11 

Д р ж а в н а индустриска про>извођ|г!чка предузећа 
локалног з н а ч а ј а по правилу прода ју сво је производе 
по ценама које им буду одредили надлежни органи 
и те цене важиће ва слободну п р о д а ј у њихових 
производа.. 

При одређивању цена из претходног става на-
длежни органи ће узимати у обзир т р ж и ш н у добит 
(•елеменат под 8 из чл 2) у о н о ј висини коју одреди 
министар трговине и снабдевања народне републике 
у сагласности оа министром финансија и претседник 
ком планске комисије народне републике. Општа 
упутства о начину о д р е ђ и в а њ а висине ове тржишна 
добити издаде Министар трговине и снабдеваше 
Ф Н Р Ј у сагласности са П р е т с е д ш т ш м Привредној 
савета Владе ФНРЈ 

Поједина предузећа , у сагласности са н а д л е ж н и ^ 
администратиЕно-опера.тивним руководиоцеи , моН* 
да у интересу што успешније реализације своји« 
производа , умањујући одређену висину тржишна 
добити, своје производе п р о д а ј у у слободно ј прог 
да ји по ценама нижи-м од оних ко ј е су за исте про-
изводе одређене од стране надлежних органа у сми-
слу претходног става. 

Члан 12 

Она ј део своје п р о и з в о д њ е ко ји је обухваћен 
савезним и републикански^! планом расподеле пре-
дузећа из чл. 1 ове уредбе п р о д а ј у по одређеним 
нижим јединственим ценама. 

Уколико се производи предузећа из чл. 1 ов* 
уредбе квалитативна разлику ју од истоврсних про-
извода савезних и репу бл икавских предузећа , п о д 
нижим јединственим ценама у смислу п р е т х о д н о / 
става, сматраће се и сразмерно више односно ниже 
цене утврђене за одговара ју ћи квалитет производа 
локалне производње 

Квалитет производа п р о и з в о ђ а ч и ! ^ предузећа 
локалног з н а ч а ј а и одступања о д квалитета1 истовр-
сних производа савезних и републиканских преду-
зећа. утврђу ју републиканска управе т унапређење 
производње министарства комуналних послова. 

Члан 13 

Ако предузеће локалног значака с в о ј е производе 
прода је по одређено ј н и ж о ј јединствено] цени (чл. 
12 ст. 1) 'а1 т а Је цена по о д б и т к у са д р ж а в н о г ра-
бата трговине, виша о д планске цене производње 
дотичног предузећа з а исти производ, остварена ра-
злика претставка т р ж и ш н у добит (повећану добит) 
предузећа (елеменат под 8 из чл. 2). Ако ј е у смислу 
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чл. 10 ст. 3 ове уредбе у калкулации аз производњу 
Обухваћен/ савезним и репу бди кане ким планом р.ч1-
Сгаоделе, изузетно планирана и разлика у цене! мате-
ријала (елеменат под т:ч. 7 из чл. 2), тржишна до-
бит ће бити умањена За планирани износ те 
разлике. 

Ако је V случају из претходног става планска 
цена производње дотичног предузећа-виша од одре-
ђене ниже Јединствен е цене за исти производ, ума-
њене за рабат трговине К О Ј И је садржан у тој цени, 
разлика ће се предузећу накнадити путем регреса. 

Ближе »прописе о начину и условима за давање 
регреса државним про извођачким предузећима ло-
калног »напаја донеће Министар финансија ФНРЈ у 
Сагласности- са Претседник см Привредног савета 
Владе ФНРЈ. 

Члан 14 
Ако предузеће локалног значаја своје производе 

продаје, по ценама одређеним у смислу чл. 11 
ове уредбе а те су цене, по одбитку одговарајућег 
рабата, више од збира планске цене производње 
дотичног предузећа за исти производ и планиране 
разлике у цени материјала (елеменат под 7 из чл. 2), 
остварена разлика прет ставља тржишну добит (пове-
ћану добит) предузећа (елеменат тод 8 из чл. 2). 

Члан 15 
Владе народних република, на споразуман пред-

лог министра комуналних послова и министра фи-
нансија народне републике, прописане начин распо-
деле одређене планске добити и надпланеке добити 
државних прокзвођачких предузећа локалног значаја 
мао и оне тржишне добити коју наведена предузећа 
Остварују при продајама по нижим јединственим це-
ка ма. 

Влада ФНРЈ, на предлог Претседника Привред-
ног савета Владе ФНРЈ а. у споразуму са владама 
Народних република, прописаће посебним решењем, 
опште принципе начина расподеле оне тржишне до-
бити коју остварују државна про извођачку преду-
зећа локалног значаја при слободним продајама 
својих производа. 

При доношењу прописа о расподели добити, на-
пред наведени органи ће водити ракуна, о што раци-
он алии јо.ј употреби остварене добити У циљу тех-
ничког усавршаван а и развоја, локалне привреде. 

• Члан 16 

Код сваког државног произвођачког предузећа 
локалног значаја оснива, се фонд руководства а код 
оваког административно - оперативног руководиоца 
Тих предузећа оснива се централни фонд. 

Члан 17 
Средства фонда, руководства предузећа употре-

биће се: 
а) за посебне награде ударницима, донаторима и 

рационализаторима кае и другим радницима и слу-
Жбеницима предузећа кој,и сг нарочито истакну на 
раду; 

б) за подизање стручне спреме радника, и слу-
жбеника предузећа; 

в) за изградњу станова радника и службеника 
предузећа: 

г) за изгрс.шњу социјалних и културних установа 
за потребе радника и службеника предузећа (обда-
ништа, дечијих јасала, домова ученика. Фибула ната, 
мензи, клубова, библиотека, читаоница., биоскопа, 
спортских игралишта итд.). 

Из фонда, руководства не може се наградувани 
директор предузећа и његови помоћници. 

Члн.а. 18 
Фондом руководства предузећа управља дирек-

тор предузећа. 
Директор је дужан да се при употреби средстава 

из фонда руководства, о п е т у ј е са си идеалном ор-
ганизацијом у предузећу. Синдикална организација 
може да. на одлуке директора стави примедбе нзд-

* лежном администратавно-оперативном руководиоцу. 

Члан 19 
Средства централног фондз. употребиће се; 
а) за посебне награде директорима предузећа, 

њиховим помгћницима и нарочито истакнутим рад-
ницима и службеиицима у предузећима.; 

б) за изи радњу синова радника и службеника 
•по дру че; их предузећа; 

в) за изградњу социјалних и културних установа 
за потребе радника и службеника подручних преду-
зећа (обданишта, дечијих јасала, домова, ученика, 
амбуланта , мензи, клуб еа, библиотека, читаоница, 
биоскопа,, спортских игралишта итд.). 

Члан 20 
Централним фондом упр зел. а административно-

оперативни руководилац при коме се налази цен-
трални фонд. 

Члан 21 
Сва државна, произвођача предузећа локалног 

значаја под руководством једног административно-
онаративног руководиоца дужи? су да уплаћују цен-
тралном фонду код администра,тивно-оперзлн1вног 
руководиоца 5—-50% сд износа свог фонда руковод-
ства. 

Министри комуналних послова народних репу-
блика одредиће који ће постотак у границама, ив 
претходног става поједине гране, категорије одно-
сно поједина предузећа уплаћивати из средстава, 
свог фонда руководства у централни фонд свог ад-
министративно-оперативног руководиоца. При томе 
ће водити рачуна о могућностима. појединих преду-
зећа да, е обзиром на бројно стање њихових рад-
ника и службеника и на. расположива средства њи-
ховог фонда руководства., целисходно употребе 
средства свог фонда руководства у сврхе подизања 
друштвеног стандарда. 

ближа упутства о томе донеће министри кому-
налних послова у споразуму са министром рада на-
родне републике а по претходном мишљењу Главног 
едбора Савеза синдиката Југославије за односну 
народну републику. 

Члан 22 
Средства фонда руководства предузећа оетваг 

РУЈУ се доприносима из одређене планске, на дилан ек е 
И тржишне добити предузећа и то на основу одре-
ђених постотака 

Члан 23 
Административно-оперативни руководилац одре-

диће за свако предузеће под својим руководством 
постотак доприноса из одређене планске добити за 
фонд руководства и то, по следећем обрасцу: 

П X Ф 
% — п,рИ чему значе: 

Дп 
п = укупан планирани годишњи износ плата са 

додацима свих радника и службеника, дотич-
ног предузећа; 

Ф = општи р чунски фактор; 
Дп = укупан планирани износ одређене планске до-

бити дотичног предузећа. 
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Претседник Привредног савета. Владе ФНРЈ, на 
предлог министара комуналних послова народних ре-
публика, а ио претходном мишљењу Централног од-
бора Савеза синдиката Југослав иј е, одредиће општи 
рачунски фактор из става 1 овог члана. 

Члан 24 
Предузеће које има стварну цену коштања сво-

јих производа неоправдано већу од планиране губи 
за односно време право из, допринос фонда руко-
водства. 

О оправданости већих трошкова одлучује адми-
нистр а.т и зи о- сп е р а ти в н и р у к о в о ди л а ц. 

Члан 25 
Постотак доприноса за фонд руководства из 

нгдпланске и тржишне добити одредиће надлежни 
органи при доношењу прописа о расподели добити 
у смислу чл. 19 ове уредбе. 

Ч Л Е Н 2 6 

Ближа упутству за, спровођење ове уредбе до-
неће Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ. 

Члан 27 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративна Народне Републике 
Југославија" а примењиваће се од 1 јануара, 1949 
године, кога дана ће престати да в>зже сви прописи 
који су у супротности сз овом уредбом. 

4 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране. 

Маршал Југослви је 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 

878. 
На основу чл. 4 Уредбе о дисциплинско] и ма-

тери јал н-ој одговорности службеника задружних 
организација („Службени лист ФНРЈ" бр. 89/48) 
Комитет за, задругариве Владе ФНРЈ прописује 

П Р А В И Л Н И К 

0 ОРГАНИЗАЦИЈИ ДИСЦИПЛИНСКИХ СУДОВА 
ПРИ ЗАДРУЖНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Члан 1 
Казне за дисциплинска преступе задружних слу-

жбеника изричу посебни дисциплински судови по 
претходно спроведено« поступку. Дисциплински су-
дови се оснивају као судови првог и другог степена. 

Члан 2 
Дисциплински судови образују се по правилу 

линијом основних врста, задружних организација и 
оки су следећи: 

1) Дисциплински суд при среском савезу земљо* 
радничких задруга, са надлежношћу ед доношење 
решења и пресуда по дисциплински« преступима! 
службеника тога савеза и земљораднички* задруга 
— његових чланица. 

2) Дисциплински суд при радничко-елужбенич-
кој набављачко-потрошачкој задрузи у седишту, 
среског, градског, односно рејонског народног од-
бора,, са надлежношћу за доношење решења и пре-
суда по дисциплинским преступима службеника рад-
ничко-службеничких задруга на територији одно-
сног среза, града или рејона. 

3) Дисциплински суд при рејонске®« савезу за-
н атлетских задруга, а где овај не постоји при занат-
ли ској набЈзвно-продајној задрузи у седишту сре-
ског, градског односно рејонског народног одбора, 
са надлежншћу за доношење решења и пресуда по 
дисциплински« преступима службеника месних, сре?-
ских, градских и рејонских зан атинских задружних 
организација на територији односног среза, града 
или ре јо »ап 

За доношење решења и пресуда ио дисци-
плински« преступима службеника месних, среских, 
градских и рејонских задружних организација неиа-
ведених у тач. 1), 2) и став 1 тач. 3) овог члана 
надлежан је дисциплински суд при односном сре-
ском савезу земљорадничких задруга, а где овај 
не постоји надлежан је дисциплински суд при рад-
ничко-службеничкој набављачко-лотр о т а ч к о ј за-
друзи на чијој се територији налази задружна орга-
низација у којој је дотични службеник запослен. 

4) Дисциплински суд при обласним, покрајин-
ским, републиканеким и савезним задружним орга-
низацијама, са надлежношћу за доношење решења 
и пресуда по дисциплински преступима службеника 
односних задружних организација. 

&) Виши дисциплински суд при савезу земљорад-
ничких задруга народне републике, са надлежношћу 
у другом степену по жалбама противу решења и пре-
суда дисциплинских судова при републикански« за-
дружним организацијама. 

в) Виши дисциплински суд при савезној задру-
жној организацији, са надлежнсшћу у другом сте-
пену по жалбама противу решења и /пресуда лисни-
плинских судова при савезној задружној организа-
цији. 

Члан 3 

Уколико постоје за то разлози могу задружне 
организације из тач. 1, 2 и 3 члана 2 овог правил-
ника, основати заједнички дисциплински суд првог 
степена. Другоетепешг дисциплински суд по жалба-
ма против решења; и пресуда заједнички* нрвосте-
пених диециплинских судова одређује се према за-
дружној организацији при којој је заједнички дисци-
плински суд првог степена образован. 

И републиканец, покрај,инекс и обласне задру-
жне организације у случају оправданог разлога 

моту образовати заједничке дисциплинска судове. 

Члан 4 

Дисциплински судови при задружним савезима 
народних република, покрајина и области истовре-
мено су и дисциплински судови другог степена по 
жалбама противу пресуда и решења дисциплине!«« 
судова при непосредно подређеним задружним орга-
низацијама. 
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Члан 5 

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Фед е ратиште Народне 
Републике Југославија". 

Бр. 4363 
28 октобра 1948 године 

Београд 
Претседник Комитета з>а. задруга рс тво, 

Владе ФНРЈ, 
Крсто Попивода, с. р. 

879. 

Обзиром на појаве шпекулации и набијања ви-
соких, шпекулантски^ цена житарицама и њиховим 
прерађешинама и што су, у вези е тиме, у последње 
време учестали превози већих количина вагонских 
и денчаних пошиљака, житарица1 и њихових прера-
ђен ин а на железници као и на осталим јавним сао-
браћајним средствима, — што отежава редован сао-
браћај, нарочито у погледу превоза! житарица и њи-
хових прерађевина у циљу обезбеђеног снабдевања 
И ва друге планом предвиђене потребе; 

у циљу сузбијања шпекуланте и омсгућавања 
редовног превоза планом предвиђених количина жи-
тарица и њихових прерађевина, ® на основу чл. 9 
Уредбе о> снабдевању становништва, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОГРАНИЧЕЊУ ПРЕВОЗА ЖИТАРИЦА И ЊИХО-
ВИХ ПРЕРАЂЕВИНА 

1) Предаш јавним саобраћајним средствима (же-
лезницом, речним и поморским бродовима, као и 
друмским моторним возилима саобраћајних преду-
зећа која врше јавни саобраћај) свих врста жита-
рица (пшеница, јечам, овас, раж, наполица, кукуруз, 
хељда, просо) и њихових ирерађевина (брашно, гриз, 
прекрупе, мекиње) може се вршити само ако је по-
шиљалац Дирекција државног житног фонд® или 
овлашћено предузеће за откуп житарица, е тим да 
превозна исправа мора бити снабдевена штамби-
љем пошиљаоца. 

Ово ограничење односи се како на колске и 
денчане пошиљке,, тако и на пошиљке пртљага! и 
експресне робе. 

2) Ограничење из тач. 1) не односи се на слу-
чајеве кад произвођачи превозе житарице и прера-
ђевине од житарица са! свога имања у место свог 
Становања 

У ручном пртљагу, који путници носе са со-
бом, могу се преносити житарице и њихове прера* 
ђевше само у количинама дозвољеним по сасбра.-
ћајним (прописима. 

3) Ова наредба, ступа на снагу одмах. 

Бр. 21.671 
1 децембра 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, е. р. 

880. 
На основу чл. 2 Уредбе о ценама пољопривред-

них производа у слободној продаји ((Службени 
лист ФНРЈ" бр. 57/48), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ СРАЗМЕРНОГ ОДНОСА (РА-
ЧУНСКОГ ФАКТОРА) ЗА ЖИТАРИЦЕ И ЊИХОВЕ 

ПРЕРАЂЕВИНЕ 

1) Сразмерни однос (рачунски фактор), на осно-
ву кога ће се по чл. 5 Уредбе о ценама пољопри-
вредних производа у слободној продаји одређивати 
највише цене, одређује се на 2—3,5 (два до три и по) 
за следеће пољопривредне производе: 

а) за житарице: пшеницу, раж, наполицу, јечам, 
овас, кукуруз, хељду и просо; 

б) за прерађевине од житарица: брашно, гриз, 
прекрупу и мекиње. 

2) Даном ступања на снагу овог решења престаје 
да важи Решење -о одређивању сразмерног односа 
(рачунског фактора) за житарице бр. 14132 од 5 
августа 1948 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
68/48). 

3) Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр. 21.630 
30 новембра 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

881. 
На основу чл. 10 Уредбе о оснивању радничко-

елужбеничких ресторан® и управа! друштвене исхра-
не („Службени лист ФНРЈ" бр. 74/48), а по претход-
ном мишљењу Централног одбора Савеза! синдиката 
Југослвије , доносим 

? Е Ш Е Њ Е 

О ФОНДУ РУКОВОДСТВА РАДНИЧКО-СЛУЖБЕ-
НИЧКИХ РЕСТОРАНА 

1) Фонд руководства имају сви радничко-службе-
нички ресторани чији Је оснивач надлештво, уста-
ова или народни одбор. 

Посебан фонд руководства немају радничко-
службенички ресторани чији је оснивач предузеће. 
Радници и службеници ових ресторана учествују у 
фонду руководства предузећа-оснивача. 

2) Средства фонда руководства радничко-слу-
жбеничких ресторана сачињавају: 

•а) допринос који се обрачунава у постотку од 
0,5% од укупног промета (укупан износ претплате и 
промета од продаје пића); и 

б) 50% уштеде одређених општих трошкова 
(режије), уколико је уштеда остварена раохионалива-
цијом пословања и залагањем особља радничко-
слу лебен ич ког ресторана (тач. 4 Решења о трошко-
вима радничко-службеничког ресторана и о ценама 
у тим ресторанима („Службени лист ФНРЈ" бр. 96/48). 

3)) Оснивач р-адничко-службеничког ресторана 
може одредити, према упутствима министарства тр-
говине и снабдевања народне републике, нижи по-
стотак за обрзчунавање доприноса фонда1 руковод-
ства, имајући у виду број службеника, величину 
промета и цену хране. 
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4) Фонд руководства радничко>-службеничких ре-
сторани служи. 

• 'а) да награђиван^ радника и службеника рад-
ничко-службеничког ресторана који се ист акиу у 
раду; и 

б) за идеолошко-политичко и стручно подизање 
радника и службеника радничко-службеничког ре-
сторана. 

Средствима фонда руководства за наведене свр-
хе располаже оснивач по предлогу руководиоца' рад-
ничко-службеничког ресторана уз претходно саве-
товање са синдикалном подружницом, а узимајући у 
обзир предлоге претплаткика. 

Из фонда руководства не може се н а г р а ђ и в а н 
руководилац радничко-службеничког ресторана. 

5) Радничко-службеиички ресторани који имају 
ОБОЈ фонд руководства дужни су да уплаћују у 
централни фонд код оснивача односно администра-
тивно-оперативног руководиоца 8% од износа свог 
фонд::/ руководства ' . 

Средства централног фонда служе за Н2,грађи-
Е> ње руководиоца р а дп и ч к о - сл у жб анин к ог рестора-
на и осталих радника и службеника радничко-
службеничког ресторана који се нарочито истакну у 
раду. 

Н а г р а ђ и в њ е из средстава централног фонда 
врши оснивач р а д н и чко-с лу ж б ен и ч к о г ресторана уз 
претходно саветовање са син ДИКЕ л ном подружници , 
а узимајући у обзир предлоге претплатник а. 

6) Радничко-службенички ресторани који немају 
посебан фонд руководства (чији је оснивач преду-
зеће) не уплаћују допринос из там. 2) под а) у фонд 
руководства предузећа-оснивача'. 

Ако се у таквом радничко-службеничком ресто-
рану рационализацијом пословања и залагањем особ-
ља оствари уштеда општих трошкова режије, 60% 
од износа тано остварених уштеда (тач. 2) под б) 
0'30г решења) може се употребити искључиво за на-
грађиван^ оссбљз радничко-службеничког ресто-
рана. 

7) Ово решење ступа! на снагу даном објављива-
т и у „Службеном листу . Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије ' ' . 

Бр. 21.670 
1 децембра 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ А 
На основу члана. 4 став 2 Опште уредбе о коми-

тетима Владе ФНРЈ и члана 3 став 2 Уредбе о осни-
вању Комитета за туризам и угостителство Влад« 
ФНРЈ, Влада Федеративне Народне Републике Југо-
с л в и ј е на предлог Претседника Владе ФНРЈ 

р е ш а в а 

да; се за чланове Комитета за туризам и угости-
телство Владе ФНРЈ поставе: 

Кукоч Иво, помоћник Министра рада ФНРЈ и 
Иишетић МАРКО, помоћник Претседник,^ Коми-

тета за туризам и угостителство Владе ФНРЈ. 
Бр. 4555 

8 новембра 1948 године 
Беогр ад 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

На основу члана 47 став 1 Закона о државним 
службеницине, а у сагласности са. Пр е гсе динком 

Владе ФНРЈ 

р е ш а в а м 
да се Матес Лео, начелник Одељења за међуу 

народне организације постави за помоћника Мини* 
стра иностраних послова. 

Бр. 5981 
3 септембра 1948 године 

Београд 

Министар иностраних послова, 
Едвард Кардељ, с. р. 

На основу члана. 47 Закона о државним службе-
ници,ма, члана 23 и 25 Основне уредбе о принадл** 
животима савезних државних службеника а у с ѓ 
гласности са Претседником Владе ФНРЈ 

р е ш а в а м 
да, се Богавац Благоје, дооадшњи вршилац ду-

жности помоћника министра, постави за помоћника 
Министра саобраћаја. 

Бр. 3752 
14 октобра 1948 године 

Београд 
Министар саобраћаја, 

Тодор Вујасиновић, с. р. 

За генералног инжењера Генералне дирекције 
савезне индустрије пољопривредних машина Мини-
старства тешке индустрије ФНРЈ, у звању виши ин-
дустриски инжењер, решењем Министра' тешке инду-
стрије ФНРЈ бр 3983/148, постављен је Вучо Милан, 
генерални инжењер Генералне дирекције савезне ме-
талне индустрије у поменутом звању. 

За комерцијалност директора Генералне дирекције 
савезне ,индустрије пољопривредних машина Мини* 
старства .тешке индустрије ФНРЈ, у звању виши 
економист, решењем Министра тешке индустрије 
ФНРЈ бр. 3064/48, постављен је Бакић Борислав, ко-
мерцијална директор Генералне дирекцијо савезне 
металне индустрије, у поменутом звању. 

За начелника Персоиалног одељења Министар-
ства рударства ФНРЈ, у звању персонални референт, 
решењем Министра, рударства ФНРЈ пере. бр. 540^48, 
постављан је Глигорић Предраг, заменик генералног 
директора по кадровским пословима Генералне ди-
рекције унутрашње пловидбе, у истом зва Роу. 

За директора предузећа рудника угља. „Тито"— 
Бановићи Министарства' рударства ФНРЈ, решењем 
Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 5419/48, постав1-
л>ен је Викић Тоне инспектор Контролне комисије 
Народне Републике Босне и Херцеговина. 

За директора предузећа производње нафте Доња 
Лендава Министарства рударства ФНРЈ, решењем 
Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 5426/48, (настав-
љен је у звању старији индустриски пословођа^ 
Остружњак Милан, досадашњи вршилац дужности 
директора поменутог предузећа!, у истом звању. 

За директора предузећа за прераду угља Мини-
старства рударства ФНРЈ. решењем Министра рудар-
ства ФНРЈ пере. бр. 5422/48, постављен је Љубичић' 
Миле, демобилисани пуковник ЈА. 
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За' директора рудника угља Трбовље Министар-
ства рударства ФНРЈ, решењем Министра рударства 
ФНРЈ бр. 5423/48, постављен је Ричек Антон, персо-
нални референт ^савских рудника угља Трбовље. 

За комерцијално." директора Главне дирекције 
железа илких радионица Министарства саобраћаја 
ФНРЈ, у звању виши књиговођа, решењем Министра 
саобраћаја ФНРЈ бр. 13680/48, постављен је Шошкић 
•Драгољуб, досадашњи вд. комерцијалног директора 
поменуте дирекције. 

За начелника одељења за организацију и ин-
Структажу државних пољопривредних добара Мини-
старства пољопривреде ФНРЈ, у звању агронома II 
врсте, решењем Министра пољопривреде ФНРЈ бр. 
8480/48, постављен је Јоксимовић Неша, службеник 
Контролне комисије Неродне Републике Србије У 

'Звању инспектора II врсте. 

За главног инжењера рудника мрког угља 
Загорја Министарства рударства ФНРЈ, у звању 
виши индустриски инжењер, оешењем Министарства 
рударства ФНРЈ пере. бр. 9632/48, постављен је Ма-
ловрх Фрањо, виши индустриски инжењер Засавских 

За главног инжењера рудника мрког угља 
Храстник Министерства р у д а р е в а у звању виши 
индустриски инжењер, решењем Министра рудар-
ства ФНРЈ пере. бр сбЗб/48, постављен је Гостиш 
•Борис, виши индустриски инжењер поменутог ' руд-
Шика. 

За главног инжењера рудника мрког угља 
Трбовље Министарства рударства ФНРЈ, у звању 
Виши индустриски инжењер, решењем Министра ру-
дарства ФНРЈ пере. бр. 5634/48, постављен је Пре-
жељ Винко, виши индустриски инжењер поменутог 
рудника. 

О Л Л И К О В М 4 Л 
Ва основу члан?' 2 Закона о орденима и меда-

љама, а: на предлог Врховног команданта! оружаних 
{нага ФНРЈ. Президијум Народне скупштине Феде-
ративна Народне Рпеубанке Југослви је 

р е ш и о ј е 

да се за показану храброст, умешност у коман-

Ј[овању, осведочени рад на) остварењу братства и 
единства међу нашим народима и стечене заслуге за 

Изрод у току народноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
рез. капетани: Балан Миле Илија, Дејановић Ми-

лића Милош, Ђапић Боже Стеван, Каличанин Данила 
Илијаз, Карделис Андрије Андрија, Миковић Новице 
Јавор и Стевовић Сова Радов:и; 

рез. поручници: Боснић Миће Бранко, Чавлин 
Стевана Сретко, Делић Јове Лазо, Дубајић Миле Ми-
лан, Ђармати И. Ружица,, Грбић Стевана Петар, 
Клаињић Николе Раде, Мандић Николе Јово, Марин-
ковић Бошка Симо. Милошевић Обрена Марко, Ми-
рић Буде Илија, Пејковић Милоша Никола, Радако-
вић Станише Максим, Радуловић Стеве Бранко, Ра-
дуловић С. Јован, Радун Дамина Јефта,, Рељић Пе-
тра Перо, Сан ич е пин Стојана Илија, Вејиновић Миле 
Душан, Вучковић Богдана! Милутин, Вукелић Уроша 
Милош, Вековић Стојана Мирко, Зорић Јована Ду-
шан и Зељковић Дане Славко; 

раз. потпоручници: Бањанин Миле Никола, Бо-
гутовић Николе Милан, Брковић Ј. Марко, Буњевац 

Михаела Душан, Бурсаћ Петра Петар и Дозе! Сте-
вана Никола; 

рез поручник Драгошевић Милоша Јања; 
рез. потпоручншш: Лавић Саве Живка, Личина 

Пере Ђура, Ливада Петра Душан, Локае Марка Сти-
пе, Мандић Исе Александар, Милеуснић Јована Мицо, 
Дитровић Ђуре Војко, Мркобрада, Миле Милојко, 
Орељ Милана Мирко, Орељ Јована Младен, Пипи-
ловић Николе Милан, Раденовић Боже Сава. Рапајић 
Мане Душан, Репац Дмитра Никола,, Се,кулић Мане 
Милић, Сикирица Тодора Перо, Стругар Ђура Јован, 
Шаренац Косте Јован, Тадић Д. Живан, Узелац Мар-
ка Петар, Узелац Раде Симо и Вулановић -Ђура 
Петар; 

рез. заставници: Ајдуковић Николе ГОЈКО, Бајић 
Мила Илија, Бајић Илије Милан, Богуновић Ђуре 
Душац, Додиг Јосе Мато, Дубајић..Луке Дане, Дуба-
јић Николе Јован, Ерцеговић Јосипа Ловро, Глушац 
Михајла Стојан, Грубјешић Михаела Душан, Катић 
Боже Дане, Локас Ивана Марко. Медић Боже Ан-
дрија!, Милић Петра Јанко, Мирковић Обрада ИлиЈа, 
Позна« Николе Влада, Прошић Ђура Мирко, Рађе-
новић Марка Ђуро, Родић Илије Урош. Сердар Луке 
Мића, Шупица Мирка Мила«, Тичиновнћ Николе Ми-
рин, Умиљендић Антона Душан, Витаз Марка Сте-
ван и Вукојевић Илије Љубомир; 

вој. обвезници: Павличић Пере Василије, Пушић 
Стевана Славко и Родић Николе Милош. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
рез. капетани: Балац Миле Илија, Басарић Марка 

Милан, Каличанин Данила Илија, Кар дел и е Андрије 
Андрија и Миковић Новице Јавор; 

рез. поручници: Берић Дмитра Бранко, Блануша 
Миле Којо, Делић Јове Лазо, Грбић Стевана Петар. 
Јакшић Дане Јован, Класњић Николе Раде, Мандић 
Раде Душан,, Мандић Николе Јово. Мирић Буде Или-
ја, Пилиповић Миле Михаило, Поткоњак Луке Душан, 
Рељић Петра Перо, Сердар Стеве Боанко, Суњајко 
Тодора Дане, Шакетић Ђоке Илија. Вукелић Уроша 
Милош и Буњак Раде Буро; 

рез. потпоручници: Чанак Раде Момчило, Делић 
Петра Милка, Дозет Стевана Никола, Коруга Стева-
на Душан, Личина Пере Ђура, Митровић Ђуре Вој-
ко, Секулић Мане^Милић и Сикирица Тодора Перо; 

рез. заставници: Скенџић Ђуре Милан, Т р и п о -
вић Николе Марин и Жигић Новака Петар; 

рез. ст. водник Трбојесић Миле Дане. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
рез. поручници: Драгошевић Милоша Јања и 

Маринковић Бошка Симо. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капетани: Каличанин Данила Илија, Карде-

лис Андрије Андрија и Паскаш Миле Мићо; 
рез. поручници- Блануша Мила Којо, Бошњак 

Лазе Стеван, Дејановић Николе Милић, Ђармати И* 
Ружица, Пејиновић Милоша. Никола, Радуловић Сте-
ве Бранко, Радуловић С. Јован. Раичевић Крсте Пет-
ко. Рељић Петра Перо, Сунајко Тодора Дане, Вуњек 
Раде Ђуро и Зорић Јована Душан; 

рез. потпоручници: Амиџић Стевана Мирко, Ба-
бић Јанка Милорад, Бањанин Миле Никола, Бг.оок 
Богдана Ђуро, Буквић Михајла Милан, Буњевац Ми-
хаила Душан, Чазлии Стевана Сретко, Чирић Ђуре 
Бошко, Дотлић Дмитра Мирко, Ђорђевић Љ у б Вла-
стимир, Коруга Стевана Душан, Косановић Миле 
Гавро, Куртовић Јосипа Јерко. Лазић Саве Живка, 
Личина Пере Ђура, Ливада Петра Душан, Локас 
Марка Стипе, Орељ Јована Младен, Повесница Гли-
горија Никола, Радаковић Миле Дако, Ресановић 
Ђуре Перо, Сикирица Тодора Перо. Сузић Петра 
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Лука, Шаренац Косте Јован, Шпановић Миле Ђуро, 
Табаковић Илије Радован, Тадић Д. Жива«, Тусић 
Петра Стеван и Волф Блажа Владо; 

рез. заставници: Ајдуковић Николе Гојко, Бајић 
Илије Милан Басара Миле Ђуро, Весковић Илије 
Ђукан, Богуновић Ђуре Душан, Буловић Петра Или-
ја, Цветичанин Дане Дмитар, Дамјановић Петра Јо-
ван, Дубајић Луке Дане, Ђурић Д. Илија., Ф ур чић 
Роке Јосип, Глушац Михајла Стоја«, Граховац Јове 
Марица, Грубјешић Михајла Душан, Хрњез Тодора! 
Душа«, Катић Боже Дане, Кеца Николе Миле, Кори-
ца Милана Душан, Кукић Ђурђа .Милен, Љубичић 
Милана Јова«. Медић Боже Андрија, Милић Петра 
Јанко, Мирковић Обрада Илија., Пауновић Лазе Ра-
де, Павковић Дане Драган, Пејић Јована Стево, По-
дунавац Васе Милош, Половић Крсте Сава., Пресеч-
ковић Светозара Драгомир, Рајаковић Николе Јуре, 
Репаја Душана - Никола, Родић Стана Тодор, Родић 
Илије Урош, Сарађен Баре Никола, Симић Николе 
Михајло, Тичиновић Николе Марин, Тодоровић Сте-
вана. Богдан, Умиљендић Антона Душан. Валаски Љ . 
Ђорђе, Вејин Петра Бранко, Вишекруна Спире Н-и 
кола, Вукобратовић Миле Миле и Вулић Мане Петар; 

рез. десетар Брацановић Пера Милован; 
всј. обвезници: Бурић Велише Милорад, Челебић 

Ђура Радован, Човић Миле Милан, Чорковић Јована 
Никола, Девић Милете Милош, Граховац Николе Ђу-
ра, Илић Илије Симо, Љиљак Јове Пајо, Мартиновић 
Вука Иво, Мојић Илије Славко, Пејовић Сима! Мир-
ко, Позмон .Милана Драгица, Пушић Стевана Слав-
ко, Родић Николе Милош и Скрбић Јована Милан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
рез. поручници: Дамјановић Петра Никола, Ко-

вачевић Тодора Јанко, Крнар Марка Никола, Марко-
вић Ђорђа Светомир, Меничанин Стеванов Милан, 
Миланко Мијата Миле, Поповић Јована Нинко, Син-
ковић Петра Петар, Шолаја Стевана Јова« и Вуњек 
Раде Ђуро; 

рез. потпоручници: Бабић Миле Ђуро, Бабић 
Раде Јоле, Бабић Цветка Стева«, Бербер Драгутина 
Мирко, Бауер Јосипа Ђуро, Дотлић Дмитра Мирко, 
Ђорђевић Љубе Властимир, Јовановић Панте Тодор, 
Јовић Илије Ђука, Кокотовић Милутина Рајко, Ко-
вачић Ј. Моша', Павловић Обрада Сретен, Просеница 
Глигорија Никола, Рад?.ковић Миле Дако, Радић Ан-
те Петар, Ресановић Ђуре Перо. Шубић Стевана 
Рајко, Томић Паре Обрад и Томић Цвијетин а Ранко; 

рез. заставник Буловић Николе Ђуро; 
рез. лотпоручници: Торбица Станка Петар, Весе-

линовић Раде Благоје, Волф Блажа Владо, Вујовић 
Станка Никола и Зековић Петра Душа«; 

рез. заставници: Баџа Ђуре Петар, Бакмаз Ла-
зара Сава, Вердик Фрање Мијо, Бодловић Томе Сте-
во, Брановачки Гавре Тима, Бркић Раде Војислав, 
Буловић Николе Ђуро, Буловић Петра Илија, Бурић 
Велише Миливој, Цветичанин Дале Дмитар. Чаленић 
Луке Дина., Дубајић Душана Ђуро, Фијатовић Пе 
тра Милоје, Фурчић Роке Јосип, Грабовац Јове Ма-
рица, Гргар Петра Ђорђе, Харамбашић Тодора Сте-
ван. Хрњак Николе Кузман, Илић Анте Мила«, Илић 
Милана Жива, Јакшић Марка Лазар, Јаношевић Ми-
ливоја Аница, Јокановић Луке Сава, Кеца Николе 
Миле, Кукић Ђурђа Милан, Лаличић Кице Иво, Ли-
чанин Петра Миленко. Љубичић Милана Јован, М а -
цура .Миле Обрад, Магловски Ј. Винце, Мајсторовић 
Аћима Данило, Максић Јована Алекса, Малбаса Или-
је Миле, Медић Миле Данило, Милошевић Илије 
Благоје и Ненезић Ћетиов Вукашин; 

реа. заставници: Пауновић Лазе Раде, Павковић 
Дане Драган. Пејић Јована Стево, Подунавац Васе 
Милош, Поповић Крсте Сава., Прстојевић Шћепана 
Божо, Рајаковић Никле Јуре, Рајић С. Ђорђе, Релеја 
Душана Никола. Р!одић Стана Тодор, Рукав ин а Ј. 
'Андрија, Салатиќ Шпире Спасоје, Сарацен Боре Ни-

кола, Секулић Пане Марко, Севердија Николе Марко, 
Симић Николе Михајло, Славнић Ивана Рајко, Слав-
нић Косте Велимир, Старовић Саве Божана, Стојко-
вић Јанка Радомир, Страхинић Јове Јанко, Свилар 
Данила Петар, Тешић Васе Никола, Тодоровић Сте-
вана Богдан, Томић Алексе Марица., Томић Животе 
Миодраг, Туриста Анте Ива«, Бејни Петра Бранко, 
Вишекруна Шпире Никола Витаз Јована Љубомир, 
Вр '.ко Томе Сава, Вујевић Гаврила. Милан, Вулић 
Мане Петар, Вулиновић Стојала Стеван и Загорчић 
Јованов Васа; 

рез. ст. водници: Арсић Живка Стојан, Богдано-
вић Буде Манојло, Ђуровић Радоја Александар, Ђу* 
ровић Радоја Драгољуб и Гавриловић Стевана Ни-
кола; 

рез. водници: Јеремић Драгомира Бранко, Колар' 
Мариела Винце, Обрадовић Тодора Гвозден и Рудо« 
вић Вука Јован, 

рез, мл. водник Вицковић Мићка Богдан; 
Р'ез. десетара Брацановић Пере Милован и Ву-

кан Јсо а Ил и Ја , 
вој. обвезници: Алберт Јована Јован, Богић Дра-

гутина Немања, Бурић Велише Милорад, Челебић 
Ђура Радова«, Човић Миле Милан, Чорковић Јована 
Никола,, Девић Милете Милош, Илић Илије Симо, 
Иванчевић Мила, Никола, Кадић Светозара Миланко, 
Марцок Мартина Михајло, Мартиновић Вука Иво, 
Миловановић - Радосава Михајло, Николић Никола 
Боривој, Николић Милутина Јефто, Павловић Дра-
гољуба Јелисавета, Пејовић Сима Мирко, Позмон 
Милана Драгица, Радевић Стевана Душан, Скрбић 
Јована Милан, Струкар Јована Јован, Верба Кароља 
Иштван., Вучковић Јована Милутин и Вукотић Мар« 
ка Лука, 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ; 
рез. поручници: Бока« Марка Душа«. КардоцЈ 

Лајоша Лацсш, Радаковић Станише Максим, Радуле* 
вић Стеве Бранко и Радун Дамјана Јефта; 

рез. по тп оручи и ци: Бањанин Миле Никола, Бау* 
ер Јосипа Ђуро, Ковачић Ј. Моша, Ојрељ Милана 
Мирко, Радаковић Миле Даќе, Радић Анте Петар, 
Рапајић Мгне Душан, Шаренац Косте Јован, Томић 
Цвијетина Ранко, Тусић Петра Стаза«, Узелац Мар« 
ка Петар, и Вуков Добрева Милош; 

рез. заставници: Ајдуковић Николе Гојко, Антић 
Мите Драгољуб. Бајић Миле Илија, Бакмаз Лазара 
Сава, Белада Ристе Блажо, Беоковић Илије Ђукан, 
Цифрић Егидкјуса Драгутин, Чермак Ивана Лудвиг* 
Чисар Антона Фрања, Енѓел сбергер* Хинка Марко, 
Фијатовић Петра Милоје, Гргар Петра. Ђорђе, Гру« 
бјешић Михајла Душа«, Хрњак Николе Кузман, Јер-
ков Вељка Александар, Јокић Николе Душан, Лича<« 
»ин Петра Миленко, Ма.јсторовић Аћима Данило, 
Милић Петра Јанко, Петковић Дамјана Мила«, Плав-
шић М. Јован, Рајшић Душана Иса, Сердар Лук® 
Мића., Страхинић Јове Јанко, Умиљендић Антона 
Душан. Вуковић Јоза Анте и Бул ивовић Стојана 
Стеван; 

рез. ст. водник Дуле Игњата Петар; 
рез. водници: Николић Јована Ђорђе и Обрадов 

вић Тодора Гвозден; 
рез. мл. водници: Калуђеровић Јована Перо, Коз?> 

Павла Павле, Лазић Радивоја Чедомир, НићифорО-
вић Глише Плато и Познан Јована Ђуро; 

рез. десетар Тутус Јована, Никола; 
вој. обвезници: Бонић Драгутина Немања, Цве 

тичанин Душана Милена, Цветковић Милића Ничи-
фор, Чеман Јована Јова«. Фабри Јована Самуило, 
Илинчић Јована Михајло, Јовић Триве Игњат, Кадић 
Светозара Миланко, Макан Јована Јован, Милиновић 
Трива Душан, Николић Николе Боривој, Пушић Сте-
вана Славко, Радовић Стевана Душа«, Родић П. 
Мирко, Си кор а Павла, Андрија, Симендић Јована 
Александар, Смољанац Душана Ђорђе, Станојев 
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• Владе Младен, Стојанов Ђоке Спаса, Тормаши Гу-
бела Јожеф, Вучковић Јована Милутин и Вукотић 
Марка Лука 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
реа поручник Вулиновић Ђура Небојша; 
рез. потпор учинци: Стојковић П. Никола « Ву» 

које Симе Јанко; 
рез. заставници: Качевски Светислава Милан, 

Марковић Мирослава Драгољуб, Мијиќ Федора Алек-
сандар, Момчиловић Стевана) Данило, Попов Драго-
мира Владимир, Симовић Николе Љубомир, Шкорић 
Саве Раде и Бунта Ђуре Станко; 

реа. мл. водници: Червењи Павла Павле, Делић 
Петра Марко, Константин Душана Иван, Коич ок Паг 
ела Павлев Корет Павла Павле, Кројачев Јована 
Здравко и Радаковић Мане Раде; 

вој. -обвезници: Андрашик Јована Ђура, Антовски 
Николе Богдан., Бабић Фрање Славко, Баљинт Павла 
Павле, Белић Исе Здравко, Бичкел Илеана Пал, Мањи 
Андрије Андрија, Чолић Миле Јован, Дивљак Михае-
ла Михајло, Дорца Павла Павле, Ђуретић Радоја 
Светозар, Фунчик Јована Михајло, Гвозденовић Гој-
ка Милош. Хевера Павла Михајло, Хрић Андрије 
Сузана, Јанковић Пере Алекса, Јосимовић Рара Зо-
рава Јоветић Јока Васо,- Калфи Стевана Стеван, Ка-
пец Јон Јон, Криѕак Јована Андрија!, Кукић Уроша 
Драгоје, Лабат Андрије Михајло, Лаус Извана Бори-
слав, Мако в а ик Мисе Данијел, Марчок Мартина Јо-
ван, Милошевић Људадсава Момчило, Нађ Стевана 
.Нандор, Паљик Јована Павле, Пешикан Васе Гојко, 
Перовић Петра! Радивоје. Радић Лазе Рајко, Реџеп 
Рѓма Суљо, Ристивојевић Михајла Милован, Саба-
дош Јосипа Јован, Телећи Андрије Самуило, Тордаји 
к и р и ј е Андрија, Величковић Миле Младен, Визи 
Павла) Павле и Зец Јове Рајко. 

Бр. 168 
25 септембра! 1946 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На оси сиву члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а ка предлог Врховног команданта оружаних 
&№га ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративе Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

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

довању, осведочени рад на остварењу братства и 
Јединства међу нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току народноослободилачке борбе- одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
реа. капетани: Бранковић Павла Милан, Игњато-

вић Илије Перо, Пешут Миле Мићо и Пуцер Бојана 
Стево; 

рез. поручници: Бећирбашић Нуман а. Хабија, Бе-
ширевић Џафера Малић, Берић Пере Остоја, Д о л о т 
Станка Мишо, Драгојевић Јове Симо, Дукић Лазе 
Никола, Ерцег Илије Ђерђе, Голубовић Ристе Симо, 
Гунић Сулејмана Мурат, Јефтић Ђуре Душан, Јелача 
Агатона Драгица, Певић Михајла Душан, Кљутић 
Симе Млађен, Котарац Јове Љубан, Латиновић Пе-
тра Гојко, Мајкић Лазе Ранко, Манојловић Томе 
Симо, Марјановић Јове Јоцан, Марјановић Остоје 

' Живко, Међедовић Станка Петар, Митрашииовић 
Миладина Микан, Нинковић Шпире Димитрије, Нов-
ковић Пере Мичо, Павић Симе Душан, Павловић Ан-
дрије Михаило. Пиљановић Михајла Љубо, Поповић 

Миће Стево, Ражић Дмитра Драгутин, Самарџија 
Остоје Никола, Савановић Дмитра Божо, Срдић Ми-
лана Сретен, Ступар Симе Стево, Викало Боже Три-
вун и Живковић Живка Стево; 

рез. .потпор учи и ци: Аџић Васе Бошко, Бабић 
Стојана Јован Бановић Милана Срето, Боровница 
Стевана Раде, Цвијић Драгоја. Душан, Ђаковић Пере 
Стеван. Гњатовић Стеве Пантелија, Јаковљевић Ми* 
хајда Раде, Јеличић Луке Јандрија, Јелисавац Мар-
ков Лазо. Кантар Лазе Ђуро. Клајић Пере Мирко, 
Кнежевић Јована Никола, Крагуљ Николе Драго Лу-
каћ Илијин Бранко, Мацановић Гаје Саво, Мерин 'Мар-
мо Перо, Марјановић Михаила Божо, Меселџија Илије 
Стеван, Мијић Луке Душан. Митровић Тодора, Вид, 
Новаковић Пере Ратко, Орловаћ Николе Ивица, Пе-
ћанац Јована Никола«, Пекић Савана Славко, Радић 
Млађена Недељко, Радуловић Симе Петар, Рељић 
Вукашина Олга, Рисовић Марка Немања«, Ручнов 
Нина Драгоје, Ручнов Јована Перица, Симатовић 
Станка Михаило, Стојичић Миле Драго Стојнић То-
дора Здр авко, Ступар Остоје Драгутин, Шпановић 
Алекса Бранко, Томић Стојана Милан, Тучић Пере 
Млађен. Бокић Мијата. Илија, Вучковић Николе Ђу-
ро, Вујичић Петра Славко, Вукадиновић Цвије Дра-
гоја и Бурни Луке Душан; 

рез. заставници:' Аврамовић Луке Боро, Басрак 
Тривуна Јово, Батоз Јована Бранко, Бешир Станише 
Милан Бијелић Остоје Милан, Божић Стојана; Не-
над. Чулум Миле Вид, Дамјановић Милана Перо, 
Дошен Пере Вид, Драгишић Давида Пане, Дрљић 
Душана Љубан, Дунић Симе Симеун, Двизац Петра-
Костадин, Ђаковић Симе Миле, Ђуђић Гл«те Коста!, 
Ђукић Јос ин Војин. Гајић Које Миленко, Иванић 
Благоја Душан, Јауз Јанка Симо, Јојић Тодора Ми-
хајло, Јовановић Митра. Млађен, Кантар Јова Михај- ' 
ло, К о т а р Николе Ратко, Кос Симе Милован, Кова-
чевић Миле Младен. Кнежевић Марка Никола, Лази-
чић Стевана Милена«, Лденчић Стевана; Саван,' Личи-
на Остоје Илија, Мајкић Стојана Милош, Малиба-
шић Николе Јанко, Манојловић Лазе Раде, Марчета 
Пере Никола, Марчета Паје Саво. Марчетић Ристе 
Ванђелко, Марић Лазара. Бошко, Марић Васе Остоја, 
Марић Симе Тодор, Матић Матра Перо, Матијаш 
Станка Саван, Мијић Јове Стојан. Милу тин ов ић Јеф-
те Драгутин, Мрс ић Тоде Ђорђе, Палија Симе Три-
вун, Панић Ђуре Милош, Павловић Саве Јанко, Про-
дановић Саве Славко, Пуцар Миле Мирко. Радојичић 
Стојана Срђан, Радуловић Петра Рајко, Гадуљ Гавре 
Јован, Рауш Луке Илија, Рисовић Јове Васо, Сава-
новић Пере Божо, Савановић Дамјана Миле, Смиља-
нић Стевана, Мирко, Станковић Ђурђа Никола, Сте-
вић Ог в е Стево, Ступар Јоже Лазар, Ступар Ђуре 
Стеван, Танасић Јова Перо, Турудија Јова Стево, 
Вукојевић Милоша Миле, Вуковић Драгутина. Симо, 
Вулета Пере Рајко, Вулес Вида Ђука, Вулетић Уро-
ша Милорад, Зми јанац Марка Драгоја и Живковић 
Јована; Драгутин; 

вој. обвезници: Ђаковић Ђуре Мирко и Шутић 
Мустафе Шећер. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА П РЕДА: 
рез. мајор Ковачевић Јована Митар; 
рез. капетани* Игњатовић Илије Перо и Пешут 

Миле Мићо; 
рез. поручници: Чеко Милоша. Јефто. Чебић Сте-

вана Остоја, Бећирбгшић Нумана Хавијар Берић Пе-
ре Остоја, Дукић Лазе Никола, Ерцег Илије Ђорђе, 
Голубовић Ристе Симо, Гукић Сулејмана Мурат, ј еф-
тић Ђуре Душан, Кепић Михајла Душа«, Кљутић 
Симе Млађен, Котарац Јове Љубан, Латиновић Пе-
тра Гојко, Мајкић Лазе Ранко, Манојловић Јове Ја-
пан, Манојловић Томе Симо, Марјановић Остоје 
Живко, Митрашиновић Миладина Микан, Новковић 
Пере Мичо, Пилиповић Михајла Љубо, Поповић Ми-
ће Стево, Савановић Дмитра Божо, Ступар Симе 
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Стево, Викало Боже Тривун и Живковић Живка 
Стево; 

рез. потпоручници: Аџић Васе Бошко, Балабан 
Петка Душан, Банови!- Милана Ср ено. Бооанчић Ни-
коле Остоја , Цвијић Д р а г о ј а Душан, Чулум Или је 
Раде , Ђаковић Пере Стеван, Гајић Луке Саво, Гња-
товић Стеве Пантелија, Јаковљевић Михаила Раде, 
Кљајић Пере Мирко, Кр агуљ Николе Драго , Лучар 
Л. Душан, Мацановић Дамјана Стојан, Мартић Тане 
Ђуро, Марјановић Михајла Божо, Новаковић Пере 
Ратко , Обрадовић Јанка Бранко, Пећанац Јована 
Никола, Пекић Савана Славко, Поповић Шпире Ми-
ћан, Притић Васе Бранко, Радић Млађена Недељко, 
Радуловић Симе Петар, Р а д у љ Сто јана Ђуро, Рисо-
вић Марка Немања. Ручнов Нине Драгоја' , Стојнић 
Тодора Здравко , Томић Стојана Милан, Бокић Ми-
јата Илијаз, Вујичичћ Петра Славко, Вурин Луке Ду-
шан и Уштулица Пере Јевто; 

рез . заставници: Аврамовић Луке Бора, Б а т о з 
Јована Бранко, Б а т е в Јована' Никола, Бешир Стани-
ше Милан. Бувач Јова Слободан, Дошен Паре Вид, 
Дрљић Душана Љубан , Дулић Симе Симеун, Ђуђић 
Глиге Коста, Га јић Које Миленко, Хам сд ов ић Паша' 
Садија., Јошић Остоје Манојло, Јовановић Митра 
Млађен, Кецман Милана Витомир. Кнежевић Марка' 
Никола, Кончар Николе Ратко,. Ковачевић Илије Ми-
ћа, Личина Остоје Илија , Мајкић Стојана! Милош, 
Манојловић Л а з е Раде, Матијаш Станка Саван, Ме 
дић Ђорђа! Стеван, Мијић Јове Стојан, Павловић Са-
ве Јанко, Рисовић Јове Васо, Савановић Пере Божо , 
Савановић Дамјана Миле, Смиљанић Стевана Мирко, 
Стојановић Остоје Младен, Ступар Ђ у р е Стеван, 
Танасић Јове Перо, Тркуља Васе Душан, Турудија 
Јове Стево, Марчетић Ристе Ванђелко, Бокић Глиге 
Млађен, Вукојевић Милоша Миле, Вулве Вида Ђука, 
Вулета Пере Ра јко , Вулетић Уроша. Милорад и Жив-
ковић Јована Драгутин; 

вој . обвезник Арсенић Илије Ђуран. 

О Р Д Е Н О М П А Р Т И З А Н К Е З В Е З Д Е III Р Е Д А : 

рез. капетани: Бранковић Павла Милан и Гајић 
Јована Драган ; 

рез . поручници' Нинковић Шпире Димитрије И 
Пилиповић Михајла. Љ у б о . 

О Р Д Е Н О М ЗА ХРАБРОСТ: 

рез. мајор Ковачевић Јована Митар; 
рез. капетан Пуц ар Бојана Стево; 
рез. поруче-ицн: Берић Пере Остоја;, Беширевић 

Цафета Малић, Чеко Милоша Јефто , Д о д о ш Станка 
Мишо, Дукић Л а з е Никола, Јокић Михаила Славко, 
Кевић Михаила Душан. Павловић Андрије Михаило, 
Савановић Дмитра Божо, .Селиман Хусе Нумон, Сто-
нанић Го јка Мирко, Ступар Симе Стево и Живковић 
Живка Стево; 

рез. потаоручници: Балабан Лепка, Душан, Бано-
вић Васе Млађо, Боровница Стевана Раде, Чулим 
Илије Раде , Ђаковић Пере Стево. Фифић Бахте Му-
харем, Болић Луке Саво, Гњатовић Стеве Пантелија , 
Јелисавац Марка Лазо, Кнежевић Јована- Никола, 
Л у чар Л. Душан, Мацановић Дамјана Стојан. Марић 
Тоне Ђуро, Марјановић Михаила Б о ж о , Обрадовић 
Симеуна Мил2«, Орловац Николе Ивица, Пецаљ Ђу-
р е Ђурађ, Пекић Савану Славко, Перић Симе Адам, 
Поповић Митре Мићан, Радић Млађена Недељко, Ра-
дуловић Симе Петар, Рељић Вукашина' Олга, Ручнов 
В и н е Драго је , Ручнов Јаве Перица, Симатовић Стан-
ка Михајло , Скендеровић Нурије Хуснија, Ступар 
Остоје Драгутин, Уштуловић Пере Јевто«, Бокић Ми-
јата Илија и Вукадин-овић Увије Д р а г о ј а ; 

рез. заставници: Анђелић Ристе Никола, Бетов 
Јов1зн Никола', Бијелић Остоје Милан, Б о ж и ћ Сто јана 
Ненад, Чулум Миле Вид, Дамјановић Пере Неђо, 
Дринић Јове Милан, Грубач Ђорђа! Димитрије , Гру-

бач Ђорђа Немања,, Ха медовић Паше Садија*, Ив! 
»ић Благоја Душан, Јауз Јанка Симо, Јојић Тодор 
Михајло, Јошић Остоје Манојло, Каурин Остоје Н Р 
коиќ), Кецман Милана Витомир, Кнежевић Марка № 
кода, Кос Симе Милован, Ковачевић Мује Мустаф* 
Лакић Илије Крсто, Личина Остоје Илија, Љубили 
Остоје Млађо, М а ј к и « Сто јана Милош, МРК ив ић Мт 
тра Гавро, Машташ ић Николе Јанко, Марчета Пер 
Никола, М ирић Косте Бранко, Марић Васе Остој! 
Марић Симе Тодор, Мијатовић Ђуре Никола, М* 
т.ровић М а р к а Ђорђе , Мршић Тоде Ђорђе, Никутс 
вић Мил- Станко, Палија Симе Тривун, Ш а л о в и 
Саве Јанко, П оловић Максима Мирко!, Пузигаћ 
Ђ у р ђ а Драгица,, Радуловић -Петра Ра јко , Радуљ Гавр 
Јован, Сав! новић Пере Б о ж а , Савановић Дамјан 
Миле, Симић Косте Коста, Смиљанић Стевана! Мирке 
Станковић Пере Перо. Стојановић Остоје Младе! 
Ступар Јоше Лазар , Ступар Ђуре Стеван, Тркуљ 
Васе Душак , Бокић Глиге Млађен, Вукман Ђорђ 
Станко, Вуковић Драгутина Симо, Вувач Јове Слс 
бодем, Жила Јосипа Јарослав и Живковић Јован 
Драгутин; 

рез. ст. водници: Гачеша" Вучена Спасо и Ха јде 
Петра Милош; 

рез. водник С ш н а р ч е в и ћ Панте Душан; 
рез . десетар Д а ј и ћ Мустафа Бедо; 
во ј . обвезиигМ: Дукић Симе Бранко, Татули 

Пеје Иван, Мујић Ибрахима Екрем, Мујић Салк 
Р!аиф, Мулавдић Осман?! Галиб, Суљић Османа Бе{ 
ко, Шугић Мустафе Шећер и Таслиџић Џемал 
Екрем; 

демобилисана Тејић-Чеси Аврама Анђелка; 
»ој. обвезник Зуле јхић Емина Аго. 

О Р Д Е Н О М ЗАСЛУГЕ ЗА Н А Р О Д III РЕДА: 

рез. поручници: Де јановић Миле Јуре, Јокић Ми 
хаида Славко, Корић Касима Теу фик, Селиман Хус 
Нуман, Чецаљ Ђ у р е Ђурађ , Фифић Б а х т е Мухарем 
Гајић Дуке Саво, Грујичић Миле Стојан, Кувала Са 
ве Влајко , Мехић Беге Беге Мехо, Милојевић Ста^с 
ј а Митар, Обрадовић Симеуна Милан, Перић Сим 
Адам, Ратковић Гл и ге Петар, Санковић Ристе Богда* 
Окендеровић Нурије Хуснија, Уштулица Пере Ј е з т 
и Врањеш Л а з а р а Тодор ; 

рез. заставници: Анђелић Ристе Никола!, Бша-ба-1 
Пере Бранко, Би јелић Стевана Милош, Блатеши! 
Алексе Недо, Б о ш њ а к Николе Милош, Ци ганови' 
Јове Милан, Чеко Јова Ружица;, Дамјановић Пер 
Неђо, Давидовић Б р а н к а Милан, Девић Илије Васс 
Д р и з и ћ Јове Милан, Ду јсић Омаје Хуеејин, Гавр.а 
новић Милана Илија, Грубач Ђ о р ђ а Димитрије. Иве 
тић Ђ у р ђ а Душан, Иветић Јове Милош, Јовичић Бо 
јана Јанко , Југовић М и х а ј л а Урош, Карајица- Пер. 
Миле, Каурин Остоје Никола!, Кечен Јована Бори 
слан, КелемШ Николе Мирко-, Ковачевић Мује Му 
стафа , Крилић Милана! Бошко, Лакић Илије Крсто 
Мајкин Стојадина Милош, Макивић Митра Гавро 
Малешевић Стенка Шпиро, Марић Косте Бранка 
Мар јановић Пере Стево Мартић Сто јана Душан 
Медић Илије Љ у б о , Медић Мује Мујо, Медић Ђор 
ђа Стеван, Мешановић Ахме Але, Михајловић Јефт« 
Владо, Мијатовић Ђ у р е Никола, Митровић М'"РК1 
Ђорђе , Н и к ш и ћ Стеве Драго , Никутовић Миле Стан 
но, Новаковић Д р а г у т и н а Славко .Ољача Николе Сте 
вин, Папић Николе Мијо , Поповић Тодора« Ра јко 
Пузигаћа Ђурђа Драгица . Радетић Илије Јован, Ра-
д о ј а Максима Милош, Р1екуљ Јове 'Илија, Р.:оки1 
Саве Цви јо , Сандић Филипа Гојко. Сендић Мехмед; 
Расим, Симић Косте Коста, Ступаревић Миле Ђуро 
Станковић Пере Перо,, Стојановић Симе Чедо, Штр 
бан Вучена Никола, Терзић Османа Мехмед. Тр« 
певић Мухарема Малић, Томић Јосе Јово, Врани} 
Јове Жарко , Вучић Мила«.? Момчило, Ву јас и и Го 
луба Новак. Ж и л а Јосипу Јарослав; 
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рез. ст. водници: Блануша Милана Илија, Га-
чеша Вучена Спасе, Ненадић Стевана Цвијо. Сми-
љанић Вида Стево, Суботић Симе Јо РЖИ и Убовић 
Шпире Обрад; 

рез. водници: Јовић Миће Војин и Станар еви ћ 
Панета Душан; 

рез. десетар Дојић Мустафе Бедо; 
вој. обвезници: Дукић Симе Бранко, Гогулић 

Пеје Ивгн, Јокић Јована Славко, Јоветић Костин 
Мирко, Келеман Ђорђа Лазар, Мујић Ибрахима 
Екрем, Мујић Салие Раиф, Мулавдић Османа Галеб, 
Пејић Цвије Спасоје, Поповић Јована Војислав, 
Скопљак Ређе Мустаф"!, Суљић Османа Берко, Га-
слиџић Џемала Екрем, Вучић Станка Данко и Зулеј-
к а Емина Аго. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капе тан Бећирбашић Нумша Хабија; 
рез. поручници: Дејановић Миле Јуре, Додеш 

Станка Мишо, Јелама Агатона Драгица, Латиновић 
Петра Гојко и Танкосић Томе Никола; 

рез. потпоручници: Боровница Стевана Раде, 
Кантар Лаве Ђуро Милојевић Станоја Митар, Ми-
тровић Тодора Вид и Вукадиновић Двије Драгоја; 

рез. заставници: Девић Илије Васе, Дујсић См!зје 
Хусејин, Ђукић Јосин Војин, Гаврановић Милана 
Илија, Хамедовић Паше Садија, Иванић Благој,") Ду-
шан, Јауз Јанка Симо, Крпгуљ Јов-на Саво, Марчетић 
Ристе Ванђелко. Маоић Лазара Бошко, Матић Митра 
Перо, Михајловић Јефте Владо, Ољача Николе Сте-
ван, Радуљ Гавре Јован, Сандић Филипа Гојко. 
Сандић Мехмеда Расим, Станојевић Миле Ђуро, 
Станковић Ђурђа Никол*", Терзић Османа Мехмед, 
Тичевић Мухарема Малић, Томић Јосе Јово, Тркуља 
Васе Душан, Вучић Милана Момчило и Вујасин 
Голуба* Новак; 

рез. ст. водници: Бл,гнуша Милана Илија, Калаба 
Крстин Милош., Стан иш љ е ви ћ Стојана Саво и Та-
дић Вида Ђуро; 

рез. водници: Боић Цвика Чедомир, Максимовић 
Миле Јован, Мандић Васе Бошко. Т о н к о в и ћ Петра 
Ђорђе и Васиљевић Илије Михајло; 

рез. мл. водници: Јешић Лазе Стево, Кубурић 
Хуснија Мехо и Поповић Ђурђа Илија; 

рез. десетар Шкрбић Пере Бланко: 
в!0ј. -обвезници: Бошњак Николе Нов,?«, Дабић 

Јове Милан, Ђогић Миле Драгољуб. Јокић Душана 
Данило, Јокић Јовина Славко, Јоветић Косте Мирко. 
Келемон Ђорђев Лазар, Пашалић Османа Атем, По-
повић Јована Војислав. Ралић Васкрсија Лук«, Са-
рић С т е в к а Саво, Шугић Мустафе Шећер, Вучић 
Станка Данко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез. заставник Стан е тић Јефте Стојан; 
рез. водници: Боић Цвике Чедомир, Максимо-

вић Миле Јован и Јокановић Петр,а Ђорђе: 
рез. мл. во ли ини: Јешић Л е е Стево, Ку бурић 

Хусније Мехо, Ми-гоаковић Симеуна' Бранко и Сина-
новиќ Мехмеда Ибрахим; 

реа. десетар Шкрбић Пере Бранко; 
во!, обвеѕниии: Адамовић Јована Живко. Б р а -

т и н ОстоЈе Симеун. Бошњак Николе Нов.'«, Дабић 
Јове Милан, Дукић Стојана Милан, Ђукић Блаж'? 
Неђо. Хркић. Станка Ж-пко. Јакић ЛУШПИ« Данило, 
Пашалић Османа Адем. Р"љић Васкрсија Лутп Ри-
стић Остоја Мирко, Савић Стевана Саво и Шормаз 
Михајило Драго. 

Бо. 160 
25 септембра 1948 године * 

Београд 
Секретар. Претседник. 

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

З А П И С Н И К 
I СЕДНИЦЕ III ВАНРЕДНОГ ЗАСЕДАЊА САВЕЗ-
НОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРА-
Л Н Е НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ОДРЖАНЕ 27 НОВЕМБРА 1948 ГОДИНЕ У 
БЕОГРАДУ 

Претседавав Претседник Владимир Симић. 
Секретар Момчило Марковић. 
Претседник Владимир Симић отвара I седницу 

Ш ванредног заседања у 17,15 часова' и чита, Указ 
Президијума Народне скупштине ФНРЈ о сазиву 
Народне скупштине ФНРЈ у Ш ванредно заседање 
ва 27 новембар 1948 године. 

Сви присутни народни посланици саслушали су 
стојећи читање овога указа. 

Саопштава се да је Влада ФНРЈ поднела Савез-
ном већу на, решење законске предлоге, и то: 

1) Предлог закона о обалном мору Федеративна 
Народне Републике Југославија; 

2) Предлог закона о војним кривичним делима; 
3) Предлог*закона о почасним звањима трудбе-

нике,; 
4) Предлог закона о проналасцима и техничким 

усаврше њима; 
5) Предлог закона о изменама и допунама За-

кона, о аграрној реформи и колонизација 
6) Предлог закона о измени Закона о штампи; 
7) Предлог закона о изменама и допунама За-

кона о држављшству Федеративна Народне Репу-
блике Југослви је ; и 

8) Предлог закона о изменама и допунама За-
кона о инспекцији рада. 

Претседник објављује да су сви ови законски 
предлози, у смислу члана 59 Пословника, достављени 
одмах Законодавни одбору, а исто тако и свима на-
родним гассланицима преко поште. Претседник даље-
саопштава да је Законодавни одбор по свима овим 
законским предлозима поднео! своје извештаје, који 
су ош тами ап и и оа пречишћен™ текстовима закон-
ских предлога раздељени народним икеланицима, 
а да ће се ставити на дневни ред кад Веће донесе 
о томе своју одлуку. 

Саопштава се да је Влада ФНРЈ поднела Савез-
ном већу на потврду Уредбе донете у времену од 
27 септембра до 17 новембра 1948 године на основу 
Закона о овлашћењу Влад«! ФНРЈ за доношење 
уредаба по питању из народне привред^. 

Саспштавају се молбе за отсуства народних по-
сланика! и Веће, на предлог Претседник, одобрава 
ло два дена отсуства Николи Бошковићу, Павлу 
Јовићевићу, Боги Кузмановексм, Ђури Богданову, 
Радомиру Матићу и Пађен Бранку. 

Претседник саопштава да [џ све молбе и жалбе 
које су приспеле Савезном већу од закључења VI 
редовног заседања до* данас упутио одбору за молбе 
и жалбе на поступак, иа се прелази на дневни ред: 
утврђивање дневног реда. 

Претседник Владимир Симић предлаже Већу 
дневни ред за идућу седницу, који Веће једногла-
сно усваја, па закључује седницу у 17,20 часова, а 
идућу заказује за недељу, 28 новембра 1948 године, 
у 9 часова, са дневним редом: 

1) претрес Предлога закона о почасним звањима 
трудбеника; 

2) претрес Предлога закона о- проналасцима и 
техничким усавршењима; 

3) претрес Предлога закона о изменама и допу-
цама Закона о инспекцији рада,; 

4) претрес Предлога закона о војним кривичним 
делима; 
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о) претрес Предлога закона о сб а липи мору 
Фед сра тиви е Народне Републике Југославија, 

6) претрес Предлога, закона о изменама и допу-
нама Закона о - а г р а р н о ј реформи ег колонизација 

7) претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о штампи; 

8) претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о држављанству ФНРЈ; 

9) претрес предлога Президијум^. Народне скуп-
штине ФНРЈ за потврду указа; 

10) претрес предлога Одлуке За потврду уреда-
ба Владе ФНРЈ'донесених у времену од 27 септем-
бра до 17 новембра 1948 године на основу Закона 
о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба по 
питањима из народне привреде. 

27 новембра1 194Ѕ године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
Томшић, с. р. Владимир Симић, с. р. 

З А П И С Н И К 

I СЕДНИЦЕ III РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА ВЕЋА НА-
РОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ, ОДРЖАНЕ 

27 НОВЕМБРА 1948 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Претседавач! Претседник Јосип Видмар 
Секретар Михаило Грбић. 
Претседник Јосип Видмар отвара I седницу Ш 

ванредног заседања у 17,15 часова. 
Присутни народни посланици саслушали су сто-

јећи*читање Указа Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ У. бр. 1541 од 5 новембра 1948 године о сан 
зива,њу Народне скупштине ФНРЈ у III ванредно 
заседање за 27 новембар 1948 године. 

Саопштава се да је Влада ФНРЈ на1 основу чл. 
63 Устава поднела Већу народа на решавање Пре-
длог закона о војним кривичним делима, Предлог 
закона о проналасцима и техничким усавршеном«, 
Предлог закона о овалном мору Федеративне На-
родне Републике Југославија Предлог закона о по-
часним звањима трудбеника, Предлог закона о из-
менама и допунама Закона о аграрној реформи и 
колонизација, Предлог закона о изменама и допуна-
ма Закона о лржављанству Федеративен Народне 
Републике Југославије, Предлог (закона о измени 
Закона о штампи, Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о инспекцији рада.. 

Сви ов,и законски предлози достављени су За-
кон, давном одбору на претрес. 

Законодавни одбор по свим овим законским 
предлозима поднео је Већу народа, своје извештаје, 
који су као и законски предлози отштамиани и по-
дељени народним посл ани цима. а биће стављени на 
дневни ред кад то Веће одлучи. 

Саопштава се да је Влада ФНРЈ подела Већу 
народа на потврду уредбе донесене у времену од 
27 септембра до 17 новембра 1948 године које је 
донела на? основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народ-
не привреде. 

Претседник даље саопштава да су све молбе и 
жалбе које су достављене Већу народа упућене 

Одбору за молбе и жалбе Већа народа. 

На предлог Претседник Веће одобрава по пет 
дана отсуства народним нослашшима Лики Беру«, 
Петру Маснићу, Антуну Аугустинчићу Тоне Видмар/, 
Венку Мгрковском и Шефкету Маглајлићу. 

Прелази се на дневни ред: утврђивање дневног 
реда. 

На предлог Пр ет е еди и ка' Видмара, Веће уеваЈа 
за дневни 'ред наредне седнице: 

1) претрес Предлога закона о почасним »вањи** 
трудбеника; 

2) претрес Предлога закона о проналасцима И 
техничким усавршењима; 

3) претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама. Закона' о инспекцији рада; 

4) претрес Предлога закона о војним кривичним 
делима; 

5) претрес Предлога закона о овалном мору 
Федеративне Народне Републике Југославија; 

6) претрес Предлога закона о изменама, и до* 
пунама Закона о аграрној реформи и колонизација} 

7) претрес Предлога закона о измени Закона 
штампи; 

8) претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о држављанству Федеративне Народне 
Републике Југославије; 

9) претрес Предлога П р е з и д и ј у м Народне скупг 
штипе ФНРЈ за потврду указа; 

10) претрес Предлога Владе ФНРЈ за потврду 
уредаба' донесених на основу Закона о овлашћењу 
Влади ФНРЈ за доношење уредаба по питањима 
из народне привреде. 

Претседник Видмар закључује седницу у 17,80 
часова, а идућу заказује за сутра 28 новембра у 0 
часова, са усвојеним дневним редом. 

27 новембра 1948 године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
Михаило Грбић, с. р. Јосип Видмар, р, 

С А Д Р Ж А Ј ! 

Стрми 

874. Закон о Ордену јунака социјалист ич ко г 
рада. — 1737 

875. Закон о почасним звањима трудбеника 1737 
876. Закон о овалном мору Федерагивне На-

родне Републике Југославнје • 1739 
877. Уредба о елементима цене коштања, 

акумулација фонду руководства и цен-
тралном фонду државних индустриски* 
произвођшиких предузећа локалног зна-
чаја — 1741 

878. Правилник о организацији дисциплин-
ских судова при задружним организа-
цијама 1744 

879. Наредба о ограничењу превоза жита-
рица и њихових прераде вина 1745 

880. Решење о одређивању сразмерног одно-
са (рачунског фактора) еа житарице и 
њихо ве прерад ев ине — — — 1745 

881. Решење о фонду руководства радничко^ 
служвеничких ресторана — 1745 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" —- новинарско издавачко предузеће — Београд. Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр, 20 — Штампа 

Југословенског штампарског предузећа, Београд 

Страна 1752 — Број 106 


