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62. 
Захваљујући постигнути*! успесима радног на-

рода у првој години остварења Петогодишњег -пла-
на, а нарочито у индустриској и пољопривредној 
производњи а у циљу: 

правилног снабдевања радног становништва гра-
да и села предметима исхране и индустриским арти-
клима; 

укључивања свих за рад способних грађана у 
производњу и и з р а ђ и в а њ а сваког према стварном 
•доприносу .народној заједници, примењујући устав-
но начело „сваки грађанин дужан је д а ради према 
својим спо со би ости ма; ко не д а ј е заједници не може 
од ње ни (примати"; 

равномерног снабдевања становника града и 
сода (пољопривредним односно индустриским про-
изводима, развијања правилне размене између ин-
дустрије и пољопривреде и даљег учвршћења саве-
за радника и сељака; 

испуњава ју ћи задатке Закона о пето годишњем 
плану ршвитаа народне привреде Федератижне На-
родне Републике Југославије у 'годинама 1947—1951 
у погледу подизања општег * животног стандарда 
трудбеника 

а на основу Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за 
доношење уредаба по -питањима из народне привре-
де, чл. 1, Влада ФНРЈ, на предлог Мини сир а тр го-
ш и е и снабдевања ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О СНАБДЕВАЊУ СТАНОВНИШТВА 

1) Опште одредбе 

Члан 1 
На територији Федеративне Народне Републике 

'Југо сл авије уводи се нов систем снабдевања пред-
метима исхране и индустриским артиклима, и т о : 
! а) путем обезбеђен ог снабдевања; 

б) путем куповине мидустрнеких производа од 
стране земљорадника во нижим јединственим це-
нама која« је везана за прода ју пољопривредних про-
извода држави по одређеним државним ценама (ве-
зане цене); 

в) путем посебног снабдевања земљорадника у 
пасивним и ратом о п у с т о ш е ш е крајевима односно 
рејонима; и 

г) путем куиопродаје на слободном тржишту. 

2) Обезбеђено снабдевање 

Члан 2 
Путем обезбеђеног снабдевања снабдевају <се 

радници, службеници, намештешвци и други одре-

ђени потрошачи. Обезбеђеним снабдевањем обезбе-
ђу ју се потрошачима годишње односно месечно или 
дневно одређене количине основних артикала за 
снабдевање и то по нижим јединственим ценама. 

Члан 3 

Који се потрошачи преузимају на обезбеђено 
снабдевање одређује Влада ФНРЈ, на предлог Ми-
нистра трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Потрошачи у о б е з б е ђ е н а снабдевању се деле 
у потрошачке категорије према тежини и условима 
рада, важности и врсти занимања, годинама потро-^ 
шаѕча као и другим условима који су од значаја з а ' 
њихово снабдевање. Разврставање потрошача у ка-
тегорије (врши Министар трговине и снабдевања 
ФНРЈ ,у сагласности са Министром рада ФНРЈ. 

Члан 4 

Врсте и количина артикала којима ће се потро-
шачи обезбеђено снабдевати одређује Влада ФНРЈ 
на предлог Министра трговине и снабдевања ФНРЈ 
(савезно обезбеђено снабдевање). 

Влада народне републике, на предлог министра 
трговине и снабдевања народне републике, а У "Са-
гласности са Владом ФНРЈ, може одредити у гра-
ницама расположивог робног фонда да се потро-
шачи преузети на обезбеђено снабдевање, поред 
артикала савезног обезбеђен ог снабдевања, снабде-
ва ју у одређеним количинама других артикала по 
нижим јединственим ценама ( р е п у б л и к а н е ц обезбе-
ђено снабдевање). Снабдевање оваквим артиклима 
може се односити или на подручје целе народне 
републике или на поједине крајеве . 

Члан 5 

Количине робе ко је се обезбеђују потрошачима 
преузетим на обезбеђено снабдевање потрошачи ку-
пују искључиво на основу потрошачких карата. 

Начин куповине робе савезног обезбеђеног 
снабдевања на основу потрошачких карата једин-
ствен је на целој територији Федеративне Народне 
Републике Југославија . Начин куповине и врсте по-
трошачких карата прописује Министар трговине и 
снабдевања ФНРЈ. 

3) Снабдевање земљорадника индустриски произво-
дима по нижим јединственим ценама 

. Члан 6 

Земљорадници произвођачи, који продају Д Р Ж А -
ВИ своје производе ио одређеним државним ценама 
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(везане цене), имају право на куповину одређених 
индустриски* производа по нижим јединственим 
ценама. 

Систем трговине по везаним ценама утврдиће се 
посебним прописима. 

4) Снабдевање земљорадника у пасивним и ратом 
опустошеним крајевима односно рејонима 

Члан 7 

Земљо,-радницима у пасивним и ратом олустоше-
ним крајевима односно рејонима, који немају до-
вољно 'Пољопривредних производа за сопствену 
исхрану односно за (продају у -сврху куповине инду-
стриских артикала, обезбедиће се снабдевање одре-
шеним предметима исхране и ин дует риек им пр ои ^на-
дима ио нижим јединственим ценама. 

Начин, услове и обим снабдевања ових земљо-
радника одређују посебни прописи. ^ 

5) Слободна продаја 

Чла,н 8 
Сви становници Федеративна Народне Републике 

'Југославије, како они којима је обезбеђено снабде-
вање одређеним количинама пољопривредних и 
и иду стр неких 'производа у смислу ове уредбе, тако 
и 'остави могу се снабдевати и у слободној продали,-

У слободној .продаји су: 
а) пољопривредни производи које земљорадни-

ци произвођачи, задруге, државна предузећа или 
посебним прописима овлашћена приватна лица про-
дају -по тржишним ценама; 

б) индустриски производи који су »пуштени У, 
слободну продају наредбама Владе ФНРЈ или дру* 
ги.?с за то овлашћених органа по државним* ценама 
кој.?- одради Влада ФНРЈ или други овлашћени-орга. 
Ш (више ј единствен цене). 

Начин продаје овах производа прописује Ми-
нистар* трговине и снабдевања ФНРЈ. 

6) Остале одредбе 

Члан 9 

Превоз односно пренос свих артикала за снабде-
вање становништва врши се без икакве посебне до-
зволе на читавој територији Федеративне Народне 
Републике Југославије. 

Ограничења у погледу -превоза и преноса може 
прописиван једино Министар трговине и снабде-
вања ФНРЈ. 

Члан 10 

Ова уредба ступа на ома гу даи ом објављиван) а 
у „Службеном листу Федеративна Народне Републи-
ке Југославије", а пр*Шењиваће се од 1 марта 1948 
године. 

10 фебруара 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и"Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Ш е с т а р * трро&и#в < и*- одолевања* 
Јаков Блажевић, с. р, 

6 & 

О с т в а р у ј у ^ помоћ државе становништву у ра-
том опустонденим крајевима на ликвид аци ји -после-
дица окупатороког пустошења и у циљу подизања 
чсмљорадн.и*ммс газдинстаоа финансискиве- и економ-
ским мерама; 

оствгрујућм помоћ државе зе.мљор>а данцима у па-
сивним крајевима у циљу подизања њихових дома-
ћине тава и омогућавања запослења радне т а т е из 
л;а1Ж'В1:пих крајева у индустриј,и; 

извршујући г л а т к е Петог оти шњег плака у по-
гледу издизања животног ст агич грд а; становништва, 

Влада ФНРЈ, на оснозу чл. 1 Закона о овлашће-
њу Влади ФНРЈ з.а доношење уредаба по питањима 
из народне привреде, а иа .предлог Министра трго-
вине и снабдевања ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О СНАБДЕВАЊУ ЗЕМЉОРАДНИКА У ПАСИВНИМ 
И РАТОМ ОПУСТОШЕНИМ КРАЈЕВИМА 

ОДНОСНО РЕЈОНИМА , 

Члан 1 
Земљорадници у пасивним и у ратом опустоше-

н и ^ крајевима односно рејонима имају право на ку-
повину предмета исхране и ИНДУСТРИЈСКИХ .производа 
но етиж^М' јединственим ценама у количинама под 
условима и на начин одређен по прописима ове 
уредбе. 

Једи се крадеш о д а в н о (рејони сматрају пасивним 
и аггустошеним у смислу ове уредбе одређује 

т р о ш е т е и снабдевања »аро дае р>елпубл!ике 
у сагласности са Министром трговине и снабдевања 
ФНРЈ и Министром рада- ФНРЈ а уз оотВДЈу Прет-
с е д а в а Владе ФНРЈ. 

Члан 2 
Право на снабдевање у 'пасивним и ратом опу-

стошен им крајевима »по овој уредби имају: 
1)' деда земљорадника млађа од 16 гадиш*; 
2) ж ш ђ које .надају децу млађу о д 16 подива; 
3)' мушкарци и жене изнад 16 година чија је р а д - ' 

на снага неопходна за ' одржавање и даље развијање 
сељачког газдинства и обраду земље; 

4) жене изнад 40 година без деце, мушкарци из-
над 55 година; и 

5) за рад неспособни. 

Члан 3 
Немају право на снабдевање лица наведена у 

члану 2 ове уредбе: 
1) ако домаћинство у којем живе »ма довољно 

пољопривредних производа за властите »потребе; 
2) ако домаћинство у којем живе има појединих 

пољопривредних производа (стоке, индустриско? 
биља, вина, уља итд.) у толико; количини да може 
њиховом продајом по везаним ценама намирити сво-
је потребе у предметима исхране и индустрнеким 
производим^; 

3)' ако домаћинство у којем живе није испуни чо 
своје обавезе према прописима о обавезном откупу; 

4) ако су. обезбеђена .предметима исхране и ин-
дустриски.^ -производ им а на основу тога што њихови 
храбри оци' ра Хе ка10 радници »или службеници У 
привредним предузећима (тач. 1 Наредбе о одређи-

којима је обезбеђено снабдевање); и 
5) ако у д о м а ћ и н о в у има жена и мушкараца 

изнад 16 година-старости-• који нису е обзиром' на 
величину домаћинова потребни у раду пољоприв-
редног домаћинова , а чијим би се радом у другим 
гранама привреде (индустрији, грађевинарству, ру-1 
д а ј м т у џ и*&.) медаин обезбеди*« ' и&сдгШ'" осталих 
ч ш ш ^ 1 / гшдаад^- дм**' е.ЈШ^мУ'- снабде-
вања за лада У радном: односу. 
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Лица из Чл. 2 ове уредбе — чланови домаќинства 
наведеног под тач. 1 ОВОЈ* члана — снабдеваће се 
само индус тр неким производим а. 

Члан 4 
З емљо р адник а домаќинства у ратом опустоше-

ним крајевима снабдеваће се посебно 'по нижим је-
динственим ценама одређеним индустриски*« арти-
клима потребним з а обнову њихових д о м а ћ и н о в а . 
Изузимају се од овог снабдевања домаћинства наве-
дена под 2, 3 и 5 чл. 3 ове уредбе. Ово снабдевање 
врши се путем нарочитих бонова. 

Члан 5 
За снабдевање по овој уредби издаће министар* 

ства трговине и снабдевања народних република по-
себне карте за снабдевање на основу упутстава Ми-
нистра трговине и снабдевања ФНРЈ. Карте за снаб-
девање могу се издати и за поједине категорије 
потрошача према њиховим потребама. • 

Члан б 
Потрошачке карте издаје по категоријама (потро-

шача месни народни одбор по списку који претход-
но одобрава повереник за трговину и снабдевање у 
сагласности са претседник*)м среског извршног од-
бора. 

Члан 7 
Начин снабдевања по о в о ј уредби као и коли-

чине и артикле којим ће се снабдевати земљорад-
ници у пасивним и ратом опустошени*« крајевима 
односно рејонима одређује Министар трговине и 
снабдевања ФНРЈ у споразуму са Министром рада 
ФНРЈ. 

Члан 8 
Ова уредба ступа на снагу 1 марта 1948 године. 
10 фебруара 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФН°Ј 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

64. 

Да би се обезбедило снабдевање земљорадни-
ка одређеним индустриским производима по нижим 
ценама, затим 

да би се обезбедило снабдевање радног ста-
новништва »ко^ем је држава обезбедила снабдевање 
по нижим ценама; 

Влада ФНРЈ, на предлог Министра трговине и 
снабдевања ФНРЈ. а на ооно-ву чл. 1 Закона о сиз .го-
шћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба »шо пита-
њима из народне привреде, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПРОДАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
ВЕЗАНОЈ СЛ ПРАЗНА Ч \ * 
НИХ ИНДУСТРИСКИХ ПРОИЗВОДА ПО НИЖИМ 

ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА 

Члан 1 
Земљорадошци-произеођачи и сељачке радне за-

друге, који продају држави одређене пољопривредне 

производе по одређеним државним ценама (везаним 
ценама), имају право на куповину и н д у с т р и ј е робе 
по нижим Јединственим ценама у висини вредности 
продатих пољопривредних производа и у оквиру 
потреба свога домаћинова . 

Члан 2 
Који ће се пољопривредни производи куповати 

по одређеним државним ценама (везаним ценама) 
као и КОЈУ ће инд-устриску робу земљорадници-про-
извођачи моћи куповати за продате пољопривредне 
производе, одређује Министар трговине и снабдева-
ња ФНРЈ. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ може 
одредити да се куповина појединих индустриски« 
артикала услови продајом одређених пољопривред-
них производа.. 

Везане цене пољопривредних производа као и 
ниже јединствене цене индустриско,; роби одредиће 
се посебним прописима (Уредба о јединственим 
ценама). 

Члан 3 

Пољопривредне производе по везаним ценама 
могу куповати од земљорадиика-произвођача и се-
љачких радних задруга само земљорадничке набав-
но-продајне задруге, срески задружни пословни са-
вези, државна откупна предузећа, као и друга др-
жавна предузећа која добију зато нарочито овла-
штење. 

И н д у с т р и ј е артикле продају земљорадницима 
по прописима ове уредбе земљорадничке набавио-
продајне задруге и њихови срески пословни савези. 

Прописе о расподели земљорадничких производа 
купљених по О<ВОЈ уредби доноси Министар трговине 
и снабдевања ФНРЈ. 

Ово овлашћење издаје министарство трговине и 
снабдевања народне републике (управа за откуп) у 
којо: је седиште предузећа. 

Свако предузеће пре вршења куповине дужно је 
п р и б и т и се надлежној среској управи за откуп, 
која ће му у оквиру »плана откупа и расподеле из-
дата одобрење за куповину на територији свог 
среза. 

Члан 4 

Земљорадници-произво^ачи из нежитородиих по-
дручја, који се не могу снабдевати предметима ис-
хране из сопствене производње, могу за одређене 
счоје производе куповати по нижим јединственим 
ценама поред индустриских производа и одређене 
предмете исхране. 

Врсте и количине пољопривредних производа 
који ће се продавати овим земљорадницима као и 
начин пролазе одређује Министар трговине и снаб-
дева н-з ФНРЈ. 

Министар трговине, и снабдевања ФНРЈ у спо-
разуму са Министром поље привреде ФНРЈ одређује 
која се подручја односно места имај'У сматрати као 
нежит-ородна у смислу ст. 1 овог члана. 

Члан 5 
Земљорацнику-произеођачу и сељачкој радној 

задрузи издаће се, поред исплате куповине у гото-
вини или чековима,, и бонови у висини куповног 
износа на основу којих ће моћи да купи индустри-
ј у робу по нижим јединственим ценама. 

Прописе о врсти, издавању, руковању и обрачун 
надању бонова доноси Министар трговине и снабде«-
вања ФНРЈ у сагласности са Министром финансии 
ФНРЈ. 
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Члан в 
Прав© на куповину индустријске робе у смислу 

прописа ове уредбе има ЈУ И произвођачи индустри-
ско? биља рода 1948 године, како они који су већ 
закључили уговоре (контрахирали) са п р о и з в о ђ а ч е м 
предузећем, тако и оки који ће такве уговоре доц-
није закључити 

Ови произвођачи се могу користити травом које 
им Је признато на основу постојећих прописа одно-
сно на основу већ закључених уговора са произво-
ђача им предузећем или правом које им признаје ова 
уредба по слободном избору. 

Члан 7 
Ближе прописе еа спровођење ове уредбе до-

носи Министар трговине и снабдевања ФНРЈ и 
Министар финансија ФНРЈ. 

Члан 8 
Предузећа из чл. 3 ове уредбе отпочеће купо-

вати пољопривредне производе по прописима о«ве 
уредбе од дама њеног ступања на снагу, а најкасније 
до 15 априла 1948 годиме. 

Члан 9 
Ова уредба ступа на снагу 15 марта 1948 године. 

10 фебруара 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

65. 

У циљу регулисања размене производа широке 
потрошње и заштите становништва од шпекулации, 
Влада ФНРЈ, на предлог Министра трговине и снаб-
девања ФНРЈ, на основу чл. 40 у вези са чл. 20 За-
кона о петогодишњем плану развитка народне при-
вреде Федеративпе Народне Републике Југославија 
у годинама 1947—1951, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ТРГОВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВО-
ДНАВА У ПРИВАТНОЈ ТРГОВИНИ 

Члан 1 
Приватна лица, која имају дозволу за обављање 

трговачке радње пољопривредним производима или 
пиварске радње, могу се бавити трговином пољо-
привредних производа само иа обнову нарочитог 
одобрења које издаје срески или градски (рејонски) 
извршни одбор седишта трговачке односно пиљар-
ска радње. 

Одобрена трговина пољопривредним »производи-
ма може се обављати само у трговачким и лимар-
ским (радњама. 

Члан 2 
Трговином <на велико пољопривредних произво-

да, као и трговином у -сврху даље (продаје другим 
трговцима односно пиљарима ради препродаје, »е 
могу се бавити приватне трговачке радње. 

Мл а« 8 
Бављење агентуре«им или (посреднички*! пасло-: 

вима у трговини пољопривредним п р о и з в о д и м није 
дозвољено .приватним лицима ни у ком виду. 

Изузетно, приватна лица- могу се бавити врше-
њем откупа пољопривредних производа и индустр.и* 
ских сировина за државна и задружна предузећа 
само уз одобрење министра трговине и снабдевања 
народне републике. 

Члан 4 
Потрошачи могу куповати пољопривредне про-

изводе непосредно од произвођача без икаквих одо-
брења, али само у количинама потребним за своја 
домаћинова . 

Члан 5 
Приватни трговци, (пиљари, месари, имаоци уго-

с т и т е љ ^ ^ (гђстионичарских и хот.елијерских), по-̂  
сластичарских и сличних радња могу куповати по-
љопривредне производе непосредно од произвођача 
на селу, као и на пијацама, ако 'поред одобрења из 
Мл. 1 ове уредбе, имају за то посебно одобрење 
•среског -односно градског извршног одбора (управе 
за откуп) места седишта -своје радње. У тим случа-
јевима они могу куповати пољопривредне производе 
у количинама потребним за продају потрошачима у 
својим радњама, а не за даљу препродају. 

Алкохолна пића могу непосредно од произво-
ђача куповати само она приватна лица која имају 
дозволу за обављање угоститељске (гостионичар-ске 
и хотелијерске) радње и коЈа поред тога имају по-
себно одобрење за куповину непосредно од произво-
ђача пс ст. 1 овога члана. У том одобрењу мора 
бити означена количина коју могу куповати. 

Посебно одобрење из овог члана може издати 
•срески односно градски извршни одбор само унутар 
свог подручја, а унутар народне републике само у 
местима које му одреди министар трговине и снабде-
вања маро лис републике. Министар трговине и 
снабдевања народне републике може одредити места 
за куповину пољопривредних производа на подручју 
других република к о п му одреди Министар трго-
вине и -снабдевања ФНРЈ. 

Формулар посебног одобрења из овог члана про-
писује Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 6 
Кад трговци, пиљари ц. гостионица^« купују по-

љопривредне производе ван среза у коме имају се-
диште, морају се пријавити среској управи за откуп 
среза у коме купују да им овери одобрење из мл. 5 
ове уредбе. Без ове овере не могу куповати пољо-
привредне производе на територији тога среза. 

Члан 7 
Држави« органи, а нарочито органи унутрашњих 

послова и трговинске инспекције, водећи надзор над 
применом ове уредбе, дужни су да пријаве јавном 
тужиоцу сва лица која у циљу недопуштено трго-
вине, •недопуштене шпекулације и набијања дема 
крше прописе ове уредбе, а нарочито лица: 

1) ко ја крше прописе о це«ама, набијају цене 
и баве се недопуштено^ трговином пољопривредних 
производа; 

2) ќоја се баве трговином пољопривредних про-
извода на велико; 

3) која се без одобрења баве п о с е д о в а њ е м иљи 
агентуре«! у трговини између произвођача и по« 
трошена односно између (произвођача и државних 
и задружних предузећа; 
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4) а$ој,а се баве трговином пољопривредних про-
извода ,без дозволе надлежног органа; 

5) приватне трговце в пиљара ко ј« продају по-
љопривредне производе у сврху даље препродаје; 

6) приватне трговце, пиљаре, месаре, откупљи-
ваче који купују производе непосредно од произво-
ђача или на пијаци а немају за то посебно одобрење 
113 чл. б ове уредбе; 

7) која се баве трговином или откупом пољо-
привредних производа изван подручја за која имају 
одобрење; 

8) имаоце угоститељских (гостионичарских, хо-
телијер ских), посластичарских и сличних радња који 
продају у својим радњама или ван њих ^ п р е р а ђ е н е 
пољопривредне производе или прерађене производе 
у сврху даље препродаје, као и оне који купују 
алкохолна пића »непосредно од произвођача без по* 
себног одобрења или веће количине од одобрених; 

9). који се као службеници или откупљивачи др-
жавних и задружних предузећа баве приватном 
трговином односно трговином за свој- рачун; и 

10) кој,а превожењем пољопривредних произво-
да помажу недопуштену трговину « не допуштену 
шпекулацију. 

Ова д е ла% сматрају се пр екривали ма уколико не 
садрже елементе кривичног дела. 

По добијеним пријавама јавни тужилац, ако 
нађе да се ,р?ди о кривичном делу, покренуће кри-
вични поступак, ,а ако се ради о прекршају уступи-
ће предмет среском односно градског извршном од-
бору на надлежни поступак. 

Члан, 8 
Срески односно извршни градски одбор за пре-

кршај прописа ове уредбе казниће учиниоца лише-
њем слободе или поправним радом до три месеца 
или новчаном казном до 50.000 динара. 

Члан 9 
Имаоци трговачких и пиљарски.х радња дужни 

су у року од 8 дана по ступању на снагу ове уред-
бе затражити одобрење за трговину пољопривред-
ним производима из чл. 1 ове уредбе од надлежних 
среских односно градских извршних одбора. Уколико 
у овом року не поднесу молбе не могу се више ба-
вити трговином ових производа. Уз молбу треба 
поднети доказ о плаћеном порезу. 

Срески и градски извршни одбор« дужни су да 
у што краћем року, а најдаље у року од 14 дана 
по подношењу молбе, издају решење о давању одо-
брења или о одбијању молбе. До доношења решења 
подносиоци молбе могу се бавити трговином пољо-
привредних производа. 

Одобрење ће садржавати: 
1) име и породично име носиоца радње; 
2) -седиште радње и подручје пословања; 
3) број дозволе односно овлашћења за вођење 

радње за продају пољопривредних производа и озна-
ку органа који је издао дозволу или овлашћење. 

Против решења среског односно градског из-
вршног одбора странке имају право жалбе. О жал-
би решава министар трговине и снабдевања народ-
не .републике односно Главни извршни одбор На-
родне скупштине Аутономне покрај,ине Војводине 
односно Обласни извршни одбор. Жалба не одлаже 
извршење. 

Лица која не добију одобрење не могу се ба-
вити трговином пољопривредним про нав од има.. 

Члан 10 
(Министар трговине ш снабдевања падоше репу-

блике извршиће ревизију е ш одобрења издатих по 
.нд. 2 под а) Уредбе а гашгској евгијдевдвди^ препро-
даје производа)« Министар трговине и снабдевања 

народне републике може издати нова одобрења уко-
лико имаоци испуњавају услове .из ове уредбе. 

Члан И 
Уредба о планској евиденцији препродаје про-

извод«. од 23 јула 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ' бр. 62 од 25 јула 1947 године) ставља се 
ван снаге уколико се односи на трговину пољопри-
вредним нроизводима,-

Члан 12 
Ближе одредбе за спровођење ове уредбе до-

носи Министар трговине ,и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 13 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослви је" . 

10 фебруара 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
,и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

66. 
На основу чл. 8 Уредбе о снабдевању станов-

ништва, на предлог Министра трговине и снабде-
вања ФНРЈ, Влада ФНРЈ. издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О СЛОБОДНОЈ ПРОДАЈИ ИНДУСТРИСКИХ ПРО-
ИЗВОДА ПО ВИШИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА 

1) Пуштају се у слободну продају следећи ин-
дустриски производи по. вишим јединственим це-
нама (комерцијалним ценама): 

I. — Текстил: јутане, кудељне и ланене тканине, 
конфекција памучна, вунена и свилена, трикотажа 
памуча, вунена и свилена; 

II. — Обућа: радничке ципеле, гојзерице, чизме, 
мушке, женске, дечачке, девојачке и дечје ципеле 
са КО.Ж1НИМ и гуменим ђоном, сандале са кожним и 
гуменим ђоном, опанци целокожни, са гуменим ђо-
ном и гумени и сва остала обућа. 

ПЈ. — Метали: шипкаств челик, колске шине, ' 
бетонски! челик, обручи и траке, вучена жица, за-
в р т и и матице, завртњи за дрво, закивки, црни лим, 
жичано плетиво и платно, ексери, осовине за кола, 
кочнице за кола, оков за кола, ланци, мотике, ло-
пате, српови, косе, будаци, пи јуци, крампови, секире, 
ашови, грабуље, виле, маказе за грање, тестере за 
воћке и гране, остали пољопривредни алат, плугови 
и делови плугова, пресе з а Грожђе, муљаче за гро-
жђе, пумпе за вино, дрљаче, в и н о г р а д е ^ прскалице, 
прскалице за воће, круњаче, сечке за репу, ветре-
њаче, пресе за сено, косанице, остале пољопривред-
де справе, кљешта, чекићи, турпије, тестере., бургије, 
длета, остали алат за домаћинство, све врсте окова 
(за врата,, прозоре итд.), бицикли, делови за пче-
ларство, потковице, чешагију маказе за стрижење* 
кревети, улошци за кревете, лампе за петролеју 
лампе карбитска метални једаћи прибор, пећи*, 
штедњаци и делови, ваге гл тегови, остала метална 
роба. 
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IV. — Хемиски производи: плави камен, остала 
средства за заштиту биља, шупље стакло, вештачка 
ђубрива, свеће, туткало, остали хемиски производи. 

Гуме ча бицикле (спољне и унутрашње). 
V. — Неметални производи: брусеви, керамика 

за домаћинство, остали неметални производи. 
VI. — Производи дрвне индустрије и шумар-

ства: резана и тесана грађа, кола и делови кола од 
дрвета, четке и пистови, бачве и остале израде од 
дрвета, огревно дрво. 

VII. — Петројел. 
бИ — Галантерија: кожна, гумена, метална, 

текстилна, дрвна. 
2) Привредни савет Владе ФРНЈ на основу Ре-

шења Владе ФНРЈ IV бр. 136 од 5 априла 1947 го-
дине одредиће цене за наведене артикле који се 
пуштају у слободну продају. 

3) Министар трговине и снабдевања ФНРЈ до-
неће ближе прописе а начину продаје наве ;ених 
артикала који се пуштају у слободну продају. 

4) Ова наредба ступа на снагу одмах. 

IV бр. 1187 
10 фебруара 1948 -године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне о б р а н е , 

Маршал Југославиде 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

67 . 

На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољопривре-
дних производа везаној са правом на куповину одре-
ђених индустриских производа по нижим Јединстве-
ним ценама, на предлог Претседник Привредног са-
вета Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

1. 

Ради обезбеђења исхране становништва и снаб-
девања земљорадника са индустриским п р о и з в о д н а 
по нижим јединственим ценама, куповаће државна 
откупна предузећа и задруге пољопривредне про-
изводе по ценама одређеним у овој наредби (везане 
цене). 

I. — ЖИТАРИЦЕ 
1) Беле житарице: 

Динара 
пшеница (хектолитароке тежине 76 килограма) 412.— 
раж (хектолитарске тежине 70 килограма) — 366.— 
јечам (хектолитарске тежине 64 килограма) 353.— 
овас (хектолитарске тежине 44 килограма) 369.— 

Предње цене подразумевају се за 100 кг франко 
стовариште откупне станице или франко ВАГОН или 
шлеп по избору купца, и то за добру, здраву и суву 
робу, квалитета уобичајеног у трговини. 

Предње цене важе без икаквих одбитака. 
2) Кукуруз 

за кукуруз за кукуруз 
у зрну у клипу 

Д и н а р а 
са највише 14% влаге (при-

родно и вештачки сушен) 283.-1 212,25 

И. — СТОКА ЗА КЛАЊЕ, МРШАВЕ СВИЊЕ 
ЗА Т О В Љ Е Њ Е И МАСТ 

За куповину живе стоке за клање одређују се 
следеће државне (везане) цене за 1 килограм живе 
мере утврђене вагањем. 

Г о в е д а 
Динара 

I класа утопљена говеда са преко 55% меса 
у закланом стању 16.90 

II класа са преко 56% меса у закланом стању 14.80 
III класа са преко 50% меса у закланом стању 13*.70 
IV класа са преко 45% меса у закланом стању 12.60 
V класа са преко 40% меса у закланом стању 11.60 

VI класа испод 40% меса у закланом стању 9.50 

Т е л а д 
Динара 

I класа са преко 66% меса у закланом стању 17.70 
И класа са 60—66% меса у закланом стању 16.70 

III класа са 59—62% меса у закланом стању 15.50 
IV класа испод 59% меса у закланом стању 14.50 

Горње цене односе се само на телад која сисају, 
и то до два месеца старости. 

О в ц е 
Динара 

I класа утовљени шкопци ' 12.— 
II класа са преко 55% меса у закланом стању 11.—« 

III класа са преко 50% меса у закланом стању 10.— 
IV класа испод 55% меса у закланом стању 9.— 

Ј а г а њ ц и 
Јагањци — — 14.50 

С в и њ е 

А. У т о в љ е н е с в и њ е 
Динара 

I класа са преко 60% масноће 26.50 
II класа са 55—60% масноће 24.50 
III класа оа 50—55% масноће 23.— 
IV класа са 45—50% масноће 21.50 

V класа са 40—45% масноће 19.— 
Утовљени^ шкопљеним нерзетовима утврђују се 

за 15% мање цане од одговарајућих цена према гор4 
њим класама. 

Проценат масноће рачуна се на тежину у закла-
ном стању. 

Б. М е с н а т е с в и њ е 
Динара 

I класа 24.—» 
II класа 23.— 

Под меснатим свињама у смислу прописа ове 
наредбе -сматрају се свиње .,аркшир.аке и беркширске 
расе, као и њихови мелези који су тешки 60 до 110 
кг. живе мере и моји одговарају типу меснате свиње. 

В. М р ш а в е с в и њ е и п р а с а д 
Динара! 

1) Мршаве свиње за топљење 27.50 
2) Прасад до 20 кг. живе мере 30.— 

Све предње цене се подразумевају франко нај-« 
ближе сточно тржиште продавца за стоку која није 
храњена ин пој ена 12 часова пре примопредаје. 

Г. С в и њ с к а м а с т 
Свињској масти одређује се цена од динара 31.25 

аа 1 кг. Ова цена важи за маст која се купује од 
произвођача и која не садржи никаквих страних при« 
меса. 



Среда, .1,1 фебруар 1048 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Бро ј 12 — Страна 131 

Ш — СИРОВА КОЖА 

1) Говеђе и биковске коже до 30 кг 
кладите*.,, X. . IX ЈН ,.1У V 

V, РМ, . 14.— . .8.75 3.50 

2) Биковске коже рд 31 до 40 кг за 1 кг 
квалитет I И ,Ш IV V 
Динара 15.75 14.17 12,60 7.87 3.15 

3) Синовске коже од 41 до 55 кг за 1 кг 
квалитет I II III IV V 
Динара 14.— 12:60 11.20 7.— 2.80 

4) Синовске коже преко 55 кг за 1 кг 
квалитет I II III IV V 
Динара 12.25 11.02 9.80 6.12 2.45 

квалитет 
Динара 

5) Бивољске коже за 1 кг 
I II III IV 

14.50 13.06 11.60 7.25 
V 

2.90 

6) Телеће коже са главом и ногама за .1 кг 
квалитет I И III IV V 
Динара 23.50 21.50 18.80 11.75 4.70 

7) Телеће коже без главе и ногу за 1 кг 
квалитет I II III IV V 
Динара 29.50 26,55 23.60 14.75 5.90 

8) Телеће-акдеранци са главама и ногама за 1 кг 
квалитет I II :Ш IV V 
Динара 19.97 18.27 15.98 &98 3*99 

9) Телеће—лкдеранци без главе и ногу за 1 кг 
квалитет I II III IV V 
Динара 25.07 22.56 19.97 12.53 5.01 

квалитет 
Динара 

квалитет 
Динара 

квалитет 
Динара 

10) Коњске коже за 1 кг 
I II III IV V 

12.— М80 9;61 ,6.— 2.40 

11) Мазге и муле. за 1 кг 
I II ' Ј Н IV 

9.— 8.10ѓ 7.20 4;50 

12) Магареће коже за 1 кг 
I II 111 IV 

6.— 5.40 4.80 3.— 

7.50 

13) Ждребеће коже за 1 кг 
квалитет I II Ш IV 
Динара 15.— 13.50 12.-

V 
1,80 

V 
1.20 

V 
3 . -

14; Ждребеће з а крзно за 1 комад 
квалитет I 
Динара 120.— 

Горње цене важе за про извођаче — улазне мере 
— франко откупио место, и го за коже без рогова, 
без кости, главе, губице, меса, лоја, вимена, патака, 
ренте кости, блата и других страних тела. 

Шахтоване коже су за 10% јевтиније. 
У IV класу телећих кожа примају се коже од 

недоношћади (шерфлинг). 
За говеђе и јунеће коже племените врсте при-

знаје се додатак од Динара 1.50 ̂ .»о 1 кг само за 
I сортимент. 

Тежина сувих кожа множи се са два да би се 
добила улазна мера и обрачунава се-по-горњим це-
нама. 

Б. 
I) Свињске коже са коврђом длаком сирове, свеже, 

за 1 кг 
квалитет I II III IV V 
Динара 16.— 12.80 6.90 6.40 — 

2) Свињске коже са равном длаком, за 1 кг 
квалитет I II III IV 
Динара 22.—» 17.60 13.20 8.20 

Горње цене важе за произвођаче улазне мере 
франко откуцано место. 

В. 
За куповину сирове коже ситне стоке одређују 

се следеће државне (везане) цене: 
1) Јагњеће под вуном за 1 кг сирове — свеже 

квалитет I II III IV 
Динара - 24.— 18.— 12.— 6.— 

2) Јагњеће под вуном, за 1 кг — суве 
квалитет I II III IV 
Динара 56.— 42.50 29.— 16 — 

3) Јагњеће т и т а н е , сирове, свеже, за 1 кг 
квалитет I II III IV 
Динара 16.— 12.— 8.— 4.— 

4) Јагњеће титане , суве за 1 кг 
квалитет I И III IV 
Динара 42.50 32.50 22.50 12 50 

5) Вагане, суве за 1 комад 
квалитет I 
Динара 12 — 

6) ; Баг ане сирове — свеже за 1 комад 
квалитет I 
Динара 12.— 

7) Овчје коже под вуном, сирове, свеже за 1 кг 
квалитет I (II III IV 
•Динара 24.— 18.— 12.— 6.— 

8) Овчје под вуном, суве за 1 кг 
квалитет I II Ш IV 
Динара 56.— 42 50 29.— 16.— 

9) Овчи калваци (титане) за 1 кг одроде, свеже 
квалитет I II III IV 
Динара 16.— 12.— 8.— 4.— 

10) Овчи калваци (титане) за 1 кг суве 
квалитет I И III IV 
Динара 42.50 32-50 22.50 12.50 

II) Козје, коже т и т а н е и нешишане, сирове, свеже 
»а 1 кг 

квалитет I II III IV 
Динара 18.— 13-50 9 — 4.50 

12) Козје коже т и т а н е , н стишане, суве за 1 кг 
квалитет I II III IV 
Динара 47.50 36.25 25.— 13.75 

13) Јареће и хеберлинг (двиска) свеже кг суве за 1 кг, 
квалитет I II III 
Динара 40.— 20.— 10 — 

14) Вагане, несушене и суве за 1 комад Ч 
квалитет I 
Динара 8.— 
15) Јагњеће коже племенитог крзна од . 290, 500 гр* 

несушене и суве за 1, комад 
квалитет I II 
Динара 32.— 24.-
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Горње, цене важе за произвођача франко откупно 
место. 

Г. 

За куповину остале сирове коже одређују се 
следеће државне (везане) цене: 

1) Псеће, за 1 номад, суве или свеже 
квалитет 1 II 
Динара 24.— 20.— 

2) Срне, јелени, сирове, свеже, за 1 кг 
квалитет ° 1 И III 
Динара 30.— 26.— 20.— 

3) Срне, јелени1, суве за 1 кг -
квалитет I 11 111 
Динара 42.— 35.60 21.— 

Горње цене важе за 'произвођача франко откупно 
место. 

IV. ВУНА 

64.— 
62.— 

62.— 

60.— 

50.— 

45.— 

Цене се »подразумевају за здраву, суву и чисту 
вуну без брабоњских ножних коврџа, франко отку-
пно место. 

V. — КРОМПИР 
1) За куповину кромпира одређују се; следеће 

просечне државне (везале) цене: 
млади кромпир рани — — — Дин. 1.000.— 
млада, кромпир — „ 612.50 
ружевац (роза) кромпир — — „ 204.25 
остале врсте кромпира — — » 157.50 

Предње цене подразумевају се за 100 кг нето 
франко вагон, шлеп или магацин државног от«у«п»ног 
предузећа или задруге у среском месту, а по избору 
купца. 

Министар т р г о в ц е и снабдевања ФНРЈ, на пре-
длог министра трговине и снабдевања народне ре-
публике а у сагласности са Претседником Привред-
ног савета Владе ФНРЈ, може водећи рачуна о 
квалитету, годишњем добу итд. у границама горњих 
основних цена одредити цене за подручје поједине 
народне републике. 

За куповину рунске вуне одређују се следеће 
државне (везане) цене: 

Динара 
за 1 кг 

1) вуна класа 1: стрижена са оваца пасмине 
мерино, рандма« мајмање 35% 

2) вуна класа II: етри жена са оваца пасмине 
полумерино и цигаја рандман најмање 40% 
а) финијег влакна, бела — — — — 
б) грубљег влакна, бела и сва у боји II 

3) вуна класе III: с трижем са оваца сје-ничке, 
сврљишке и овченољске пасмине рандман 
најмање 60% 
а) финијег влакна бела — — 56.— 
б) грубљег влакна бела и сва у боји кла-

се III — 52.— 
4) вуна класе IV стрижена са оваца свих дру-

гих домаћих пасмина праменка, рапдман 
најмање 55% • 
а) финијег влакна бела — — 
б) гру^вег влакна, бела и сва у боји кла-

5) домаћа рунска вуна прана на овци (кула-
на) непосредно пре стриже »платиће се за 
25% више од припадајуће цене* за неопра-
ну вуну. Вуна »која је после стриже опрана 
платиће се по истој цени 

6) вуна класе V стрижена са јагањаца фари-
на) V раскиданим комадима- руна: 
а) пасмина мерино, полумерино и цига ја 

беле, најмањи рандма« 50% — -
б) пасмина мерино, полумерино и цигаја 

у боји, најмањи рапдмаД 50% 
в) осталих пасмина, бела најнижи рандман 

г) осталих^ пасмина у боји, најнижи ранд-

7) Кожарска Слабачка, штаварска) вуна кла-
се VI 
а) скинута оа коже приликом прераде на 

начин који чува влакно рд штетног де-
ловања средстава за скидање, полупра-
не рандман најмања 75% — — — — — 

б) скинута на обичан начин полупрана 
рандман најмање 75% — 

8) Класа VII: вула остриЖена пре главне 
стриже са врата и трбуха најмањи ранд-
• ман 35% —• — — 20.— 

VI. — ПАСУЉ 
1) За куповину пасуља одређују се следеће про-

сечне државне (везане) цене: 
пасуљ тетовац, трешњева^, традиштанац, 

кокосов пасуљ и овим сличне врсте — Дин. 974.33 
све врсте једнобојно^ пасуља — — — „ 779.47 
шарени и мешани пасуљ „ 584.60 

Предње ш н ! важе за 100 кг нето франко вагон, 
•шлеп или магацин државног откупног предузећа или 
задруге у среском месту а по избору купца. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ, на пре-
длог министра трговине и снабдевања народне ре-
публике а у сагласности са Пр ет е е деи ком Привред-
ног савета Владе ФНРЈ, може на бази гарњих основ-
них цена, одредити цене за подручје поједине на-
родне републике. 

VII. — ВИНО 
За куповину вина јачине 12 ма лигама одређује 

се просечна државна (везана) цена од динара 700.— 
за 1 хектолитар односно динара 0.40 до динара 
0.85 за 1 малиган. 

Предња цена се подразумева за здраво један-
пут оточено вино франко вагон, шлеп или магацин 
државног откупног предузећа или задруге у среском 
месту, а по избору купца. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ, на пре« 
длог министра трговине и снабдевања народне реч 
публике а у сагласности са Претседником Привред-
ног савета Владе ФНРЈ, »на бази горњих основних 
цена може одредити цене вину по сортама и јачини 
за подручје поједине народне републике. 

— 72.— 

70.— 

68.— 

65.— 

35.— 

— 32.— 

VIII. — ИНДУСТРИСКО Б И Љ Е 
лан стабљика са семеном — — — Дин. 320-
конопља стабљика — — — — — „ 230-
семе конопље за сетву — — „ 4.000-
памук сирово влакно , „ 2.300.-
шећерна репа ,> 7 2 -
шећерна репа семе — — — „ 3.300 -
цикорија ,, 200-
сунцокрет — семе „ 430-
уљана репица — семе — — — — „ 680-
•соја — семе — — — ' „ 520-
рицинус — семе „ 860-
мак — семе — — „ 880-
мак — опиум 11% морф. „ 1.200.-
сезам — семе •— — — — „ 1:.000.-
арашид — семе — „ 1.000.-
бундевско семе „ 800-
•семе лана. за индустрију, — — — „ 1.100.-
дуван — лист — — — — ју 6.800.-
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хмељ и Дин. 8.500.— 
индустриска паприка —» — — „ 4.500.— 
сирак — слама — „ ООО.— 
бухач — „ 3.600.— 
(пиварски јечам — „ 420.— 

. , Горње цене ̂ важе зд"г100 кг нето тежине франко 
вагон, шлеп или магацин -откупне станице, а по из-
бору купца. < • - • ' • 

На основу горњих просечних цена,' Министар 
Лак$ -индустрије ФНРЈ у сагласности са Министром 
пољопривреде ФНРЈ и Министром финансија ФНРЈ, 
одредиће цене за поједине врсте и квалитет инду-
с а неког биља тако да те цене могу бити више од-
носно ниже од горе наведених просечних цена. 

Исто тако Министар лаке индустрије ФНРЈ, у 
сагласности са Министром пољопривреде ФНРЈ*« са 
Министром финансија ФНРЈ прописаће и остале 
услове за контрахирање индустриског биља. 

IX. — ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ 
За куповину ниже наведених производа одре-

ђују се следеће просечне државне (везане) цене: 
за 1 кг 

Т) маслиново уље Дин. 38.— 
2) живина: 

а) пилићи — — — — — — — — „ 19.— 
б) кокоши ,, 18.— 
в) мораве . „ 20.— 
г) гуске дебеле — „ 23.— 
д) гуске мршаве — „ 16.— 
1у) .папке дебеле — — — — — — „ 22.— 
е) патке мршаве — — — 
ж) ћурке „ 18.— 

за 100 комада 
3) кокошија ја ја — — Дин. 122.— 

: за 100 кг 
4) гиба морск! — — — — — — — 1.622.— 
5) сир 

а) бели — — „ 2 400.— 
б) тврди „ 3.800.— 

6) пиринач 1кеољуште,ни (арпа) — — „ 800.— 
Горње цене су .просечне а подразумевају се фран-

ко вагон, шлеп, брод или магацин државног преду-
зела или задруге по избору купца. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ односно 
по његовом овлашћењу министри трговине и снаб-
девања народних репу^ди^а прописаће цене за поје-
дине^.ррсте и квалитет,,'. ѕолеЈи« рачуна о сезони и 
то т^ко да те цене мору ,бити више или ниже од 
горе наведених цена. 

2. 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ, у са-

гласности са Дретседни&сом Привредног савета Владе 
ФНРЈ, може га куповину извесних изразито сезон-
ских производа одредити посебне додатке. 

3. 
Произвођачи индустриског биља, који су за 

род 1948 године већ закључили уговоре са држав-
ним предузећима уз досадашње услове, могу да при-
хвате нове услове дате у овој наредби, или да оста-
ну код досадашњих услова, већ према нахођењу про-, 
извођача који је склопио уговор. 

Исто тако и произвођачи индустриског биља-
који још нису закључили уговор о производњи и о 
продаји индустриска биља, могу да захтевају скла-
пање уговора о производњи и продаји по досада-
шњим условима. 

Произвођачи дувана у листу и памука, ко ји су 
већ закључили уговоре по досадашњим условима 
могу се користити условима из ове наредбе задр-
жавајући право н* куповање кукуруза по досада-
шњим прописима. 

4. 
Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ про-

писаће ближе услове за куповину пољопривредних 

производа као и марже које се одобравају држав-
ним и задружним предузећима. 

5. 
Ова наредба ступа на -снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Фе^ердтивне Народне Репу-
блике Југославије" а п р и м е њ и в а ^ се од 1 марта 
1948 године. 

IV бр. 1185 
10 фебруара 1948 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ -
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ 
и Савезне »планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

68. 
На основу чл. 3 Уредбе о снабдевању станов-

ништва, а на предлог Министра трговине и снабде-
вања ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОТРОШАЧА КОЈИМА СЕ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ СНАБДЕВАЊЕ 

1) С н а б д е в а н а одређених предмета исхране 
обезбеђују се следећи потрошачи: 

а) радници, службеници и намештеници запо-
слени код државних надлештава, установа и преду-
зећа, задруга и задружних организација, друштве-
них организација и приватних послодаваца; ученици 
у привреди; , 

б) лични и породични пензионери; ВОЈНИ инва-
лиди и инвалиди .рада; научници и уметници; -у»да-
ваоци помоћи Државног завода за социјално оси-
гурање; материјално необезбеђена лица која нису 
способна за привређивање; сама жена са више 
деце млађе од 16 година; занатлије; чланови за-
натско-прерађивачких задруга; свештеници верских 
заједница; студенти и ученици средњих и стручних 
школа; бабице; лица слободне професије: апотекари« 
лекари, зубари, зуботехничари и адвокати, уколико 
стварно раде односно врше своје занимање; лица 
која су имаоци и лично воде трговачке и угости-
тељске радње ако живе у насељима у којима не ПО-
СТОЈИ могућност за снабдевање предметима исхране 
из локалних извора; 

в) чланови породица лица наведених под а) 
и б); 

г) сва деца до 14 година, уколико живе у на-
сељима у којима не постоји могућност за -снабдевање 
предметима исхране из локалних извора, мада њи-
хови издржаваоци нису преузети на обезбеђено 
снабдевање. 

Изузимају* се из обезбеђеног снабдевања они 
потрошачи наведени под а), б), в) и г) који су снаб-
девени предметима исхране из сопствених извора 
(сопственог приноса-производње). 

Чланови породица лица наведених под а) и б) 
снабдеваће се обезбеђеним предметима исхране без 
обзира да ли живе заједно и у истом месту или не. 
Изузетно неће се снабдевати обезбеђени^ предме-
тима исхране чланови породица лица која воде тр-
говачке, угоститељске радње, ако живе одвојено у 
насељима у којима ПОСТОЈИ могућност за снабдева-
н а предметима исхране из локалних извора. 
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Која се места сматрају насељима у којима не 
постоји могућност за снабдевање предметима ис-
хране из локалних извора одређује Министар трго-
вине и снабдевања ФНРЈ на предлог министра трго-
вине и снабтсвања народне републике. 

2) Снабдевоњем одређених индустриских про-
извода обезбеђују се следећи потрошачи: 

а) радници, службеници и н а м е ш т е н и к запо-
слени код државних надлештава, установа и преду-
зећа, задруг? и задружних организација, друштвених 
'Организација и приватних послодавца ; ученици у 
привреди; 

б) лични и породични пензионери; војни и ива-
ни ли и инвалиди рада; научници и уметници; ужи* 
каони помоћи Државног завода за социјално оси-
гурање; материјално необезбеђена лица која нису 
способна за иривређивање; сама жена са више деце 
млађе од 16 година; занатлије; чланови занатско-
прерађивачких задруга; свештеници верских зајед-
ница; студенти и ученици средњих и стручних 
школа; бабице; лица слободне професије: апотекари, 
лекари, зубари, зуботехничари и адвокати, уколико 
стварно врше своје занимање; 

в) чланови породица лица наведених под 
а) и б). Чланови породица материјално необезбе-
ђених лица преузимају се иа обезбеђено снабде-
вање само уколико нису способни да привређују. 

Чланови породица лина наведених под а) и б) 
снабдеваће се обезбеђеним индустриским произвео 
дима без обзира ^а ли живе заједно и у истом месту 
или* не. „ 

3) Као радници, службеници и намештеници у 
смислу ове наредбе сматрају се сва лица која с е 

налазе у радном од«*)су и која су обавезно осигу-
рана код Државног завода за социјално осигурање. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ, у спо-
разуму са Министром рада . ФНРЈ, одредиће лица 
која се У смислу ове наредбе могу сматрати као 
радници, иако нису у радном односу и нису обавез-
но осигурана код Државног завода за социјално о-
сигурање (на пример: такси шофери, кочијаши, те-
стераши и сл.). 

4) Као чланови поро тице потрошача наведених 
у тач 1 и 2 наредбе сматрају се чланови УЖ$ поро-
дице (брачни друг и малолетна деца, и то: брачна, 
ванбрачна, усвојена, пасторчад и сирочад узета на 
издржавање), као и родитељи и не пуно ле те а браћа и 
сестре ако их односни потрошач издржава и ако 
немају других прихода, а живе у заједничком до-
маћинову . 

5) Ближе прописе за спровођење ове наоедбе 
доноси Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

6) Ова наредба ступа на снагу даном' објавл^и-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослави ја , а пр именоваће се од \ марта 
"1948 године. 

IV бр. 1188 
10 фебруара 1948 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков* Блажевић, с. р. 

69. 

На основу члана 4 Уредбе о 
снабдевања ФНРЈ, Влада ФНР'Ј доноси 

снабдевању станбвИиШТвз на предлог Министра трговине и 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ АРТИКАЛА И КОЛИЧИНА КОЈИ УЛАЗЕ У САВЕЗНО ОБЕЗБЕЂЕНО СНАБДЕВАЊЕ 

I. — Према категорији у коју су разврстани, потрошачима преузетим на обезбеђено снабдевање 
обезбеђују се следеће врсте и количине артикала: 

А. Редовне количине 

В р с т е и к о л и ч и н е а р т и к а л а 
Категорија Хлеб Гриз Гриз Масноће Месо Шећер Какао Кафа Сува Категорија 

шиен. КУ кур. производи сланина 
потрошача гр. гр.' гр.' . ТР: гр. гр. гр. гр. гр. 

Р-1а 800 3200 1500" 7500 1-500 200 
Р-16 700 2800 1400 ' 6000 12(30 150 
Р-шумски 1000 1бђ0 1000 2400 
•Р-1 650 120Оѕ ЗООО 1000' 150 
Р-2а 4501 2400' 1100г 4500 1100 100 
Р-2 460 1 116»' ' 2500 | 900 100 
Р-3 350 1000 2000 800 • 100 
да: 250 100Г 400'5 600 7& 100 
т 250 900 600* 10вГ 750" 200 
Д-З • ЗОО 800* е с т ЗОО 
г ч а е т 600 > 1600 600 
П2 250 4№л 1000 , 

Р^арски јамски4 р а д и ц а ПРИМАЈУ' 1006'' тра ма хлеба 'дневне. 
Количине артикала назначене у горњој табели одређене су месечно а за хлеб дневно. 
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Б. Допунске и специјалне количине: 

Категорија потрошача 

М
ес

о 
I 

гр
. 

I 

0) ЛС О . 
з е * 
«5 § Ш

ећ
ер

 
гр

. 
1 

Х
ле

бн
о 

I 
бр

аш
но

 
1 

гр
. 

I 

Труднице 1600 500 1600 
Болесници ва« болнице 3000 500 1000 
Ударници 1500 760 1000 1000 
Туристи 100 40 35 ЗОО 

За категорију потрошача ИР-1 160 тачкица 
ИР-2 140 
НГ 
ИД-1 
ИД-2 

ударнике 
ванредне потребе 

90 
60 
80 
70 
60 

Количине артикала одређене су месечно, а за 
туристе дневно. 

II. — У обезбеђено снабдевање улазе следећи 
инду стр ноќи производи: 

А. Текстил: 
1) Памучне тканине (и конфекција од истих) и 

. т о : за рубље, за постељину, за женске хаљине, за 
мушка одела, за поставу, за међупоставу, за .покри-
ваче, за пеленице, за пешкире, за мараме и шамије, 
за декорацију (намештај), за јоргане. 

2) Вунене тканине Си конфекција ОД истих) и то: 
вунене тканине за мушка одела од гребенаног пре-
дива, вунене тканине за мушка одела од чешљаног 
предива, шајак и чоја, вунене тканине за женске ха-
љине од гребенаног предива, вунене тканине за 
женске хаљине од чешљам ог предива, вунене тка-
нине за женске костиме од гребенаног предива, ву-
нене тканине за мушке зимске капуте, вунене тка-
нине за женске огртаче (мантиле), вунене тканине за 
женске зимске капуте и огртаче, вунене тканине за 
међупоставу. и вунена ћебад. 

3) Тканине од вештачке свиле (и конфекција од 
истих) и то за женско рубље, за женске хаљине, 
за поставу, за јорг ане. 

4) Конац памучни. 
5) Чарапе: мушке вунене, мушке и женске па-

мучне, женске од вештачке свиле, дечије памучне. 
6) Трикотажне израде: трикотажне рубље па-

мучно, трикотажно рубље од вештачке свиле, •пле-
тен« одевни предмети памучни, плетени одевни пред-
мети вунени. 

Б. Обућа; 
а) за потрошаче радничких категорија (ИР-1, 

ИР-2): радничке кожне ципеле, мушке кожне ципеле 
с а кожним или гуменим ђоном, женске кожне ци-
пеле са кожним ђоном, гојзерице, чизме кожне, 
каљаче гумене и чизме гумене рибарске; 

б) за остале потрошаче (ИГ, ИД-1, ИД-2): чизме 
гумене, каљаче гумене и чизме гумене рибарске. 

Обезбеђене и н д у с т р и ј е производе купују по-
трошачи уз куповне тачкице односно уз куповне 
тачкице и купоне са својих потрошачких карата. 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ одређује 
број куповних тачкица који је потребан за куповину 
појединог индустриско«* производа, као и то који се 
(индустриски производи купују уз куповне тачкице 
а који уз куповне тачкице и купоне. 

III. — Поред ових артикала може Министар тр-
говине и снабдевања ФНРЈ одредити да се' одређене 
категорије потрошача снабдевају и другим артикли-
ма на основу допунског бона КОЈИ гласи на одређену 
суму новца. 

IV. — Количине ипдустриских производа које се 
обезбеђују израчунате у куповним тачкицама према 
категорији потрошача износе: 

V. — Обезбеђеним артиклима наведеним! у тач. 
I потрошачи ће се снабдевати' почев од 1 марта 1948 
године изузев меса којим ће се обезбеђено снабде-
вати почев од 1 априла 1948 године. 

За артикле наведене у тач. II обезбеђено снаб-
девање почеће између 1 и 15 марта 1948 године са 
важношћу од 1 марта 1948 године. 

IV бр. 1189 
10 фебруара 1948 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и 'Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосиќ! Броз-Тито, е р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

70 . 

На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама, 
а на*-предлог Претседника Привредног савета Владе 
ФНРЈ. Влада ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НИЖИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА У ПРОДА-
ЈИ НА МАЛО ЗА СО, ПЕТРОЛЕЈ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ, 

ШИБИЦЕ И ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 
I. — Произвођачи пољопривредних производа 

који су према посебним прописима продали своје 
производе државним предузећима и задругама по 
одређеним државним ценама (везаним ценама) могу 
куповати со, петролеј за осветљење, шибице и ДV-
ванске прерађевине по следећим ценама у продаји 
на мало: 

1) Со: Цена Укупни 
рабат 

1,25 

а) за јело (кухињску) за 1 кг — 3 
б) за стоку за 1 кг 1,40 
в) за рибарске сврхе за 1 кг 

2) Петролеј за осветљење 
за 1 литар — — 

3) Шибице за 1 кут. (50 гаали-
дрваца) — — — — — — 

4) Дуванске прерађевине 
а) цигарете „Јадран" за 20 комада 
б) цигарете „Македонија" за 20 ко-

мада — 
в) цигарете „Дрина" за 20 комада 
г) цигарете „Триглав'* за 20 комада 
д) цигарете „Херцеговина41 за 20 

комада — — — — — — — — 
ђ) цигарете „Морава" за 20 ко-

е) цигарете „Сутјеска" за 20 ко-

ж) цигарете „Зета" за 20 комада 
з) цигарете „Ибар" за 20 комада 
и) за цигарете „Драва" за 20 ко-

15 
15 

15 

5,50 в. тач. 

1 14,6 

15 12,4 

10 12,4 
10 12,4 
10 12,4 

10 12,4 

8 12,4 

7 12,4 
4,50 12,4 
4 12,4 

3,50 12,4 
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Ц е н а Укупни 
рабат 

ј) за цигарете „Сава" за 20 комада 3 12,4 
к) цигаре „Порторико" за 1 комад 1,60 12,4 
л; цигаре „ Ц и г а р и д о в за 1 комад 1 12,4 
љ) цигаре кратке домаће за 1 ко-

мад — — — — — — — — 1 12,4 
м) дуван и крижан^ зетски за 1 кг 175 12,4 
н) дуван за жвакање за 1 кг 76 12,4 

II. — За. промет са сољу, шибицама и дуван-
скии прерађевинама воже <и даље прописи Претсед-
ник а Савезне планске комисије о рабати ма за те 
производе од 21 фебруара 1947 године Каб.бр. 37, 
изузев прописа о висини рабата за шибице и дуван-
ске нрерађевине. 

Укупни рабати одређени у тач. I овог решења 
за шибице и дуванске пр грађевине поделиће се на 
поједине учеснике у промету у истом сразмеру који 
је био утврђен у решењу П р е т с е д н и к Савезне план-
ске комисије наведеног у предњем ставу. 

III. — За промет петролејом за осветљење важе 
и даљ-е прописи упутства Савезног уреда за цене 
бр. 6500 од 5 априла 1947 године о регулисању про-
даје на мало петролеја за осветљење, е тим да ће 
се продавцима на мало одобравати рабат у доса-
дашњим апсолутним износима по једном литру. 

IV. — Решење о вишим јединственим ценама за 
со, петролеј за осветљење, шибице и дуванске пре-
рађевине које ће важити у слободној продаји на-
ведених производа донеће Претседник Привредног 
савета Владе ФНРЈ својим решењем, и то У висини 
досадашњих Јединствених цена. 

V. — Ово решење с.упа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федер ат, иви е Народне 
Републике Југослви је , а примењиваће се од 1 марта 
1948 године. 

IV бр. 1186 
10 фебруара 1948 године 

Београд 
Претседник Владе 'ФНРЈ 

и Министар народне ол бр ане, 
Маршал Југо сл авије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ 
и Претседник Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

71. 
На основу чл. б Уредбе о снабдевању станов-

ништва преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О П ОТР ОШАЧКИМ КАРТАМА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Потрошачи који су преузети на обезбеђено 

снабдевање, снабдеваће се артиклима обезбеђетог 
снабдевања искључиво п а основу по тр отачких ка* 
рата. 

Члан 2 • 
Потрошачке (карте савезног обезбеђено? снаб-

девања једнообразне оу на дело] државно ј терито-: 
ри ји. 

Министри трговине и снабдевања народних ре-
публика прописују начин куповања артикала репу-
блика неког обезбеђен от чзнабд везања и »потрошачке 
карте за ово снабдевање. 

Члан 3 
Потрошачке карте издају се одређеним лицима 

на «оонову доказа о својству тога лица које <мѕу да 0е 
право на потрошачку карту одређене едрете. 

Потрошачке карте у градовима издају градски 
(реонски) извршни одбори, а за остала места меси« 
народни одбори е а основу спискова потрошача ко је 
претходно потврђује срески извршни одбор. 

Члан 4 
Потрошачке карте деле се на основне, допунске 

и туристичке. 
Постоје следеће основне потрошачке карте: 
а) за предмете исхране; 
б) за текстил и обућу. 
Допунске потрошачке карте издају се поред 

основних потрошачки* карата у циљу допунског 
снабдевања. Постоје следеће допунске потрошачке 
карте: 

а) за болеснике ван болнице; 
б) За труднице, 
в) за ударнине, новаторе и рационализаторе; 
г) за ванредне потребе. 
Туристичка потрошачка карта служи за снабде-

вање потрошача посетилаца туристичк-их, климатских 
« бањских места. 

ОСНОВНЕ ПОТРОШАЧКЕ КАРТЕ 

А. — Потрошачке карте за предмете исхране 

Члан 5 
С обзиром на разврставање потрошача у потро-

шачке категорије, постоје следеће потрошачке карте 
за предмете исхране: 

а) за специјалне категорије радника Р-1а, Р-16, 
Р-2а, Р-ш 

б) за прву потрошачку категорију радника Р-1 
в) за другу потрошачку категорију радника Р-2 
г) за трећу потрошачку категорију радника Р-3 
д) за потрошачку категорију деце до 2 го-

дине Д-1 
ђ) за потрошачку категорију деце од 2 до 7 го* 

дина Д-2 
е) за потрошачку ^категорију деце од 7 до 14 

година Д-3 
ж) за остале потрошачке категорије Г-1 и Г-2. 

Члан 6 ; 
Потрошачке карте за предмете исхране садрже 

одређени број купона са ознаком артикла ко ји се 
обезбеђује потрошачима. 

Члан 7 
Потрошачи града могу куповати обезбеђене 

артикле исхране у свим продавницама на подручју 
градског народног одбора који је карту издао, а1 

^потрошачи -села могу куповати ове артикле у свим 
гсродавницама У срезу као и у продавницама града 
лео ји је на територији односног среза без обзира да 
ли је административно издвојен из подручја тог сре-
за. Изузетно ако локалне прилике захтевају, месни 
односно градски народни одбор може одредити да| 
се потрошачи снабдевају хлебом у одређеној, про-;, 
дашици. 

Члан 8 
Потрошачке карте за предмете чигаране издају) 

се за једа« мјесец унапред и важе за та ј месец. По* 
трошећи м а г у до,умовати предмете исхране у току це-
лог месеца! за који ј е потрошачка марта и з д а т а / 
Купони за хлеб важе само три дана. 
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В. Потрошачке картг за текстил и обућу 

Члан 9 
С обзиром на разврставање потрошача у потро-

шачке категорије постоје следеће потрошачке карте 
ва текстил и обућу: ИР-1, ИР-2, И-Г, ИД-1, ИД-2. 

Члан 10 
Потрошачке карте за текстил и обућу садрже 

одређен број. куповних тачкица и купона. Куповина 
текстила и обуће на основу п о т р о ш а ч к а карата вр-
ши се уз о т и ц а њ е куповних тачкица или уз оТСе-
цање куповних тачкица и купена, 

Члан 11 
Потрошачке карте за текстил и обућу- неда ју 

се за календарску годину унапред и важе1 за ту 
годину; 

Потрошачи града могу куповати обезбеђене 
икдустриске производе у свим, продавницана одре-
ђеним за продају те робе на подручју градског на-
родног одбора који је карту издао односно оверио. 
Потрошачи- села могу куповати ове производе у сви-
ма продавницава одређеним за прода Ју те робе на* 
подручју среза кас и У таквим продавницана града 
који је на територији односног среза без обзира да 
ли је административно издвојен т подручја тог 
среза. 

Потрошачка карта важи само уз личну карту 
односно други доказ* о. идентитету у случају да по-
трошач није обавезан, да има личну карту. 

Куповне тачкице и купони не важе без потро-
шачке карте. 

Потрошач може куповати обезбеђене индустри-
ј е производе само на основу потрошачке карте 
која је прописно оверена. Потрошачку карту за 
текстил и обућу оверава, свака три, месеца, месни 
односно градски (реонски) извршни одбор. Месни 
народни одбор врши оверу потрошачки* карата, на 
основу списка потрошача који претходно потврђује 
срески извршни одбор. Оверавање потрошачких ка-
рата врши се на основу истих доказа као и изда-
вање потрошачки* карата (члан 3 овог правилника). 

Члан 12 
Куповне тачкице у потрошачко.; карти поде* 

љене су на четири тромесечја и могу се користити 
само за оверено тромесечје. Неискоришћена куповне 
тачкице- из протеклог овереног тромесечја могу се 
користити до краја важности потрошачке карте. 

Члан 13 
Ако се неком потрошачу изда потрошачка карта 

за текстил и обућу у току године, народни одбор 
који издаје карту поништиће одговарајући1 бро.ј ку-
повних тачкица за оно време за које потрошач није 
имао право на карту. 

Члан 14 
Корисник потрошачке карте има право да V 

потрошачкој карти на одређеном, месту овласти: 
једно или* више лица која ће на основу тог. овлашће-
ња моћи за корисника набавити обезбеђену робу. 
Овлашћење мора бити потврђено од народног од-
бора места становања потрошача. 'Промена овла-
шћених лица може се извршити о а ш уз оверу од 
стране народног одбора. 

Ово овлашћење није потребно ако се куповина 
врши- за чланка у ж е породиле. 

ДОПУНСКЕ ПОТРОШАЧКЕ КАРТЕ 

А. — Потрошачке карте за болеснике (Б) 

Члан 15 
Потрошачке карте за болеснике изда ју се боле«? 

сницима ван болнице, којима је неопходна дијетална 
или појачана храна. На ове потрошачке карте по« 
трошачи купују допунске количине одређених обез-
беђени* предмета исхране, 

Б. — Потрошачке карте за труднице (Т) 

Члан 16 
Потрошачке карте за труднице издају се же-

нама У бременитом стању после навршеног петог 
месеца трудноће. На ове потрошачке карте потро-
шачи купују допунске количине одређених обезбе-
ђени* предмета исхране. 

Поред тога трудницама се издаје једна карта 
за текстил за децу испод 2 године (ИД-1) на основу 
које набављају потребну опрему за новорођене . 
Ова карта не утиче на издавање редовне карте но-
ворођенчету. 

В. — Потрошачке карте за ударнине; новаторе 
и рационализаторе (РУ) 

Члан 17 
Потрошачке карте за ударинке, новатор* и ра-

ционализаторе издају се лицима која су на прописа« 
начин, проглашена за ударнике, новаторе и рациона-
лизаторе. Постоје посебне ударничке карте за пред-
мете исхране, а посебне за текстил и обућу. 

Г. — Потрошачке карте за ванредне потребе 

Члан 18 
Потрошачке карте за ванредне погребе издају 

се лицима преузетим нр обезбеђено снабдевање за 
њихове изванредне потребе у текстилу као што су-
оснивање новог до»маћинства, смртни случај у поро-
дици, уништење предмета одеће услед пожара, поп-
лаве и других елементарних непогода. Ова карта 
важи три месеца од дана издавања. 

ТУРИСТИЧКЕ ПОТРОШАЧКЕ КАРТЕ 

Члан 19 
На туристичке потрошачке карте врши се снаб-

девање обезбеђеним предметима исхране посетилаца 
туристички*, климатских и бањских места. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20 
Новчаном казном до 10.000 динара или принуд-

ним радом до месец дана казниће се лица која из-
врше следеће радње, уколико не претстављају кри-
вично дело и то: 

1) лице које употреби туђу потрошачку карту 
без пр описног овлашћења; 

2) лице које приликом издавања или оверавања 
потрошачке карте да нетачне податке; 

3) лице коЈе подноси ради куповине^или иско^ 
ристи потрошачку карту са куповним тачкицама и 
купонима п о в е р е н о г тромесечја; 

4) лице које искористи потрошачку карту з ј 
предмете исхране отсутног потрошача; 

5) лице ко,, е искористи потрошачку карту иаксј 
је изгубило право на обезбеђено снабдевање; 

6): лице које изврши друге прекршаје пропису 
о издавању и коришћењу потрошачки* карата. 
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. Члан 21 

Новчаном казном до 20.000 динара или принуд-
ним радом до два месеца казниће се службеници и 
друга лица која изврше следеће радње, уколико не 
претстављаЈу кривично дело, и то: 

1> службеник који немерљиво води списак и по-
датке за евиденцију и контролу потрошачки* кара-
та, тако да се услед тога отежава контрола бројног 
стања или отежава правилно снабдевање обезбеђе-
ним артиклима; 

2) службеник који при издавању потрошачке 
карте не поништи куповне тачкице и купоне за вре-
ме за кОјС односни потрошач није имао право на 
потрошачку карту; 

3) овлашћена лица за оверавање п о т р о ш а ч к а 
уверења који намерно предложе неправилну катего-
р иза цију потрошача; 

4) кућни и улични повереници који овере нетач-
не податке за потрошаче; 

5) предавачко и друго особље трговачких пре-
дузећа које својом непажњом омогући продају ар-
тикала обезбеђеног снабдевања на основу купона 
и куповних тачкица п о в е р е н о г тромесечја; 

6) службеник који немарљиво чува или рукује 
п о т р о ш а ч е м картама односно немарллшо чува исе-, 
чене купоне и куповне тачкице; 

7) службеници и друга лица коЈа изврше друге 
прекршаје о издавању, коришћењу и руковању по-
трошачких карата, прописе о продаји и правдању 
продате обезбеђене робе као и прописе о евиден-
цији потрошача на гарантованом снабдевању. 

Члан 22 
Казне за прекршаје наведене у чл. 20 и 21 из-

риче срески односно градски (реонски) извршни од-
бор. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23 

Ближе одредбе за спровођење овог правилника, 
а нарочито о издавању и оверавању потрошачких 
карата, о руковању и чувању карата, о евиденцији 
потрошача и о правдању продате робе прописаће 
се упутствима. 

Члан 24 

И н д у с т р и ј е карте које се издају за 1948 годину 
важиће од 1 марта 1948 године до 1 марта 1949 го-
дине. Приликом издавања потрошачке карте овериће 
се еа месеце м-арт, април и мај 1948 године. 

Члан 25 

Овај правилник ступа на снагу на дан 1 марета 
1948 године. 

•Бр. 1152 
10 фебруара 1948 године 

Београд 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р, 1 

72 . 

На основу члана 31 Уредбе о поступку аа про-
цену вредности и утврђивању накнаде за национа« 
лизовину имовину, а У шиљу једнообразне примене 
чл. 7 поменуте уредбе преписујем 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУ ЧЛАНА 7 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА 
ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ И УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ 

ЗА НАЦИОНАЛИЗОВАНУ ИМОВИНУ 

Као готовина, у смислу чл. 7 Уредбе о поступку 
за процену вредности и утврђивању накнаде за на-
ционализовану имовину, сматра се, како готов но-
вац затечен у масам:* кационализованог предузећа 
на дан преузимања истог од стране државног органа, 
тако и готовина коју је национал из (тано предузеће 
имало на слободном располагању код државних нов-
чаних завода- према стању текућег рачуна тога дана. 

Одлуку о исплати готовине доноси надлежни 
окружни суд, пошто претходно прибави извештај о 
износу готовине затечене код национализованог пре-
дузећа. 

Бр. 1419 
16 јануара 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

73. 

На основу чл. 8 Уредбе о продаји пољопривред-
них производа везаној са правом на куповину одре-
ђених индустријских производа по нижим јединствен 
ним ценама, пропису]ем 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ КУПОВИНЕ КУКУРУЗА, МРШАВИХ 
И ДЕБЕЛИХ СВИЊА ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА ОД 
ЗЕ М Љ ОР А ДНИК А-ПР ОИЗВ ОЂ АЧ А ПРЕ ИЗДАВА-
Њ А БОНОВА ЗА КУПОВИНУ И Н Д У С Т Р И Ј Е РОБЕ 

1) Овлашћена откупна предузећа дужна су да 
одмах купусу кукуруз, мршаве и дебеле свиње од 
земљораднижа-произвођача и сељачких радних за-
друга КОЈИ желе да те производе продају држави по 
везаним ценама још пре издавања бонова за купо-
вину одређених индустриских артикала по нижим 
јединственим ценама. 

У оваквим случајевима овлашћена откупна пре-
дузећа исплатиће земљораднику-произвођачу купље-
не производе по везаним ценама, а истовремено ће 
му издати уместо бонова привремену потврду. 

У потврди мора бити наведено: 
а) име, презиме и место становања продавца; 
б) врста, количина, цена и укупна вредност от-

купљених и преузетих пољопривредних производа;; 
в) обавеза предузећа да ће најкасније до 1 а-

прила 1948 године предати продавцу на његов захтев; 
бонове за набавку ин дует рие к и>х производа по ни-
жим јединственим ценама у висини (вредности про-, 
даних пољопривредних производа; и 

г) печат предузећа и потпис овлашћеног службен 
ника. 
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дедову сре п о г р д е откупна .предузећа дужа а 
су издати продавцу ^'бонове 'најукусније до , 1 априла 
1948 године. 

2) Ово упутство ступа на снагу одмах. 

IV бр. 1303 
Ш ф&бруада], 1$48Ј године 

Б,€01прад 
'М&н&стар .тр по в ин е. иг снабдев ања, 

Јаков Блажевић, с., р. 

74. 

На основу чл. 3 Уредбе о снабдевању становни-
штва, а у сагласности са Министром рада ФНРЈ, 
преписујем 

УЛ У Т е т в о 

О РАЗВРСТАВАЊУ ПОТРОШАЧА У ПОТРОШАЧ-
КЕ КАТЕГОРИЈЕ 

I. — Игре,ма врсти, тежини и условима рада, пре-
ма важности и врсти занимања, према годинама по-
трошача као и осталим околностима, које утичу на 
снабдевеност, сви потрошачи којима се обезбеђује 
снабдевале разврстава^ се у потрошачке категорије. 

За снабдевање обезбеђени^ предметима исхра* 
не потрошачи се разврставају у следеће категорије: 
Р-1а, Р-16, Р-ш, Р-1, Р-2а, Р-2, Р-3, Г-1, Г-2, Д-1, 
Д-2, Д-3, 

За снабдевање индус ниским предметима потро-
шачи се разврставају у следеће категорије: ИР-1, 
МР-2, ИГ, ИД-1, ИД-2. 

II. — Разврставање .потрошача у категории 
Р-1а, Р-16, Р-ш, Р-1, Р-2а, Р-2, Р-3, Д-1 и Д-2 врши 
се по постојећим прописима о разврставање .потро-
шача у потрошачке категорије, уколико није одре-
ђено друкчије овим упутством. 

У .(потрошачку категфр.дју Г-1 улазе: породични 
пензионери, материјално необезбеден лица која 
нису способна за привређивање, занатлије, лица сло-
бодне професије . (апотекари, лекари, зубари, зубо-
техничари, адвокати),, такср-шофери, кочијаши, ра-
баџије,, бединцрке, чланови -породица потрошача који 
.наду Р и Г-1 каѕрте и сви ц р т а л и - п о ^ т ч и , који 
нису разврстани у коју другу потрошачку катего-
рију, а преузети су на обезбеђено снабдевање. 

У потрошачку категорију Г-2 улазе: лица која 
воде трговачке и угортитељске радње и чланови 
њихових породица, уколико су преузети на обезбе-
ђено снабдевање. 

У .потрошачку категорију, Д-3 улазе: деца од 7 
до 14 родина уколико су »преузета на '.обезбеђено 
снабдевање. 

III. — А) У потрошачку категорију ИР-1 улазе: 
а) радници, службеници и намештеник запослени 
код државних надлештава, установа и предузећа, 
задруга и задружних ор! аеизација, друштвених ор-
ганизација и приватних послодавана; б) ученици у 
привреди; в) војни инвалиди и инвалиди раза, уко-
лико нису запослени и на основу тога разврстани У 
друге потрошачке категорије; г) научници и умет-
ници; ,д) студенти. 

Б)*У потрошачку категорију ИР*2 улазе: :а) дич-
ни пензионери; б) ученици средњих и стручних шко-
ла,. преко. 14 година; в) службеници који по, постоје-
ћим т р а п с и д а добивају од^ћу и обућу , од предузе-
ћа,, установа, задлеццада, задржа, ,и, оргднцзациЈа У 
којима су запослени као на пр.:, жвл^задч&ри, по-

штари и сл.; г) регистровани носачи, регистровани 
срлавари, те^тераши, праље; д) чланови занатско-
(ферађивачких задруга; ,ђ) бабице. 

В) У потрошачку категорију И-Г улазе: а) по-
родични .пензионери; .6) уживаоши помоћи Државног 
завода-за социјално осигурање; в) материјално нео-
бедбеђена .лица, која нису способна за привређива-
ње; г) свештеници верских заједница; д) занатлије; 
ђ) регистровани кочијаши, рабаџије, такси-шофери, 
бединерке; е) лица слободне професије: апотекари, 
лекари, .зубари, зуботехничари и адвокати; ж) чла-
нови породица лица наведених у тач. 2 и 3 Наредбе 
о, одређивању потрошача којима се обезбеђује снаб-
девање, уколико сами не припадају некој катего-
рији потрошача под А) и Б) (ИР-1, ИР-2). 

Г) У потрошачку категорију ИД-1 улазе деца до 
навршене 2 године лица преузетих на обезбеђено 
снабдевање и то: брачна, ванбрачна, усвојена, па-
сторчад и сирочад узета на издржавање, под усло-
вом да их односно лице издржава. 

Д) У потрошачку категорију ИД-2 утазе деца од 
навршене 2 до навршене 14 године ли >з преузетих 
на обезбеђено снабдевање, под условом да их од-
носно лице издржава. 

IV. — Према цотроШачкој категорији у коју су 
разврстани, потрошачи добивају одговарајуће по-
трошачке карте за предмете исхране и за индустри-
ј е производе. 

V. — Ово упутство ступа на снагу лалом објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 

! Р а д у ј т е Југославије", а -примењива!^ се од 1 
марта 1948 године. 

Бр. 1151 
10 фебруара 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков , Блажевић, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, е. р. 

75 . 

На основу чл. 23 Правилника о п о т р о ш а ч к а 
картама. преписујем 

У П У Т С Т В О 
О ЕВИДЕНЦИЈИ ПОТРОШАЧА НА ОБЕЗБЕЂЕ-

Н А СНАБДЕВАЊУ 

1) У циљу правилне и тачне евиденције броја 
потрошача преузетих на обезбеђено снабдевање 
месни и градски народни одбори дужни су да воде: 

а) регистар потрошача преузетих на обезбеђено 
снабдевање, 

б) картотеку потрошача преузетих на обезбе-
ђено снабдевање. 

2) Народни одбори водиће посебан регистар 
основних потрошача (основне потрошачке категори-
је), а посебан регистар потрошача на допунском 
снабдевању (болесници, труднице, ударници). 

Регистар потрошача је основни докуменат о по-
трошачима преузетим на обезбеђено снабдевање. 
Регистарска књига мора бити прошивена, снабдеве-
на печатом и оверена и из ње се не смеју кидати 
листови. 

3) Регистар основних потрошача води се према 
обрасцу бр 1 У оваЈ регистар уписују се сви осно-
вни потрошачи којима су издате потрошачке, карте. 

, Број ;прд. кодим, Је .'Цфтрошзч заведен у ,регирЈ,рр упи-
сује се у потрошачку; кдрту и непроменлив . је. све 
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4ок се потрошач не брише из регистра. Ако је по-
трошач брисан из регистра па се поново уписује, 
уписивање се врши под новим регистарским бројем-

На краЈу сваког месеца регистар 'оверавају прет-
.едник и секретар месног народног одбора одно-
сно повереник за трговину и снабдевање градског 
лзвршног одбора. Оверавање се врши на начин про-
писан у обрасцу бг. 1« 

У циљу олакшања евиденције и контроле град-
ски народни одбори са великим бројем потрошача 
за обезбеђеном снабдевању водиће уз регистар и 
посебан приручник (књижицу) у коме ће се одво-
јено за сваки месец у б е л е ж а в а ^ потрошачи који 
се скидају са обезбеђеног снабдевања односно који 
се бришу из регистра. У овом приручнику уписиваће 
се име, презиме и очево име потрошача и његов ре-
гистарски број. 

4) Регистар потрошача на допунском снабдева-
њу води се прем;, обрасцу бр. 2. Вођење овог ре-
гистра (уписиеање и брисање потрошача и овера-
вање) врши се нд начин прописан У тачки 3 за ре-
гистар основних потрошача. 

5) Картотека потрошача састоји се из: 
картотеке потрошача на снабдевању предметима 

исхране, 
картотеке потрошачу на снабдевању текстилом 

и обућом и 
картотеке потрошача на допунском снабдевању. 
Облик и садржај картона прописани су обрасци-

ма број 3, 4 и о. Картони се воде по азбучном реду 
и групишу се по п о т р о ш а ч е м категоријама. 

6) Народни одбори тур,истичких и бањских ме-
ста водиће посебно евиденцију туриста и издатих 
туристички* карата према обрасцу број 6. 

Народни одбори водиће посебно евиденцију рад-
ника који примају IV оброк иа основу .извештаја 
предузећа У коме су ови радници запослени. 

7) Документа .ка основу којих се уносе подаци 
у регистар и картотеку (преузимање потрошача на 
обезбеђено снабдевање, скидање потрошача са 
обезбеђеног снабдевања, промена потрошачке кате-
горије) морају се средити по месецима и чувати од-
војено од остале архиве на начин који ће омогу-
ћити брзу и лаку проверу. 

8) На основу регистра и картотеке потрошача 
народни одбор саставла месечни извештај о бројном 
стању потрошача према обрасцима број 7 и 8. 

Месни народни одбор (рејонски) дужан је да 
достави овај извештај среском (градском) извршном 
одбору у два примерка најкасније до 5-ог у месецу. 
На основу примљених извештаја, према истим об-
расцима (бр. 7 и 8), срески односно градски извр-
шни одбор саставља свој збирни месечни извештај 
и доставља га у два примерка министарству трго-
вине и снабдевања народне републике најкасније до 
8-ог у месецу. 

Министарство трговине и снабдевања народне 
републике, према истим обрасцима (бр. 7 и 8), на 
основу примљених извештаја саставља збирни ме-
сечни извештај и доставља га Министарству трго-
вкпе и снабдевања ФНРЈ најкасније до 12-ог у ме-
сецу. Уз овај извештај министарство трговине и 
снабдевања народне републике доставља као при-
лог један примерак извештаја среских односно 
градских народних одбора. Поред извештаја о број-
ном стању потрошача министарство трговине и снаб-
девања народне републике изложиће ' све важније 
проблеме и тешкоће у вези са вођењем евиденције 
потрошача, 

9) Министарство трговине и снабдевања народне 
републике дужно је водити картотеку потрошача по 
срезовима и градовима у којој ће се месечно еви-
дентирате!: 

а) број потрошача на ^ а б д е в а њ у предметима 
исхране по категоријама; 1 ! 

• ц : ,ч чи 1\ I 
б) број потрошача на снабдевању т е к с т и л у и 

обућом по,категоријама; . , , / 
в) број потрошача на ^допунском снабдов#њу 

по врстама; . 
г) број потрошачких карата по врстама и .кате-

горијама које су издате поједином народном одбо-
ру, и то: 

број карата које су народни одбори издали по-
трошачима, 

број враћених и неважећих карата, 
број карата на залихи по врстама и категори-

јама. * 
10) Органи кој« врше контролу рада у вези са 

обезбеђеним снабдевањем дужни су, поред записни-
ка о извршеној контроли, уписати у регистар датум 
и резултат извршеног прегледа. Ово уписивање 
врши се на последњим странама регистра, које су 
нарочито За ту сврху одређене. 

11) Службеници задужени вођењем регистра и , 
картотека као и органи овлашћени за оверу регл-. 
стра одговорни су за 'тачност података у њима. 

12) Народни одбори дужни су водити регистре и 
картотеку потрошача почев од 1 марта 1948 године. 

Министарства трговине и снабдевања народних, 
република дужна су водити картотеку потрошача 
и потрошачки* карата почев од 1 априла 1948 го-
дине. 

Бр. 1153 
10 фебруара 1948 године 

Београд 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

76 . 

На основу тачке 4 Наредбе о државним (веза-
ним) ценама пољопривредних производа, п р о п и с у ј у 

У П У Т с т в о 

О УСЛОВИМА купШИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОДА ПО ДЃ&АВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНА-
МА, КАО И О МАРЖАМА ЗА ДРЖАВНА ТРГО-

ВАЧКА ПРЕДУЗЕЋА И ЗАДРУГЕ 

I. — Житарице 
1) Беле житарице: 

а) Цене одређене у Наредби о државним (ве-
заним) ценама гпољопривредних производа важе са-
мо ако испоручене житарице имају ону хемтолитар-
ску тежину која је за односну врсту житарица 
предвиђена. 

Ако испоручене житарице имају већу или мању 
хектолитарску тежину него што је за односну врсту 
житарица предвиђено, за сваки пуни проценат веће 
или мање хектолитарске тежине предње цене се по-
већавају или смањују за 1 % . 

б) Предње цене важе ако испоручене жита-
рице имају највише 2% укупно: зрна других Брега 
житарица и ломљених зрна. За сваких %% преко 
предњих 2% одбија се гА% од одређене цене. 

Допушта се највише 1/10 (10%) уродице. 
в) За сваких ХЛ% нечистоће (песка, камена, 

земље, плеве итд) одбива се \% од одређене цене. 
г) За сметљивост у већем степену (замазано и 

запрљано жито и жито са јачим мирисом) одбија се 
до 5% од одређене цене. 



Среда, .1,1 фебруар 1048 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 12 — Страна 17 

д) З а сваки пуни, проценат жишком оштећених 
зрна, кој« се утврди бројањем, одбија се %% од 
одређене цене. 

Пошто задруге « 'предузећа азвр!ц1е куповину 
житарица од произвођача, они мо-Гу у даљбј продаји 
да зарачунају купцима 'на цене одређене произвођа-
чу на име свих трошкова откупа, манипулације, ра-
стура, уговара у превозна средства (вагон, шлеп, ка* 
мион, кола), амортизација врећа, алата и уређаја као 
и издатака из чш- 2 ста®« б) и в) Уредбе о тро-
шковима трговине на велико и на мало и осталих 
издатака у вези са пословањем, додатак од дин. 27.— 
за сваких 100 кг житарица. 

2) Кукуруз: 
а) Цене одређене у Наредби о државним (ве-

заним) ценама за кукуруз у зрну подразумевају се 
за здраву, решетану робу, уобичајене каквоће и са 
нрописаном влагом. 

За сваки проценат влаге више од прописане ума. 
њује се одређена цена за 1%. 

б) Одређене цене за кукуруз у клипу подра-
зумевају се за клип са здравим зрнима, нормално 
развијен, нормалним зрном напуњен и са прописа-
ном влагом. 

За сваки проценат влаге више од прописане ума-
њује се одређена цена за 1%. 

в) За сваки пуни проценат кварних црна пре-
ко 2% а до 5% одбија се \% од одређене цене. 

Кукуруз који садржи преко 5% кварних зрна 
сматра се дефектним кукурузом. 

г) За сваких %% нечистоће (песак, камен, 
земља, плева итд) одбија се 1% од одређене цене. 

д) Жишком нагрижена зрна толеришу се до 
3% а садржина преко тота повлачи бонификацију 
од М% за сваки пуни .проценат. 

Пошто задруге и предузећа изврше куповину ку-
куруза од произвођача, они могу у даљој продаји 
да зарачунавају купцима на цене одређене произво-
ђачима на име свих трошкова откупа, манипулације, 
растура, утовара у превозно средство (вагон, шлеп, 
камион, кола), амортизације врећа, алата и уређаја, 
издатака из чл. 2 тач. б) Уредбе о трошковима трго-
вине на велико и на мало као и осталих издатака 
у вези са пословањем додата« од динара 27.— за 
сваких 100 кг. кукуруза у зрну или клипу. 

Поред додатку из предњег става задруге и пре-
дузећа која се баве откупом и прометом кукуруза 
зарачунаваће још и износ од динара 10.— за сваких 
100 кг. кукуруза, а на име доприноса Фонду за ве-
штачко сушење кукуруза. 

Одредбе из чл. 5 и 6 Решења 6р»ој 23263/46 Са-
везног уреда за цене остају на снази. 

II. — Стока за клање, мршаве свиње за товљење 
. и маст 

1) Кајо меснате свиња I класе у смислу ове на-
редбе сматра ЈУ се .меснате свиње које по својим осо-
бинама одговарају потребама кланичне индустрије 
за израду квалитетних меснатих производа (бекон, 
•прашка шунка). Ка9 меснате свиње И класе сматрају 
се меснате свиње које по својим особинама у мањој 
мери одговарају за производњу квалитетни:* месна-
тих производа него свиње I класе. При оцени ква-
литета« водиће се рачуна да ли је и у коликој мери 
сланина »проткана месом, о њеној дебљини, величини 
шунке итд. 

2) Забрањена је куповина „на комад", „од ока", 
»ђутуре", или на томе сличан начин. 

3) Продавци и купци могу споразумно одредити 
и друго место примопредаје (кућа, имање или обор 
продавца), а не само оно које је наведено у Наредби 
© државним (везаним) ценама пољопривредних про-
извода. 

4) Марже које су до сада биле одобрене откуп-
ним предузећима и задругама остају на снази. 

— Сирове коже 
1) Свињска кожа мора бити обрађена без главе, 

кратких ногу, без репа и не смс бити отежана ма-
сноћом. Коже нерастова примају се исто као и 
свињске. Све неоштећене суве и сувослане свињске 
коже примају се у Ш класу и прерачунавају у слане 
додатком од 50% на тежину. Оштећене суве и суво-
слане свињске коже примају се као IV врста. 

2) Несушене коже мораву да буду без ногу и 
рогова и са сувом длаком. Суве коже морају да 
буду правилно разапете са уредним дрвима. 

Коже голице — чупанице прве врсте обрачуна-
вају се као кожа калвак ИЧ врсте. Коже голице II 
врсте обрачунавају се ниже за 25%. 

У IV врсту к л а њ а ј у се све оне ситне коже које 
се не могу класирани као III врста, сем парчади. 

3) Марже које су до сада биле одобрене преду-
зећима и задругама остају до даљег на снази. 

IV. - Вуна 

1) Приликом куповине свих врста вуне откупно 
предузеће односно задруга може одбити од износа 
рачуна 2% на име транспорта и кала. 

2) Марине које су до сада одобрене откупним 
предузећима и задругама остају и даље на снази. 

V. — Кромпир 
1) Кромпир мора Да је здрав, чист, уобичајено 

сув, једне врсте, без страних примесака, просечне 
крупноће, последње бербе, не сме садржавати више 
од 10% комада краћих од 5 см. а увенулих више 
од 5%. 

2) Маржа која је до сада- била одобрена откуп-
ним предузећима и задругама остаје и даље на 
снази. 

VI. — Пасуљ 
1) Пасуљ мора да је здрав, сув, последње жетве, 

без трулих зрна и страних примеса (песак, земља 
итд.). 

Сортни пасуљ (тетова«*, градиштанац итд.) не 
сме садржати примесе других врста пасуља. 

Једнобојни пасуљ (бели, жути, зелени итд.) сме 
садржавати највише 4% пасуља друге боје. 

2) Марже које су до сада биле« одобрене откуп-
ним предузећима остају до даљега на снази. 

VII. — Вино 
Марже које су до сада биле одобрене откупним 

предузећима и задругама остају до даљег на снази. 

VIII. Остали производи 
Марже олчоснс рабати који су до сада били 

одобрени за артикла шбројане у тачки IX Наредбе 
о државним (везаним) ценама пољопривредних про-
извода остају нѕ СР а зл. 

Ово упутство гримењиваће се од 1 марта 1948 
године. » 

10 фебруара ]948 године 
Београд 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ 

и Савезне Планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 
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На ф&шву чл . Уредбе о ј е д а н с т е н м м динама 
^„Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 106Ј46), <на предлог .Ми-
нистра трговине и с н а б д е в а л а Ф Н Р Ј »и Министра 
'финансија ФНРЈ, препису јем 

У П У Т С Т В О 

О Д А В А Њ У Р Е Г Р Е С А ТРГОВАЧКИМ П Р Е Д У З Е -
Ћ И М А КОЈА О Т К У П Љ У Ј У МЕСО, МАСТ, ЈЕСТИВО 
У Љ Е , П А С У Љ , КРОМПИР, МЛЕКО И ЈАЈА З А 
О Б Е З Б Е Ђ Е Н О С Н А Б Д Е В А Њ Е П О ЦЕНАМА ВИ-
ШИМ О Д Ј Е Д И Н С Т В Е Н А ЦЕНА У П Р О Д А Ј И 

НА МАЛО 

1) Државна откупна и трговачка предузећа и 
службе радничког снабдевања, која откупљују од-
носно набављају пољопривредне* производе, и т о : 
месо,, м<аст, јестиво уље, пасуљ, кромпир, млеко и ј а ј а 
по ценама вишим од јединствени« цена у продали н а 
мало, имају право, ако те производе прода ју шо једин-
ственим ценама у п р о д а ј и на мало, на накнаду 
(регрес) тако настале разлике . 

У -накнаду (регрес) улази: 

а) износ разлике између откупне цене (цене по 
КОЈОЈ је предузеће откупило производ увећане за 
износ .пр оддаван е марже и пореза на промет про-
извода) и јединствен е .цене у продаји .на мало ума-
њене за одређени рабат трговине, 

б) износ превоздих трошкова и нормалних гу-
битака на роби У транспорту. 

Прало на регрес ,км&ЈУ и задруге и задружне 
организације које дебилу оздашћење за в р ш е н е 
откупа с в е д е н и х артикала у сврху обезб-е.ђеноа* 
снабдевања, као и индустриска предузећа која откуп-
љују стоку у сврху прераде. 

2) У сврху ^вршења догдаених исплата у смислу 
тач. 1) оснива се ири Н а р о д н о ј банци ФНРЈ , Д е н -
трални фонд за репрсс" Расподелу средстава овог 
фонда на фондове за регрес при централама народне 
банке народних република извршиће Народна банка 
према упутствима .Министарства финансија ФНРЈ. 

Планирање регреса вршиће Министарство трго-
вине ,и снабдевања ФНРЈ у сагласности са Мини-
старством .финансија .ФНРЈ *а пело подруч је државе , 
а министарства трговине и снабдевања наводних ре-
публика разрађизаће цлан регреса з„а подручје на-
водне републике. 

Док план регреса н е буде постављен вршиће се 
регрес за све стварно настале разлике на начин про-
писан овим упутством. 

3) Предузеће кој^ има право на регрес у смислу 
тач 1) а .откупљене производе не прода је потро-
шачима, већ и х прода је другом предузећу које те 
производе продаје у обезбеђеном снабдуваа*у по 
јединственим ценама у продаји на мало, испоручује 
овоме робу франко истоварна станица и призна је 
му прописан рабат трговине. 

4) Исплата накнаде (регреса) предузећима из 
тач. I) врши СР НА следећи начин: 

а) Предузеће по извршеном откупу п р и ј а в и ћ е 
од управника територијално надлежне среске управе 
за откуп потврду о врсти, количини и цени откуп-
љени^: производа , о времену и месту где су ови 
откупљени, као и о томе да откупна цена одговара 
висини и условима (лимиту) к о ^ су одредили над-
лежни државни органи (управа за откуп народне 
републике и среска управ? за откуп). 

.0), ,Потврду управника среске управе за откуп 
к а о и обрачун о појединим о т к у п љ е н а производима 

заснован и документован к њ н г о в о д е в е н и м подацима 
и с а тачно н а з н а ч и м износом који припад а н а име 
регреса предузеће поднеси државном рршну .ЈШИ 
врши расподелу откупљених,, количина (министарство 
трговине и снабдевања на1РШ«е републике,, .дорски' 
односно градски извршни фдбор). 1Пшере»ник за тр -
говину градског народног одбора односно с р е с к о г 
народног одбора или помоћник'1 министра трговине 
и снабдевања народне републике п о т в р ђ у ј е да су у, 
обрачуну наведене количине производа издате од-
носно намењене з а потребе обезбеђеног снабдевања. 

в) По добивеноЈ потврди наведено ј под б) пре-
д у з е ћ е подноси обрачун надлежном финаџсиском 
органу (министарству финансија народне републике, 
среском односно градском поверенику за финансије) . 
Повереник градског народног одбора односно сре-
ског народног одбора или помоћник министра фи-
нансија народне републике издаће налог надлежном 
седишту Наредне банке да на терет „Фонда за 
регрес" одобри рачуну предузећа износ садржан у 
обрачуну. Финансиски орган има право да пре овере 
и издавања налога нени да ли је обрачун састављен 
тачно према прописима овог упутства, као и да по 
потреби тражи мишљење стручњака . 

г) Народна банка пошто утврди да постоје по-
тврде п о б р о ј а н е под тач. а), б) и в) извршиће испла-
ту односно одбити исплату, ако такве потврде недо-
стају или су неисправне. 

5) Ако откупно предузеће прода је ошупљен^е 
производе предузећу које се налази на подруч ју 
друге народне републике, право на регрес припада 
предузећу — купцу. У том случају предузеће ко је 
је откупило производе прода је те производе преду-
зећу — купцу по цени У коју урачунава своју, нену 
по к о ј о ј је откупило производе, маржу и порез ла 
промет производа, а робу испоручује франко утова-
рено у вагон односно шлеп .своје утоварне станице. 

Предузеће — купац ла основу фактуре откудког 
предузећа (продавца) и других к н и г о в о д с т в е н и по« 
да,така састгЕува обрачун разлика које улазе у р е 
грее. У регрес предузећа — купца улазе: 

а) .износ разлике између фактурисан цене и 
,ј!>един'С1Твене иш е у продаји на мало .умањене .за 
одређени рабат трговине; 

6) износ свих трошкова од утоварне станице 
продавца до истоварете станице* купца (трошкови 
подвоза и нормални губици н д роби у транс пор тук). 

У погледу даљег начина за остварење регреса 
поступак Је исти као и у тач. 4), е тим ,ш,то потврду 
о количинама и ценама откупљених производа .изда-
је управа за откуп погодне републике на чијем су 
подручју откупљени производи, а на основу потврда 
среских управа за откуп Ову потврду уз фактуру 
доставља купцу предузеће ко је је откупило »про-
изводе. 

б) З а производе ив тач. 1) овог упутства који се 
испоручују Југословенској армији, регрес се врши 
на начин у тач. 4) код предузећа које производе про-
д а ј е Југ осл ов епској армији. 

7) Ако по налогу или одобрењу надлежних др-
жавних органа (.министра трговине и снабдевања 
народне републике, повереника за трговину и снаб.-
девање среског односно градског извршног одбора) 
предузећа п р о д а ј у пољопривредне производе по це^ 
нама ко је су више од јединствених цена у п р о д а ј и 
на мало « због тога остваре разлику у цени дужна 
су да у ќориот „Фонда за регрес" уплате такву 
разлику (тј. разлику између набавних и прода ј«их 
цена дс&о ,и разлику за оне количине производа ко је 
је предузеће добило по јединств-ецим ценама У про* 
да ји иа мало а аде дало по вишим, слободним ц е н а -
ма) у раку. ,од 15 м и а о д дааршене »продаје. 
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Евиденцију и контролу о уплати ових разлика 
у „Фонд за регрес" вршиће органи који су наредили 
или одобрили продају по вишим ценама. 

В) Право на регрес, у смислу овог упутства, 
имају такође и индустриска предузећа која откуп-
љују стоку непосредно од произвођача (земљорад-
ника, сељачких радних задруга и. државних пољо-
привредних добара) или ову набављају од државних 
откупних предузећа у циљу прераде. 

Ближе прописе за вршење регреса индустриских 
предузећа као и проширење броја артикала који ће 
се оегресирати, донеће Министар лаке индустрије 
ФНРЈ у сагласности са Министром финансија ФНРЈ 
и Министром трговине и снабдевања ФНРЈ.' 

9) Министарство трговине и снабдевања народне 
републике дужно је да организује редовну и уредну 
контролу рада свих предузећа која буду овлашћена 
на вршење откупа и регреса у смислу прописа овог 
упутства. 

Министарство трговине и снабдевања народне 
републике и срески односно градски извршни одбори 
дужни су водити евиденцију о потврдама издатим 
ради регреса, и то по врсти и количини (производа 
и висини регресних износа, као и о уплатама у „Фонд 
за регрес" у смислу тач. 7). 

Министарства трговине « снабдевања народних 
република дужна су достављати Министарству трго-
вине и снабдевања ФНРЈ десетдневие извештаје о 
подацима из предњег става по обрасцу који ће про-
писати Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ. 

10) Предузећу које се не придржава одредаба 
овог упутства неће се признати право на регрес. 

Одлуку о одбијању .права на регрес доноси ми-
нистар трговине и снабдевања народне републике на 
захтев ма ког од органа наведеног у тач. 4) овог 
упутства. 

11) Разлике, које су настале код предузећа из 
пословања које је објављено до 31 децембра 1947 
године, имају се ликвидирати на терет „Фонда за 
регрес" на основу књиговодотвеног стања утврђеног 
на годишњем завршном рачуну уз услове наведене 
У тач. 4) овог упутства. 

12) Ово упутство примењиваће се од 1 јануара 
1948 године. 

Бр. 1725/48 
7 фебруара 1948 године 

Београд 

Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 
Министар финансија, 
Срете« Жујовић, с. р. 

78 . 

На основу чи. 2 Уредбе о продаји пољопривред-
них производа везаној са правом на куповину одре-
ђених индустриских производа по нижим Јединстве-
ним ценама, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

0 ПРОИЗВОДИМА КОЈИ ЋЕ СЕ ПРОДАВАТИ 
ЗЕМЉОРАДНИЦИМА-ПРОИЗВОЂАЧИМА ПО 

НИЖИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА 

1 1) Земљорадници — произвођачи који одређене 
пољопривредне, производе продају, држави по одре-

ђеним државним ценама (везаним ценама), могу ку-
повати за своје потребе по нижим јединственим це-
нама следеће производе: 

Текстил; 
а) Памучни производи: сељачко предиво, конац, 

народно 'платио, тканине за мушко и женско рубље, 
тканине за постељину, тканине за одела, тканине за 
хаљине, тканине за поставу, међупоства, тканине за 
домаќинства, пешкири, мараме и ша миј е, марамице, 
и н д у с т р и ј е и занатске тканине, пеленице, ћебад, 
тканине за завесе и тканине за ма др аце. 

б) Вунени производи: тканине за одела, шајак • 
и чоја, тканине за хаљине и костиме, тканине за 
зимске капуте мушке и женске, кр имер и, ћебад, ме-
ђупостава и тканина за амбалажу. 

в) Производи од природне свиле: тканине за 
хаљине, тканине за рубље. 

г) Производи од вештачке свиле: тканине за ру-
бље мушко и женско, тканине за хаљине, тканине 
за поставу, мараме и шамије, и н д у с т р и ј е тканине 
за јоргане и конац. 

д) Производи од кудеље: ужари^а, канап, тка-
нине за амбалажу и џакове, тканине за сламарице и 
јастучнице и међупостава. 

ђ) Производи од јуте: тканине за сламарице и 
јастучнице. 

е) Производи лана: тканине за домаћинство, тка-
нине за ма др аце и међупостава. 

ж) Конфекција: памучна, вунена и свилена. 
з) Трикотажа: памучна, вунена и свилена. 
и) Чарапе: све врсте мушких, женских и дечијих 

од памука, вуне и свиле. 
ј) Остала текстилна роба. 

Обућа; 
Радничке ципеле, гојзерице, чизме, мушке, жен-

ске и дечије ципеле, дечачке и девојачке ципеле са 
кожним и гуменим ђоном, опанци цеотоиоомани, са 
гуменим ђоном и опанци гумени. 

Метал: 
Ш шика сти челик, колске шине, бетонски челик, 

обручи и траке, вучена жица, завртњи и матице, за-
вртим за дрво, закивци, црни лим, жичано плетиво 
и платно, ексери, осовине за кола, кочнице за кола, 
оков за кола, ланци, мотике, лопате, будаци, пи,уци, 
крампови, ашови, српови, косе, секире, виле, грабу-
ље, маказе за грање, тестере за воћке и прање, 
остали пољопривредни алат, плугови и делови плу-
гова, преса за грожђе, муљате за грожђе, пумпе за 
вино, дрљаче, виноградарске прскалице, прскалице 
еа воће, круњаче, сечке за репу, ветрењаче, пресе 
за сено, косачице, остале пољопривредне справе, 
кљешта, чекићи, турпије, тестере, остали алат за 
домаћинство, бургије, длета, све врсте окова (за 
врата, прозоре итд.), бицикли, справе, алат и делови 
за пчеларство, потковице, чешати је, маказе за ст ни-
жење, кревети и улошци за кревете, лам»пе за петро-
леј, лампе кар би,деке, Једаћи прибор,, пећи, штед-
њаци и делови, ваге и тегови, посуђе и остала ме-
тална роба. 

Хемиски производи: 
Равно стакло, шупље стакло, плав« камен и о-

стала сретства за заштиту биља, вештачка ђубрива, 
овеће, туткало, земљане боје, фирнајс и лакови, о-
стала хемиска роба и гуме за бицикле (спољне и 
унутрашње). 

Неметални производи: 
Брусеви, керамика за домаћинство и остали не* 

метални производи. 
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Грађевински; материјал: 
Резана и тесана -грађа, цигла, цреп}, креч и 

цемент. 

Производи дрвне индустрије и шумарства: 
Кола и делови од дрвета, четке и крстови* бачве, 

остала израда од дрвета- и огревно, дрво. 

Течна горива и мазива: 
Петролеј. 

Галантерија; 
Метална. 

Прехранбени производи: 
Житарице; шећер, со, кафа, какао и колонијални 

зачини. 

Остали производи: 
Дуван и шибице. 
2) Ова наредба стдаа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославија", а примењиваће се од 15 
т р т а 1948 године, 

IV бр, 1301 
10 фебруара 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков« Блажевић, с. р. 

79. 

На основу чл. 2 и б Уредбе о снабдевању ста-
новништва и чл. 1 Уредбе о продаји пољопривредних 
производа везеној са правом на куповину одређе-
них индустриских производа по-нижим јединственим 
ценама издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ТРГОВАЧКИМ РАДЊАМА ОВЛАШЋЕНИМ НА 
ПРОДАЈУ ИНДУСТРИСКИ* ПРОИЗВОДА И ПРЕД-

МЕТА ИСХРАНЕ ПО НИЖИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ 
ЦЕНАМА 

1) Артикле обезбеђено? снабдевања продаваће 
потрошачима који су преузети е а обезбеђено снаб-
девање: 

а) земљорадничке набавно-продајне задруге сво-
јим члановима; 

б) срески магазини свим »потрошачима среза, и 
по у посебним продавеицама;. одељеним од продав-
ница које продају робу у слободној продај«; 

•в») градски магазини и робне куће свима потро-
шачи ма града и среза из чијег је административног 
подручја град издвојен, и то у посебним продан пицама 
односно одељењима, за обезбеђену робу; 

г) радничко-службеничке набављачко-потрошачке 
задруге својим члановима; 

д) службе радничког снабдевања својим потро-
шачима; и 

ђ) приватне трговачке радње п о т р о ш а ч и « гра-
да и села. 

2) Ин ду стр неке артикле намењене за продају 
земљорадницима произвођачима ло нижим једин-
ственим ценама, у смислу чл. 6 Уредбе о снабдевању 
становништва, продаваће- искључиво земљорадничке 
набавног»продај|не задр«уш и продавнице србског за-
дружног пословног савеза* 

3) Индустриски артикли који се налазе у сло-
бодној продаји по вишим јединственим цеи алва. (по 
коме рци јал ним ценама) у смислу чл. 2 под б) Уред-
бе о снабдев ању становништва продаваће свим 
потрошачима искључиво срески магазини, градски 
'магазини, робне куће мао и радничко-службениче 
п о тр ош ачк е з ад руг е. 

Продаја ове ррбе врши се у посебним прода®« 
пицама. 

Индустриске артикле који су у слободној про-
да ји по јединственим ценама могу потрошачи,ма про-
давати сва државна трговачка -предузећа, задруге,-
срески пословни задружни савези, службе радничког 
снабдевања, трговачка предузећа друштвених орга-
низација и удружења као и приватне трговачке 
радње. 

4) Уговоре ( закључним) о набавци индустриски* 
артикала за обезбеђено снабдевање и артикала на-
мењених за продају земљорадницима по везаним це-
нама за земљорадничке набавно-лродајне задруге 
закључују срески задружни пословни савези било са 
произвођачем било са трговачким стовариштем. 

Остали продавци наведени у .овој наредби за-
кључују уговоре о кушшродаји на досадашњи начи«. 

5) До ступања на снагу Уредбе о продаји пољо-
привредних производа по нижим јединственим цена-
ма, земљорадничке набавно-продајне задруге ^ могу 
куповати и продавати све артикле по вишим једин-
ственим ценама. 

6) Ова нар-едба ступа на снагу^ на дан 1 марта 
1948 године. 

IV бр. 130:2 
10 фебруара 1948- године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

80. 
На, основу тач. II. Решења, о одређивању, арти-

кала и количина који улазе у савезно обезбеђено 
снабдевање доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА КУПОВНИХ ТАЧКИЦА 
КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА КУПОВИНУ ИНДУСТРИ-

СКИХ ПРОИЗВОДА ОБЕЗБЕЂЕНОГ 
СНАБДЕВАЊА 

1) Памучне тканине за рубље и израђено рубље 
од памучне тканине, памучни конац и кожна обућа 
продаваће се потрошачима уз отсецање куповних 
тачкица и одређених купона, а сви остали индустри-
ски производи само уз отсецање .куповних тачкица. 

За куповину појединих ин ду стр неких производа 
отсецаће се следећи број куповних тачкица: 

I. — Тканине (метарски роба): 
1. — Памучне тканине: 

Начин број 
продаје тачкица 

за рубље — једнострука ширина — на купон 
и тачкице — - 4 

за постељину — ј е д н о с т р у к ширина — на 
тачкице 6 

за постељину — двострука ширина — на 
тачкице 10' 

за постељину —: трострука ширина — на 
тачкице . 14 

за; женске хаљине — ј е д н о с т р у к ширина 
на тачкице — ? 4' 
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Начин број 
продаје* тачкица 

за мушка одела: ' 
а) за радна одела (градл-дрил) — једно-

с т р у к ширина — на тачкице — — 4 
двострука ширина — на тачкице — 8 

б) остало (штрукс, хлачевина, саглиа, 
корд-сомот и ел.) — „еднострука ши-
рина — »на тачкице — .6 
двострука ширина — на тачкице 10 

за поставу — једнострука ширина на тачкице 4 
двострука ширина — на тачкице 8 

за међупоставу — на тачкице — — 4 
за пеленице — једнострука ширина — на 

тачкице — — 4 
за намештај — двострука ширина — на 

тачкице — — — — - 20 
за јоргане — двострука ширина — на 

тачкице — — — 8 

2. — Вунене тканине: 
за мушка одела: 

од гребенаног предива — двострука ши-
рина — на тачкице — 14 

од чешљаног предива — двострука ши-
рина — на тачкице — — 30 

шајак и чоја — двострука ширина — на 
тачкице — — — 14 

за женске хаљине: 
од гребенаног предива — двоструке ши-

рине — на тачкице — — 10 
од чешљаног предива — двоструке ши-

рине — на тачкице 20 

з а женске костиме: 
од гребенаног предива — двострука ши-

рина — на тачкице 14 
за женске зимске капуте — двострука ши-

рина — на тачкице 20 
8а женске мантиле (огртаче) — двострука 

ширина — на тачкице — — 10 
вунена међупостава — на тачкице — 8 
3. — Тканине од вештачке свиле: 
за женско рубље — једнострук ширина — 

на тачкице — 8 
за женске хаљине — ј е д н о с т р у к ширина 

— на тачкице 12 
за поставу — ј е д н о с т р у к ширина — ;на 

тачкице — 10 
' за поставу — двострука ширина — на 

тачкице 20 
за јоргане — двострука ширина — на 

тачкице — 16 

II. — Конфекција; 
1. — За мушкарце преко 14 година: 

а) памучна: 
кошуља са дугим рукавима — на купон и 

тачкице 10 
кошуља са кратким рукавима — на купон 

СФ тачкице — — 9 
гаће дуге — на купон и тачкице 7 
гаће кратке — на- купон и тачкице 5 
пиџама — на купон и тачкице — 22 

ноћна кошуља — на купон и тачкице 16 
капут (сако) — на тачкице ' 2 0 
панталоне — н а тачкице — 12 
|дводелно одело (капут » панталоне) —- на 

тачкице 32 
(одело троделна (капут, панталоне, прслук) 

ка тачкице — — — — — — — 36 

Начин број 
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радно одело: ' 
из 1 дела (комбинезон) — на тачкице 18 
из 2 дела — н а тачкице 20 

радни мантил — на тачкице 16 
виндјакна — на тачкице 14 

б) вунена: 
капут (сако) — на тачкице —. 30 
панталоне, пумперице, чакшире и сл. — на 

тачкице — — — — — — 18 
одело дв оделио (капут и панталоне) — на 

тачкице . — 48 
одело троделне (капут, панталоне и прслук) 

н а тачкице — — 55 
зимски капут дуги — на тачкице — 85 
зимски капут кратки (микадо) — на тачкице 55 
мантил (огртач, хубертус) — на тачкице — 50 
скијашке одело — на тачкице — — 45 
виндјакна — на тачкице 30 
2. — за женска лица преко 14 година: 

а) памучна: 
комбинезон (кошуља) — н а купон и тачкице 8 
гаћице — на купон и тачкице — — — — 4 
пиџама — на купон и тачкице — — 20 
ноћна кошуља — на купон и тачкице 16 
хаљина (кућна) — на тачкице — — 14 
блуза — на тачкице 7 
сукња — на тачкице — — — — — 7 
кецеља дуга — на тачкице — — 6 
кецеља кратка — на тачкице — — 4 
радно одело из два дела — на тачкице — 18 
радно одело из једног дела (комбинезон) 

— на тачкице 16 
радни мантил — на тачкице 14 
виндјакна — на тачкице * 12 

б) вунена: 
хаљина — на тачкице — — 18 
капут (сако-ј31кна) од костима — на тачкице 24 
сукња — на тачкице — — — — — 12 
комплетан костим (сако и сукња) — »на 

тачкице — — — — 36 
зимски капут — на тачкице — — — 50 
мантил (огртач) — на тачкице — — 30 
скијашке одело — на тачкице — — 45 
виндјакна — на тачкице — ' 2 2 
3. — за дечаке преко 2 до 14 година : ' 

а) памучна: 
кошуља са дугим рукавима — на купон и 

тачкице — — — — — 6 
кошуља са кратким рукавима — на купон 

и тачкице — — 5 
гаће дуге — на купон и тачкице — 3 
гаће кратке — на купон и тачкице — — 2 
пиџама — на купон и тачкице 10 
ноћна кошуља — на купон и тачкице 8 
капут (сако) — нз тачкице — — — 12 
панталоне кратке — на тачкице 6 
панталоне дугачке — н а тачкице 8 
комплетно одело (са кратким панталон ама 

на тачкице 18 
комплетно одело (са дугим панталонама) 

на тачкице 20 
виндјакна — на тачкице 10 

б) вунена: 
капут (сако) — на тачкице 18 
панталоне кратке — на тачкице 8 
панталоне дугачке — на тачкице — 12 
комплетно одело (са кратким пан тал он ама) 

— на тачки и е 26 
комплетно одело (са дугачким дшнталона-

>ма) — н а тачкице 30 
зимски капут — на тачкице 36 
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мантил (огртач-хубертус) — на тачкице — 25 
ски јашко одело — на тачкице — — 25 
виндјакна — на тачкице — — 15 
4. — за девојчице преко 2 до 14 година: 

а) »памучна: 
кошуља — на купон и тачкице 4 
гаћице — на купон и тачкице — — 2 
(пиџама — на купон и тачкице — — — — 10 
ноћна кошуља — на купон и тачкице 8 
хаљина — на тачкице — — 8 
сукња — на тачкице 4 
блуза — на тачкице — 4 
кецеља — на тачкице — — — — — 3 
виндјакна — на тачкице 10 

б) вунена, 
хасина — на тачкице 10 
зимски капут — на тачкице — — Зв 
мантил (огртач) — на тачкице — — 25 
капут (сако-јакна) од костима — на тачкице 16 
сукња — на тачкице — 8 
комплета« костим (сако и сукња) — на 

тачкице — — 10 
5. — за децу до 2 године; 
пеленице (80 X 80 см) — на тачкице 3 
кошуљица — на тачкице — 1 
гаћице — на тачкице 1 
бенкица — на тачкице — — 1 
капица — »на тачкице — — 1 
оделце — па тачкице — — — — — — — б 
хаљиница — на тачкице 4 
капутић — на тачкице — 12 
1Л. — Трикотажа: 
1. — за мушкарце преко 14 година: 
кошуља памучна са дугим рукавима — на 

тачкице — — — — — — 8 
кошуљу памучна са кратким рукавима — на 

тачкице —*— — — — — 7 
кошуља од вештачке свиле (шармез) са ду-

гим рукавима — на тачкице 16 
кошуља од вештачке свиле (шармез) са 

кратким рука:>чма — на тачкице 14 
гаће памучне дуге — на тачкице — 7 
гаће памучне кра»ке — на тачкице 5 
поткошула памучна летњз — на тачкице — б 
поткошула пам\чн& зимска — на тачкице — 8 
мајица памучна без рукава — на тачкице — 5 
памучни џемпер (пуловер-прслук) са рука-

вима — на тачкица — 10 
памучни џемпер (пуловер-прслук) без рукава 

— на тачкице 8 
вунен џемпер (пуловер-прслук) са рукавима 

— на тачкице 20 
вунен џемпер (пуловер-прслук) без рукава 

— на тачкице — — — — — — — 16 
2. _ за женска лица преко 14 година: 
комбинезон памучни — на тачкице 6 
комбинезон ол вештачке свиле — иа тачкице 12 
гаћице памучне — на тачкице — — — — 4 
гаћице од вештачке свиле — на тачкице — 6 
по« кошуља 'памучна — на тачкице 5 
блуза од вештачке свиле (шармез) — на 

џемпер (пуловер-прслук) памучни са рука-
вима — на тачкице — 10 

џемпер (пуловер-прслук) памучни без ру-
кава — на тачкице — — — 8 

џемпер (пуловер-прслук) вунени са рука-
вима — на тачкице — — 20 

џемпер (пуловер-прслук) вунени без рукава 
— на тачкице 16 

3. — за дечаке преко 2 до 14 година: 
кошуља памучна са дугим рукавима — на ^ 
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кошуља памучна са кратким рукавима — 
на тачкице — 5 

гаће дуге — на тачкице — — — — 5 
гаће кратке — на тачкице — 4 
поткошула памучна летња — на тачкице — 4 
поIкошуља памучна зимска — на тачкице 6 
мајица памучна без рукава — на тачкице — 3 
џемпер (пуловер-прслук) памучни са рука-

вима — на тачкице — 7 
џемпер (пуловер-прслук) памучни без ру-

кава — на тачкице — — 5 
џемпер (»пуловер-прслук) вунени са рука-

вима — на тачкице "12* 
џемпер (пуловер-прслук) вунени без рукава 

— на тачкице — 8 
скијашко одело (тренерица) памучно — на 

тачкице — — — — — 14 

4. — за девојчице преко 2 до 14 година: 
комбинезон памучни — на тачкице 4 
комбинезон од вештачке свиле — на тачкице 7 
гаћице памучне — на тачкице — — — — 2 
гаћице од вештачке свиле — на тачкице — 4 
поткошуљу памучна летња — на тачкице 4 
поткошуљу памучна зимска — на тачкице — 6 
блуза од вештачке свиле — на тачкице — 8 
памучни џемпер (пуловер-прслук) са дугим 

оукавима — на тачкице — — — — — 7 
памучни џемпер (пуловер-прслук) без ру-

кава — на тачкице — 5 
вунени џемпер (пуловер-прслук) са дугим 

пукавима — на тачкице — — — — — 12 
вунени џемпер (пуловер-прслук) без рукава 

— на тачкице — — — — 8 
скијашке одело (тренерица) памучно — на 

тачкице — — — — — — 14 

5 — за децу до 2 године: 
кошуљица —- на тачкице — 1 
гаћице — на тачкице — — — — — — — 1 
бенкице — на тачкице — — 1 
капица — на тачкице — — — — — — — 1 
плетено оделце-тренерица — на тачкице — 7 
панталонице-шпилхозне — на тачкице 4 

IV. — Чарапе: 
мушке вунене — на тачкице — 6 
мушке и женске памучне (кратке-сокне) — 

на тачкице — — — — 2 
мушке и женске памучне (дуге, доколенице) 

— на тачкице — 4 
женске од вештачке свиле — на тачкице — 8 
дечје памучне кратке — на тачкице — — — 2 
дечје памучне дугачке и доколенице — на 

тачкице — — — — — — 3 

V. — Остала текстилна роба: 
конац памучни (за сваки 100 м.) — на купон 

и тачкице — — — 1 
памучни покривач (велики 140X190 см) — на 

тачкице — 16 
памучни покривач (мали 60X90 см.) — на 

тачкице — — 4 
пешкир мали (40X50 см. и 44X54 см.) — на 

тачкице — — — 2 
пешкир велики (50X100 см.) — на тачкице 4 
пешкир велики (фротир) — на тачкице — 6 
ћебе вунено — на тачкице 28 
јорган помучни велики — на тачкице #2 
јорган памучни мали (дечији) — на тачкице 16 
јорган од вештачке свиле велики — на 

тачкице — — — — — 48 
марама или шамија — на тачкице 4 
комплетан прибор за одело-костим зимски 

капут мантил — на тачкице 26 
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VI. — Обућа : 
радничке ципеле — на купон ,и тачкице — 40 
мушке кожне ципеле са кожним ђоном — на 

купон и тачкице — — 40 
м>шке кожне ципеле са гуменим ђоном — 

на купон и тачкице — 28 
же-нске ципеле са кожним ђоном — на купон 

и тачкице — — — — Зв 
женске ципеле са гуменим ђоном — на ку-

пон и тачкице — 25 
го јзерице — на купон ,и тачкице — — — 80 
чизме кожне — на купон и тачкице 80 
чизме гумене обичне — на тачкице 40 
чизме гумене рибарске — на тачкице 40 
каљаче гумене — иа тачкице — — — — 15 

2) Ј е д н о с т р у к тканина рачуна се до 90 см. за-
клучно , двострука до 155 см. закључно а трострука 
преко 155 см. 

Бро ј тачкица важи: 
а) код тканина за 1 метар 
б) код конфекције и трикотаже за 1 комад 
в) в<од чарапа и обуће за 1 нар. 
3) Ово решење пр и м е н о в а ћ е се од 1 марта 1948 

год;-;: 
Бр. 1164 

10 фебруара 1948 године 
Београд 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

81. 
На основV чл. 3 Наредбе о одређивању потро-

шача коЈима се обезбеђу је снабдевање, а у сагла-
сности са Министром рада ФНРЈ , доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕУЗИМАЊУ НА ОБЕЗБЕЂЕНО СНАБДЕ-
ВАЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ У РАДНОМ ОДНОСУ И 
НИСУ ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНА КОД ДРЖАВНОГ 

ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

I. — Предметима исхране и иедустриским про-
изводим^ обезбедиће се снабдевање следећих лица, 
иако нису у радном односу и нису обавезно оси-
гурана код Д р ж а в н о г завода за социјално осигу-
рање : 

а) носачи, тестераши, такси-шофери, кочијаши 
и рабаџи,е , ако су прописно регистровани и ако 
стварно обавља ју свој посао ; 

б) лица упослена повремено и нестално у по-
словима кућ ане тв а (праље, бединерке) . 

Лица под а^ и 6) снабдеваће се предметима 
исхране ако живе у местима у којима не постоји 
могућност снабдевања предметима исхране из ло-
калних извора. 

ТГ. — Чланови породица потрошача из тачке а) 
и б) снабдеваће се обезбеђенИм предметима исхра-
не и индустриским п р о и з в о д и м ако живе са потро-
шачем у за,,етничком д о м а ћ и н о в у . 

ТИ. — Ово решење ступа на снагу даном објав-
љ и в а н ^ у , ,Службеном листу Федеративне Н а р о д н е 
Републике Јуѓослави је" , а прим-ењиваће се од 1 
марта 1948 године 

Бр. 1164 
10 ф е б р у а р а 194в године 

Б е о г р а д 

Министар трговине и снабдевања, 
Ј а к е * Блажевић , с. р. 

рада-
Љ у б ч о Арсов, е. р. 

82. 
На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама 

и Р е ш е њ а Владе Ф Н Р Ј IV бр. 136 од 5 априла 1947 
голине, Привредни савет Владе Ф Н Р Ј доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ВИШИМ Ј Е Д И Н С Т В Е Н И М ЦЕНАМА (КОМЕР-
Ц И Ј А Л Н И М ЦЕНАМА) ИНДУСТРИСКИХ П Р О И З -

ВОДА У С Л О Б О Д Н О Ј П Р О Д А Ј И 

1) За производе из Списка производа са вишим 
Јединственим ценама (комерцијалним ценама) у 
слободној прода ји који је саставни део овог ре-
шења, одређу ју се више ј е д и н с т в е н цене ('Комер-
цијалне цене) наведене у колони бр. 4 поменутог 
сп нема. Ове цене важе у слободно.] прода ји . 

2) Савезни ' Уред за цене одредиће више једин-
ствене цене (комерцијалне цене) за остале производе 
ко ји нису обухваћени о<вим решењем, а пуштени су 
У слободну п р о д а ј у . 

3) Савезни Уред за цене прописаће Упутство 
за одређивање виших Јединствен их цена у оним 
случајевима где више Једииствене цене нису назна-
чене у Списку п р о и з в о д а са вишим јединственим 
ценама (комерцијалним ценама) у слободној продали 
за сВ1аки асортиман, в-ећ само за одређену јеииницу 
мере (паритетне цене). 

4) За прожет производа из Списка производа 
са вишим јединственим ценама (комерцилалним це-
нама) у сл^обо-дноЈ продаји ' по вишим- јединственим 
цена-ма в а ж е р а б а т и КОЈИ су наведени* у колони 5 
поменутог списка. У погледу поделе рабата иа 
поједине учеснике у промету са овим ироизоодима 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ прописаће 
упутство. 

5) Списак производа са вишим јединственим 
ценама (комерцијалним ценама) у слободно ј про-
д а ј и биће об јављен у „Службеним саопштењима 
Савезног уреда за цене", посебном издању „Слу-
жбеног листа ФНРЈ" . 

6) Ово р е ш е н е ступа »а снагу одмах, а приме-
н у в а л е се од 1 марта 1948 године. 

10 фебруара" 194$ године 
Б е о г р а д 

Поетседник • 
Привредног савета Владе ФНРЈ 

и Претседник Савезне планске комисије, 
Б о р а с Кадрим, с. р . 

8 3 . 

На основу члатга 17 З а к о п а о је дно образ ком р а . 
чуноводстќу, а на -предлог -Министри. еле*тр©привреде 
ФНРЈ , доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИМЕНИ ОСНОВНОГ РАСПОРЕДА КОНГА ЗА 
РУДАРСТВО? И ИНДУСТРИЈУ НА ПРЕДУЗЕЋА 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 

1) Сќе електране , савезног и ре и г л и к а нс коп 
значака, у п р а в е в и ш е е л е м а н а и преДУ&Фћ-а за из-
г р а д њ у и к о д к#ј?лх гр ал њ у 
и з в е д е г^ет*инИѓ«$ Ј ^ д у ^ г ' с а в е з а ^ и републи-

з а б а д а , о с у да са? 1 зжу&рњм 1948 
т т ш е л д а м & у Ј у О ^ в ш е т за ру-
д а р с т в о и индустрију д о н е т Р е ш е ш е ^ М&лжстра. 
ф и н а н с и ј а VI бр. 52924 о д 8 д е ц е м б р а 1947 године . 
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2) Електране локалног значаја, а које су досада 
водиле једнообра&но рачуновОдство, обавезне су та« 
кође на примену Основног распореда конта са 1 ја? 
ну ар ом 1948 године. 1 

3) Министар електропривреде прописаће обавезна 
'аналитичка конта за сва предузећа која су обавезна 
Да воде своје книговодство по прописима овог 
решења. 

4) Са 1 јануаром 1948 године престају да ва&ке 
сви досада објављени рачунски (контики) планови за 
електричне централе. 

VI бр. 4400 
31 јануара 1918 године 

Београд 
Министар финансија!, 
Сретен Жујовић, с. р. 

Министар електропривреде, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

84, 

На основу члана 16, у вези члана 11 Закона о 
штампи, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ЗАБРАНИ УЛАСКА И РАСТУРАЊА ИЛУСТРО-
ВАНОГ ЛИСТА „ЅРНЕКЕ" 

Забрањује се улазак ,и растурање у Федератив-
ној Народној Републици Југославен илустрованом 
листу „ЅрНеге". 

IV бр. 9-28 
5 фебруара 1948 године 

Бео-град 
Генерални секретар, 

Љубодраг Ђурић, с. р. 

Министарство поморства ФНРЈ, по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установило је да су 
се у Наредби о укидању звања „поморски стројар", 
о увођењу нових звања ,,виши лучки капетан", по-
мор ош стројар II класе" и „поморски стројар I кла-
се" и о мењању већ установљен от звања „старији 
поморски стројар" у саобраћајној и бродостројар-
ској струци поморске и унутрашње пловидбе, објав-
љеној у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 10 од 4 фе-
бруара 1948 године, само у српском издању пот-
крале ниже наведене грешке и дајс следећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ О УКИДАЊУ ЗВАЊА „ПОМОРСКИ 
СТРОЈАР", О УВОЂЕЊУ НОВИХ ЗВАЊА „ВИШИ 
ЛУЧКИ КАПЕТАН", „ПОМОРСКИ СТРОЈАР II 
КЛАСЕ" И „ПОМОРСКИ СТРОЈАР 1 КЛАСЕ" И О 
МЕЊАЊУ ВЕЋ УСТАНОВЉЕНОГ ЗВАЊА „СТА-
РИЈИ ПОМОРСКИ СТРОЈАР" У САОБРАЋАЈНОЈ 
И БРОДОСТРОЈАРСКОЈ СТРУЦИ ПОМОРСКЕ И 

УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

1) У самом наслову, у другом и трећем реду, 
после речи: „виши лучки капетан" треба да стоји; 
„поморски стројар II класе"; и 

2) У тач. II испод 2), у табели, (под рубриком: 
Р. бр. Звање, први ред, уместо: „4 Поморски стро-
јар", треба да стоји: „4 Поморски стројар И класе". 

Из Министарства поморства ФНРЈ, 4 фебруара 
:194в године. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по сравњен^1 са-
изворним текстом, установило је да се у тексту; 
Наредбе о ревизији катастра и довођењу катастар1 

ских операта у сагласност са стварним стањем на 
терену, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 
8/48, у српском и хрватском издању, поткрала в а ж е 
наведена грешка, те да је следећу 

И С П Р А В К У 
НАРЕДБЕ О РЕВИЗИЈИ КАТАСТРА И ДОВОЂЕЊУ 
КАТАСТАРСКИХ ОПЕРАТА У САГЛАСНОСТ СА 

СТВАРНИМ СТАЊЕМ НА ТЕРЕНУ 

У тач. III, став 1, шестом реду одозго, уместо 
речи: „за сваки месец", треба да стоји: „за сваки 
месни". 

Кбр. 629. — Из Претседништва Владе ФНРЈ, 4 
фебруара 1948 године. 

>УК&ЗИ 
У К А З 

На основу тач. 10 чл. 74 Устава, а на предлог 
Владе Федер ат ив« е Народне Републике Југослава је, 
Президијум Народне скупштине Федеративне Народ-
не Републике Југ осл а виј е 

р е ш и о ј е 

да се за Амбасадора Фелепативне Народне Ре-
публике ЈугослаеиЈе у Софији постави Цицмил 
Обрад, посланик ФНРЈ у Софији. 

У. бр. 193 
4 фебруара 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Претседник, *. 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, е. Р. 

О Д Л И К О В А Н А 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 4 

на предлог Претсединка Владе ФНРЈ 

р е ш и о ј е 

да се за умешност у командовању, показану 
храброст, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства наших народа и нарочите заслуге за народ 
у току народноослободилачке борбе одликују 

: ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
Кроња А. Шимун. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Билач Ф. Динко, Божић А. Фране, Радановић И« 

Стево, Гавин Р. Хуго, Кузманић М. Никица, Марин* 
ковић А. Иван, Подуже В. Јосип, Радић Д. Иван, 
Раић Н. Иво, Шевељевић О. Јосип, Стипишић И. 
Јурај, Блажевић А. Божо, Грубелић Д, Анте, Влахов 
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Ф. Мило, Филипи Ј. Миливој, Кнежевић А. Петар, 
Мудроња м . Томе, Радић Д. Божо и Угричић В. 
Јово. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 

Бубић Г. Марин, Божичковић Н. Петар, Рожић 
Л. Анте и Нинић Л. Иво. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

Блажевић А. Божо, Грубић Т. Илија и Новако-
вић Ј. Владо. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

Ивас Ј. Крста, Грго Г. Марас Перица И Стево, 
Алујевић Л. Анте, Цврље Д. Тихомир, Ожић-Паић 
А. Бартул, Студии С. Марин, Акрап Ј. Елодија, 
Б-агат Стипе, Башић А. Дора, Безбрадица Г. Остоја-, 
Ботусић П. Винко, Брачуљ А. Пера, Бубић Ј. Анте, 
Бубић Ј. Мирко, Цикаггић Ј. Марица, Ћић Ф. Емил, 
Дуп лан чић Ф. Јозо, Дужевић К. Антун, Ђурица Р. 
Вујо, Форић В. Милена, Форегин Н. Димко, Хрва-
тић И. Јосип, Калајзић Б. Љубиза, Маркић М. Стан-
ко, Мажибрада С Душан, Мрдуљаш М. Анте, Њ е -
гован Ф. Карла, Одрљан С. Анте, Оман Д. Лео, Пе-
тровић Ј. Јандрија, Реић А. Иво, Ромац С. Јосип;, 
Шантић А. Иво, Томазео А. др Иван, Трумбић И. 
Неда, Вељановић Д. Анте, Висковић И. др Миливој, 
Вуковић М. Иван, Вукелић ;М. Мирко, Волта П . Ј о в о , 
Кијаковић К. Марин, Мокутер М. Мијо, Лицић М. 
Александар, Сирола Ј. Вјекослав, Матаја Ј. Мате, 
Антићевић Б. Анте, Михић Р. Ренато, Гр лас М. 
Фрањо, Бубле П / И в а н , Ловрић Б, Светни, Мужић 
Ш. Фа1бјан, Јаковчић М. Гојко, Црнчевић Ј. Душан, 
Цвитан К. Мате, Џапо Пера, Дукић Ј. Звонко, Гру-
белић Р. Миљенко, Ивас Кармела, Јелић П. Мирко, 
Јурићев-Шпирић Антица, Карађоле Д. Бранко, Ко . 
вачевић П. Манда, Крнета Д. Станко, Кроза А. Нико, 
Лончар Б. Мирко, Морић Т. Стипе, Периса А. Ду-
ќко, Пољичак А. Мирко, Рончевић Ђ. Петар, Шан-
дрић Антица, Шкевин Ф. Марко, /Шолаја Ј. Радојка, 
Штрбац С. Јока, Шупе Ј. Анте, Шупе А. Лука, Тра-
жипук Ј. Сава, Грчић Т. Обрад, Лончар И. Шпиро 
и Шимац И. Бартол. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

Кадрић Л. Милка, Милановић С. Фабјан, Цр-. 
ленко В. Андрија, Баре,тић С. Бранко, Маринац М. 
Иван, Лузина Л. Ловре, Курилић Л. Јуре, Голес А. 
Динко, Берковић Ј. Томо, Синчић И. Милан, Стефан 
К. Мир андо, Милетић И. Миро, Печаница Ф. Марко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Мише Ј. Тоне, Војводић М. Тривун, Бартуловић 

П. Драгица, Вучевић Ј. Јакша, Ерцеговић И. Пашко, 
Микуландра И. Јованка, Цвијетић Пиле, Покровац 
Ј. Пашко, Стијеља Ј. Шпиро, Штрбац С. Мара, Ли-
лић Ф. Милка, Кутлача Т. Цу ја, Керић Шиме, Кара-
новић О. Ђуро, Јерат Ј. Младенка, Хуље® И. Штефа, 
Грубелић Даница, Цапо Ј. Пера, Ђумлија Ј андри ја-, 
•Бабун К. Милка, Брачић И. Мате, Цвитан Т. Марко, 
/ћосић Никола, Рајић Ф. Живко, Сладојев А. Милка, 
Стијеља Ј : Шпиро, Шарић Бићо, Штрбац М. Мирко, 
Шуша О. Сако, Татомир С. Јованка, Татомир С. 
•Миле, Трзиѓн Н. Јован, Трзин Ђ. Марија), Валилић 
(Ивица* Војводић Л. Ђуро, Војводић М. Тривун1, 
'Жежељ Д. Драгиња, Штрбац С. Јока,, Благаић И. 
'Анте, Бошњак Марија-, Јеласка А. Каја, Куиш К. 
Славица., Кузманић П. Вијеко, Лик ас И. Славко, 
Млздинић,/ А. Никица, Пашков В. Ра јко , Петрић 

Д Петар, Срделић С. Винко, Бебић Љ . Манда, Бубло 
A. Дује, Деспалатовић Б. Даница, Дорић Б. Вјера, 
Думанић П. Бранко, Думанић Ј. Тонка, Иванчић И. 
Карло, Канајет П. Цвита, Клискић Л. Спиро, Кузма-
нић Ф. Никола, Лолић А. Луција, Грчић О. Јован-
ка, Милета Ш. Тоде, Милета Л. Шпиро, Млинар 
Миле, Покровац Манда, Перица Л. Стипе, Пери--
ца Миле, Обратов М, Марија, Морић Ј. Шиме, 
Милета Миле, Милета М. Марко, Мажибрада Н. 
Мандат Мажи бр ада Ј. Илија, Лончар П. Анка, 
Капетановић М. Олга, Крстуловић А. Вјекослав,: 
Кукоч-Ђулић М. Десанка, Митић Зорка, Мар-: 
гетић М. Анте, Матошић А. Винка, Мушица А. 
Јелка, Паић Б. Богољуб, Павлов К. Вијека), Перић 
Ј. Цвита, Репанић Марија, Ружић Л. Пашко, Уманић 
B. Радомир, Милевој Д. Анђело, Клобас И. Ива®, 
Цетина И. Јаков, Сињан А. Антон, Кузманић А. 
Марија, Лебовић А. Марко, Јуреса И. Винко, Ба-
телић М. Анте и Флего А. Јако©. 

Бр. 192 
И фебруара 1947 године 

Београд 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федератнвне Народне 
Републике Југослвије 

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

р е ш и о ј е 

да СГ за показану храброст, умешност у коман-
довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима- и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилаЈчке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајори: Каргачин Маријана Антон, Рукавина 

Ивана Златко и Вукадин Марка« Ненад; 
капетани: Леви Тодора Морис и Поповић Стје-

пана Велимир; 
поручници: Бошковић Петра Новак, Деановић 

Ватрослава Звонка, Хрвојић Драгутина Божидар, 
Мајстор овић Чедомира Младен, Оклопни ја Ђуре 
Мирко, Томаш Ивана Бранко* и Видаковић Шиме 
Теобалд; 

потпоручник Хрон Јосипа Едуард; 
борци:Ленђел Стјепана Стјепан и Плећаш Саве 

'Јово. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
капетани: Фрас Ивана Иван, Гогић Миле Радо-* 

ван, Мраовић Стеве Бранко и Шнајдер Ивана Бо< 
ПЕКО; 

поручници: (Брод ар ац Петра Ана и К л а т н а 
Петра Зорка ; 

потпоручник Драгања Дује Жељко; 
борци: Бериша Коље Томо и Плећаш Саве Јово. 
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ОРДЕНОМ ПАРГИЗЛИСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 

мајор Колар Густава. Густав; 
капетани: Бакррчић' Еугена Буши, Ћерки Јосипа 

[Антон, Јараковић ^Јосипа Јосип, 5 Кућ иш ед Степана 
^Анђелко, Шковрљ .Мррка Бранко, Шубат Драгу-
тина Звонко и Виличиќ Рудолфа Ратко. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

капетани: Ћерки Јосипа Антону, Грпић Миле Ра-
дован, Јахић Мухамеда ЗиЈах, Леви Тодора Морис 
и Поповић Стјепана Велимир; 

•поручници: Албахари Леона Пиља, Баху и Стје-
пана Звонимир, Бродарец Петра Ана, Булић Ивана 
(Никша, Деаиовић Ватрослава Звонко, Дефинис 
Марка Вицко, Фастнер Стјепана Звонко, Форетић 
'Јурја Мирослав, Хр.војић Драгутина Божидар, Јегер 
'Лује Хелмут, Клашња Петра Звонко, Кљајић Ни-
коле Никола, Молнар Петра Иван, Петех Јосипа 
Радослав, Томаш Ивана Бранко, Вранчић Фрање 
Игор и Вр е сн ик Виктора Виктор; 

потпоручник : Цвијетић Ђуре Стјепан, Хакшток 
Павла Винко, Јамбрешић Ђуре Злата, Кушер Фрање 
Јосип, Орлић Виктора Радоје, Печанић Мате Зво-
нимир, Протега Марка Александар, Рубшдони Вје-
кослава Томислав, Стоисављевић Мила Владимир, 
Штефанац Николе Славољуб и Золтнер Ђуре Дома-
тов; 

заставници: Хлача Маријана Маријан и Ловшин 
Јанеза Томе; ' 

борац Ленђел Стјепана Стјепан, 
поручници: Беговић Јакова Мато, Фастнер Стје-

пана Звонко, Јегер Лује Хелмут, Мајсторовић Ивана 
Марјан, Марчеља Ивана Звонко, Перуншћ Андрије 
Богумил, Паганин Микића Радун, Шонаја Мартина 
Зденко и Трифуновић Ђорђа Благоје; 

•потпоручници: Мажуранић Милутина Бошко, Сто-
јисављевић Миле Владимир и Ту рудић Стјепана Бла- ' 
етим ир; 

заставници: Баста Мате Славко, Ћера^илац Ми-
лорада Александар, Чиамић Сулејмана Ешреф, Чу-
пак Креше Звонимир, Депрато Анте 1 Милан, Преун-
длих Густава Емил, Кеншел Марра Руди, Капор Шће-5 
пана Гојко, Колбе Ива1 Иванка,1 Кучинић Јуре Дра-
ган, Ловшин Јанеза Тоне, Малнар Леона Дамир, 
Милетић Павча Павао, Младеновић Дргутина Сло-
бодан, Петриновић Ивана Божидар, Радишић Љубо-
мира Ђорђе, Слупани Фердинанда Миливој, Т ами-
џић Љубомира Блажо, Вукелић Грге Антон, Вуков 
Томе Анте и Зорић- Матије Фрањо; 

борци: Бајер Виктора Еуген, Веизи ја Шиме Ду-
шан, Мишић Хакије Омер, • Петахагић Јунуаа Муха-
мед, Кнежевић Марка Ђуро, Лаубер Ј о с и п а ^ н д р и ј а , 
Мулалић Галиба Аодја, Пејић вукашина Мојмир, По-
повић Марка Павле, Радуловић. Раков Душан,. Рав-
лић Крижана Иво и.Шлаковић Хасана Абдулах. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Билан в и р и л а Алекса, Чермак Јо-

сипа Андрија и Три Антона! Иван; 
•потпоручници: Храниловић Дате Александар, 

Мажуранић Милутина Бошко и Штраус Јакова Бо-
жидар; 

заставници: Фрка Томе Пашко, Гојчета Луке 
Берислав, Коленц Алојза Бреда,.Момчиловић Ђорђа 
Душан, Тамиџић Љубомира Блажо,, Војводић Јосипа 
Иван, Вуковић Блашка Мирослав, Жаја Крсте Шпи-
ро и Жеслин Рудолфа Власта; 

мл. водник Драшковић Радоја Душан; 
борци: Бериша Коље Тома, Ћирић Николе Алек-

сандар, Ћатовић Хакн$е ' Мустафа, Фабрис Петра 

Јошко, Гашовић М. Станимир, Пејић Вукашина Мо-: 
мир, Петковић Александра Драгољуб и Ра јић Ловре' 
Радивој. 

Бр. 437 
28 јула 1947 године 

Беоорад 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др И; Рибар, е. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне с к у ш т и н е Федеративне Народне 
Републике ЈугОславије 

на основу члана 2 става 2 Закона о орденима и 
медаљама, а на предлог Врховног команданта ору-
жаних снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, у.мешгдост у ко-

мандовању, осведочени рад на остварењу братства 
и јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе од-
ликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајори: Матић П. Драган и Романић К. Петар; 
капетани: Бањац В. Бошко, Гагић С. Живко, 

Гаић Ђ. Стево, Гргас Д. Дане, Ханзл И. Јосип, Ико-
вић М. Маринко, Јовић В. Бранко, Кнезовић М. Сти-
пан, Марковић С. Раде, Павковић Н. Мирко,. Попо-
вић С. Лазо, Радић А. Филе, Ромац Д. Душан, Вук ич 
ћевић Ј. М И Л У Ј ин, А н т и ч е в и ћ М. Томислав, Ба« 
тистић А. Даворин, Бедалов А. Анте, Билокаиић И. 
Анте, Црепуља С Петар, Ћук Ј. Милан, Дражић Л. 
Милорад, Гргурић А. Иван, Грозданић С. Илија, 
Катанић И. Јерко, Кљајић И. Божа, Крстуловић Ф. 
Живко, Лакић Ј. Драгомир, Леви А. Ј1да и ЈЈуи^веБ-
Анте; 

поручници: Маравић Ђ. Гојко, Мезић М. Шиме, 
\Мијаш ЦХ Божо,I Недељковић Н. Мирко, Остојић! Н. 
[Миленко, Радановић У. Тодор, < Радовановић : Г1. Ми-
лан, Савановић Р. Илџја, Ш е р о в и ћ М. Теше, Там-
косић П. Милан, Вигњевић Д. Богдан и Вулић П. 
Ђорђе; 

потпоручници: Андрић А. Раде, Антић И. Лазар, 
Вреќо М. Мирослав, Цветковић Ц. Ђорђе, Чавић П. 
Драго, Ћелар М. Ђоко, Драгаш С. Спасо, Ергелаш 
М. Данко, Гордић М. Десанка, Ивковић Ј. Хуссјин, 
Јелеч О. Савет, Козлић М. Сава, Мар мун Ф. Анте, 
Мартиновић П. Марко, Осмокровић П. Саво, Рум-ек 
И. Андрија, Сикинић М. Чедомир, Субансвић М. 
Стеван, Талин Ј. Анте, Трогрлић М. Јосип, Утвић М. 
Миливоје, Вучић Л. Иван и Вуковић С. Анте; 

заставници: Анђелић Ј. Филип, Ћук М. Душан, 
Комшенац М. Стеван, Лончаревић Ј. Ђорђе, Матић' 
П. Стеван, Милић И. Никола, Перић Стипе, Рада-
новић Ј. Никола, Стопа Д. Вош. Судак С. Петар, 
Шака« Н. Никола, Шкундрић М. Бранко и Вуковић 
Б. Душан; 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 

пото уков ник Гаће Н. Иван; 
мајори бановић Ф. Никола, Јерковић Ј. Мијо и 

Матић П. Драган; 
капетани:, Цвитан М. Дунка, Чанаглић С. Ђока, 

-Дивић Н. Миљенко, Ханзл И. Јосипу Ивовић М. Ма-
ринко, Павковић Ђ. Душан, Пековић М.-Иво и Вје-
игиша О. Ђура; 

поручници: Будимир П. Мирко, Цујић Д. Владр, 
Горој Ј. Отон,- Г у т и ћ М. Мила«, Јерковић С. Бранко, 
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Комненовић П. Станко, Латиновић Ђ. Или.,а, Лева-
чић Д. Златко, Миљански И. Гојко, Нећак Ђ Бу-
јадин, Секуловић И. Павле и Вулић-П. Ђорђе; 

потпоручник: Драгаш С. Спасо, Грубелић Р. 
Сима, Милинковић Ј. Милан, Родић С. Светко и 
Трогрлић М. Јосип; 

заставници: Божица С. Свето и Комленац М. 
Стеван. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Билчић Ф. Драгомир, Боксић Г. Павао, 

Ча-наглић С. Ђока, Динић Н. Миљенко, Дујмић И. 
Душан, Ђапић Н. Гојко, Грубишић И. Дамир, Кокић 
П. Божидар, Котлић Ф. Јосип, Мирковић Н. Бранка, 
Новић Р. Радован, Рељић Ј. Смиљан, Шпољар М. 
Јосип, Тојага С. Ђура, Барбир В. Станко, Банић Ј. 
Мишо, Буњевац М. Недељко, Ћирић С. Теодор, Ћо-
сић С. Светислав, Грабунџија Д. Саво, Гроканић С. 
Ђорђе, Гушић М. Милан и Јандрић Ј. Анте; 

поручници: Јерковић С. Бранко, Катавић И. 
Јерко, Микса В. Јосип, Милкић Ј. Саио, Мослгчзц 
С. Иван, Мушић Ф. Иван, Поповић М. Данко, Ра-
шковић Н. Душан, Ринчић М. Иван, Сама дан М. 
Недељко, Савановић С. Илија, Шта;'нер И. Милан, 
Видак И. Иван, Влаовић Д. Димитрије, Вукпп М. 
Лука, Жижић М. Михајло и Жувела А. Никола: 

потпоручник : Бокан Н. Филип. Чарима Л. Фра-
њо, Докић Н. Страхиња, Гојковић В. Јован, Капелац 
B. Војин и Сокић П. Иван. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
мајор Пршић Ф. Јанез; 
капетан Жуљевић Н. Петар; 
поручници: Баста Ј. Стеван, Биуклић С. Иван, 

Даражац Н. Владо, Докић С. Јоѕван, Гаруновић В. 
Миле, Ивезић Б. Давид, Кекић Ж. Срета, Кресоја Ј. 
Лазо, Крушчић Л. Милан, К у з м а н о в Н. Димитрије, 
Њежић В. Вељко, Пеликан Ј. Владо. Петосвић И. 
Мирко, Пинтић Н. Стјепан, Плеше И. Никола, Раден-
ковић Б. Раде, Росандић П. Марко, Секулић Р. 
Миливој, С т а к и ћ Ч. Иван, Видојевић М. Божидар, 
Војводић Н. Давид, Вуковић П. Антон, Живковић Ж. 
Петар и Попијач Ј. Никола; 

п о т п о р у ч н и к : Бабић П. Стојан, Бакан Н Филип, 
Бошковић Ј. Радомир, Божанић В. Фрањо, Бубањ 
М. Вуко, Грнчевић И. Томо, Цимирис А. Јосип, Ћи-
пор Ђ. Иван, Цо^ић С. Драги, Дангузовић М. Бран-
ко, Ђого Д. Радослав, Ђорђевић Ђ. Никола, Ђурић 
Р. Русомир. Филипин С. Богдан, Јурин М. Јуре, 
Карановић Б. Пајо, Кокот П. Мирко, Котора ч П. 
Симо, Ковачевић Р. Сава, Кувачић Ј. Мате, Мале-
шевић Љ. Рајко, Марић А. Никола, Марин М. Анте, 
Марковић Г. Срето, Мартине^ С. Алојз, Мартиновић 
C. Мартин, Муратовић А. Бахрија, Му^табић Ј. 
Мате, Пантић М. Младен, Парач А. Иван, Пашић 
Хамдија, Патрљ С. Дане, Перос Г. Антон, Поробила 

» Л. Ћирил, Радман А. Лудвик, Рак Ј. Станко, Смо-
ловић Р. Милош, Стаменовић В. Драгутин, Терзић 
Т. Петар. То доси јевић Р. Војислав, Трпковић П. 
Рајко, Узелац Н. Петар, Вученовић Г. Стеван, За-
коски Ј. Фрањо, Зекић М. Стеван и Хувела М. 
Ловро; 

поручник Матијевић М. Марко; 
застапници: Арманда Ј. Марко, Бан В. Анте, Ба-

р а к о в ^ С. Стјепан, Беара Ј. Ђуро, Божица С. Стево, 
Бр алић П. Стипа, Брун ски Ђ. Ренко, Брзаца Л. 
Мате, Церанић К. Милан, Дељанин Н. Стјепан, Дра-
ганић А. Владимир, До јо јевић Л. Миладин, Ђуровић 
!М. Радомир, Граховац Ј. Душан, Хаздовсц Ј. Живко, 
'Јефтић М. Љубисав, Јеремић Д. Александар, Јокић 
И. Јозо, Јовичић Д. Жика, Јовић М. Михаил, Јунг 
'А. Милан, Катушић А.' Томислав, Комаревић Г. Ми-
лорад, Корач Б. Војин, Костић Д. Урош, Ковачевић 
1М. Милан, Кулић А. Јозо, Мартиновић К. Иван, 

Медан С. Миленко, Милошевић Ј. Никола, Мирковић 
Ж. Цвеја, Мирковић М. Васо, Мисиркић Б. Свети-
слав, Никчевић И Мате, Оташевић Б. Јован, Панци 
А. Милан, Парунов Ш. Јосип, Радиновић Т. Васз, 
Радуловић Н. Петар, Савић Ц. Душан, Стојанац М. 
Гојко, Шерчевић А, Остоја, Шепаровић И. Фра^о , 
Шипић Н Мате, Тадић М. Јован, Танкосић Ђ. Јо-
ван, Терзић М. Милутин, Томић М. Перо, Ваљак Ф. 
Франо, Васиљ Н. Ђура, Велат Ј. Вицко, Врдољак П. 
Лујо, Завања Т. Ђино, Жакула С Стеван и Жунић 
Г. Жика. 

Бр. 440 
28 јула 1947 године 

Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, е. р. др И. Рибар, е. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на основу члана 2 Закона 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-

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

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
капетани: Лужаић Николе Јован, Пушка рић Фра-

ње Владимир, Рабатић Јована Никола и Раичевић 
Пере Митар; 

поручници: Јохан Ивана Адолф, Петровић Че-
домира Страхиња и Прибићевић Теодора Милан; 

потпоручници: Билас Мије Петар, Богдановић 
Трифе Вукан, Келенчевић Давида Гојко, Керкез 
Петра Драгутин, Кокот Милана Петар и Крнета Ђо-
ке Ђока; 

заставници: Балтић Симе Иконија и Тизај Ђуре 
Јосип. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Чизме« Љубице Ђуро и Шкундрић Симе 

Михајло; 
капетани: Бастаћ Андрије Ђоко, Борић Зулфе 

Касиан и Миловић Сасе Ђоко; 
поручници: Чучковић Петра Милан, Јохан Ивана 

Адолф, Ковачевић Гр.ге Шиме, Миљевић Илије Ми-
лан и Петровић Чедомира Страхиња; 

потпоручник Егић Дамјана Станко. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н О В ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
потпуковник Бјелац Ђуре Никола; 
мајор Драгићевић Фране Иван; 
капетани Аризановић Михајла Стр атије, Бичек 

Андреја Франц, Јеринић Јовице Милоје, Лужаић 
Николе Јован, Рабатић Јована Никола и Шкеро 
Ђоке Ђуро; 

поручници: Маролт Ивана Виктор, Милашиновић 
Василије Раде, Полојац Ђуре Стево и Тодоровски 
Ангела Стојан; 

п о т п о р у ч н и к : б у р о в и ћ Петра Велимир и Ра јић 
Саве Цвијо. 
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ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

потпуковник Б јел ац Ђуре Никола; 
мајори: Гуњевић Лазе Божо и Павловић Љубо-

мира Мирослав; 
капетани: Борић Зуфле Касим,Јовановић Виље-

мона Драгослав и Миловић Саве Ђоко; 
поручници: Аљиновић Томе Ђуро, Бечић Роке 

Грга, Чалић Димитрија Андрија, Ковачевић Грге 
Шиме, Лучаиин Мате Лука, Миљевић Или,,е Милан, 
Судар Станка Петар, Суша Ђуре Алојз, Шћеповић 
Саве Ратко и Вукасовић Светозара Никола; 

потпор учинци: Белчић Матевжа Алојз, Данило-
вић Гојка Никола, Драпшин .Илије Светозар, Дрин-
ковић Стјепана Стјепан, Егић Дамјана Станко, Гу1 
лин Иве Јозо, Илић Дане Ђуро* Керкез Петра Дра-
гутин, Милун Јосипа Ратко, Перичевић Шиме Лазар 
и Вуксановић Николе Миливоје; 

заставници: Абрамовић Бошка Ђорђе, Цецић 
Ду је Антон, Чејовић Љубомир, Ђукановић Рајка 
Будимир, Глишић Милутина Велизар, Попадић Јове 
Остоја, Рајковић Марка Блаж и Вукас Илије Никола; 

Марковић Ивана Стјепан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

пуковник Ерић Љубомира Драгољуб-; 
потпуковник Фишекавић Михајла Јован; 
мајори: Матић Живана Милан, Микулић Симе 

Петар и Павловић Љубомира Мирослав; 
капетани; Кадијевић Глиге Никола, Мрђеновић 

Петра Душан, Посавец Ивана МИЈО, Поздер Томе 
Стеван, Радовић Спасоје Владимир и Савић Вукоја 
Анђелко; 

поручници: Ђурашковић Миле Блажо, Фитљи-
ковић Љубомира Стојан, Маџић Душана Ђорђе, Ко-
вачић Марина Крунослав!, Кусуља Вује Петар, Лис-
јак Франца Радислав, Мојић Петра Милорад, Пољак 
Боже Антон, Рожман Ане Грга; 

потпоручник : Даниловић Гојка Никола, Дрин-
ковић Стјепана Стјепан, Ивановић Ђуре Звонко, 
Јурчан Вида Јосип, Миклеушевић Стјепана Јосип, 
Милајић Ђуре Војо, Модец* Франца Карло, Стаме-
новић Алексе Илија, Војводић Николе Марко и Зе-
чевић Видоја Боро; 

заставници: Абрамовић Бошка Ђорђе, Голубовић" 
Животе Љубиша, Иванчић Антона Стефан, Јосиф 
'Алојза Филип, Катић Стевана Петао, Костић Ми-
хаила Божидар, Миовић Иве Блаж, Ружић Милоша 
Милош, Тасић Стојка Владо и Вицулина Јерка Мате; 

Шћекић Милића Софија и Варађанин Ристе 
Сретен. 

Бр. 464 
8 августа 1947 године 

Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перунчић, с. р. др И. Рибар, е. Р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на предлог Врховног команданта оружаних сна-
га ФН1РЈ а на основу члана 2 Закона о орденима и 
медаљама Федерат и вц е Народне Републике Југо-
слав и је 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и умешност У 

кома нд ов ању осведочени рад >на остварењу брат-
ства и јединства међу нашим народима и нарочите 
закздуге стегаше з,а народ у тонцу (народа^ослободи-
лачке борбе одликују 

О Р Д Е Н О М Б Р А Т С Т В А И Ј Е Д И Н С Т В А I Р Е Д А : 

генерал-мајор Банина Томе Анте; 
пуковници: Венчић Фрање Драгомир, Грубор 

Раде Никола, Поточар Мартина Стане, Војводић 
Раде Димитрије „Зеко" и Војводић Ника Гајо; 

потпуковник Бискић Јуре Гогдан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

мајори: Горбец Алојза др Миро, Хрњак Спасе 
Велимир, Јоксимовић Животе др Стеван, Јуричић 
Стиле Јерко, Крегар Јосипа инж. Винко, Ман-зони 
Ивана Гојко, Печанац Илије Стево, Родић Тодора 
Блажо, Шобар Стефана др Штефан, Штрангер Алој-
за др Алојз, Текавец Карла Филип, Волк Емила 
Емил и Вукасовић Стјепана Петар; 

капетани: Бакотић Стјепана Јосип, Бебић Јо зин 
Анте, Борић Јове Гојко, Буковац Јожефа Драго, 
Буљан Анте Стипе, Бургер Антона Иван, Дукић 
Стјепана Мирко, Ђирлић Грге Марко, Грбић Симе 
Раде, Храбар Вицка Анте, Катуна? Антона Иван, 
Кокотовић Милета Јован, Косановић Милана Милан, 
Кубур ић Миле Дмитар, Кумуљан Звонко, Ладика 
Алојза Јоже, Мајцен Ивана Иван, Маргитић Стје-
пана Чедо, Маврић Томе Мато, Недох Франца 
Франц,, Оберстар Јоже Стане, Пајић Јована Милан, 
Радојчић Милана др Божидар, Радовић Љубана Пе-
ро, Рајковић Милоша Стево, Саршон Мате Мате, 
Стилин Јуре Никола, Сузић Ђуре Милан, Шобер 
Рада Борис, Шпорар Јанеза Франц, Вергот Антона 
Тане, ВЈГ2!И1С!&)вл>тић Николе Душан, Вукмировић' 
Клије Милан, Закотник Јанеза /Стане« Зубовић 
Ловре Славомир, Жиберт Карла Иван, Бановец Јо-
жефа Јанез, Горуп Јосипа мр. фар. Зденко, Хрњак 
Миле Мане, Јелчић Петра Петар, Клобчић Михаила 
Станислав, Крњаић Миле Благоје, Линић Јосипа-
Јанко, Р&пбчић Миле Дане, Секулић Филипа Влади-
мир, Шалов Томе Јосип, Таталовић Мане Милутин, 
Текавчић Алојза Алојз, Тишма Васе Божо, Трсић 
Николе Душан, Врховец Николаја Винко и Житник 
Јанеза Аугуст; 

потпоручници: Гњатовић Миле Ђуро, Пилетић 
Ивана Иван, Праштало Тоде Станислав и Таталовић 
Миле Мане. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 

потпуковници: Кнезовић Мартина Лука, Маљко-
вић Николе Петар, Мрвош Стјепана Раде и Покра-
јац Раде Ђурађ. 

мајори: Бабић Илије Бранко, Бакић Васе Алек-
сандар, Бавец Фрање Фрањо, Черне Ивана Звоне, 
Ђапић Адама Васо, Горкић Алеша Душан, Хорват 
Ватрослава др Артур, Ив-ошевић-боговић Илије Ми-
лош, Јакић Ивана Иван, Краљевић Алеарда др Љ у -
бомир, Кр есо јевић Милоша Бранко, Лак Аугуста 
Боривој, Лончар Проке Богдан, Марас Ђуре Јуре, 
Мартиновић Петра Милан, Нахмијаш Јожефа Мирко, 
Обрадовић Миле Никола, Радовић Илије Миле, Се-
сартић Спире Витомир, Совиљ Ђуре Душан, Стокић 
Луке Драгојло, Ширила Антона Витомир, Трбовић 
Николе Душан, Трикић Стојана Сретко, Валентин-
чић Алојза др Векослав, Возила Антуна Владо и 
Згоњанин Ђурђа Милан; 

капетани: Била Милоша Мирко, Бр »чић Мате 
Владислав!, Долшек Бернарда Фрањо, Глушица Гојка 
Никола, Хрвачевић Ђорђа Милован, Кнапић Антона 
Антон, Ковачевић Мате Жарко, Облак Андреја Ан-
дреј,, Плећаш Кузмана Стево, Пупић Јована Небојша; 
Стагнар Павла Франц, Вајлар Шандора Златко, Зр-
нић Стјепана Лаео; 

поручници!: Дибоа Макс имиљ ана Фр и дер ик, Пез-
дирц Матије Атија и Секулић Филипа Владимир. 
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ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Његомир Дане Јоцо и Зах Карла Карло; 
капетани: Бјелајац Ђуре Милан, Мошић Луке 

Душан, Храбар Јере Винко, Хрвачевић Ђорђа Ми-
лован, Медић Николе Милан, Пауновић Анте Зоре, 
Рако Шимуна Милан, С.аршон Мате Мате, Шкорић 
Шуре Милош, Шпорар Јанеза Франц и Водопивец 
Јакоба Звонимир. 

поручник Таталовић Ђуре Михајло. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
потпуковник Медвешек Лудвика Мр фарм. Луд-

вик; 
капетани: Борић Стјепана Стјепан, Чуже Стје-

пана Миланко, Дролц Урбана Албин,- Јереб Луке 
Славко, Крунић Божидара др Радован, Лукшић Ф. 
Јосип, Мулеј Антона Јанез, Погрујц Алојза др Стан-
ко, Полић Антона Милош, Рапајић Милана Јово, 
Сечан Адолфа Миливој, Сене Ивана Вилим, Слапник 
Јанеза Ивас!, Шебер Макса др Душан, Томашић 
Романа др Маријан, Томичић Јосип Мијо и Вели. 
коња Ивана Рајко; 

поручници: Бозац Мартина Драгутин, Брњац 
Ивана Анђело, Буторац Антона Милан, Ћуркуз Је-
ремије Груд), Делић Јосипа Марко, Док,ман Јанка 
Петар, Џумхур Ибрахима Хил ајета, Ерзен Јанеза 
'Алојз, Фућак Шанте Љубомир, Јурјевић Луке Стипе, 
Климар Јакоба Јанез, Кодели Ивана Јанко, Коро-
шец Антона Јоже, Косић Томе Бранко, Краљ Михе 
Милован, Крбавчић Петра Душан, Кухар Мије Вје-
кослав, Лабус Милана Јован, Марјан Ивана Цвјетко, 
Мавра Анте Вјекослав, Палчић Рудолфа Стане, 
Патрљ Анте Миленко, Пешут Љубомира Радивој, 
Пониквар Ивана др Рафаел, Ромац Стјепа Анте, Си-
мончић Ивана Ива, Скварча Јакоба Ћирил, Сосић 
Томаза Анте, Штембергер Ивана Иван, Шутић Ни-
коле инж. Анте, Таталовић Симе Александар, Трост 
Карла Јанез, Трупац Розалије Јанко, Валенчић Ан-
тона Борис, Врабец Алберта Виктор, Вранешић 
Павла Павле, Вранковић Шпире Мр. фарм. Далибор; 

потпоручници: Балжељ Франца Франц. Бродар 
Алојза Јоже, Дазгић Стојана Пајо, Гангар Ф, Урбан, 
Гутић Лазе Ђуро, Јуришић Ивана Никола, Кампос 
Јакоба Моцо, Кузмић Винка Иван, Маљковић Мате 
Винко, Мештровић Томе Анте, Мише Марина Алекса, 
Модринић Николе Милан, Павић Стеве Маријан, 
Петек ЈурЈа Јурај, Пунтар Антона Франц, Шкерл 
Јосипа Јосип, Шкуфца Јосипа Матеј, Зати Алојза 
Луцијан, Зец Мате Еуген и Згомбић Андрије Винко; 

заставници: З е к и ј а ЈуоЈа Јуре, Брада * кја 
Ивана Радко, Ципријан Јакова Петар, Чосић Ник )::е 
Перо, Делбело Аугуста Аугуст, ДУ* аковић Ђон ђа 
Јелена, Годинић Фрање Фрањо, Грабунџија Петра 
Раде, Јелушић Јуре Јуре, Јовановић Стојадина Иван, 
Кереп Рудолфа Ватрослав, Клавс Алојза Алојз, Лати-
новић Тр ива Илија, Мајне Карола Радо, Мајић Јерка 
Никола, Мијатовић Влајка Милорад, Озртић Рока 
Миливој, Папић Марка Маринко, Петрић Ивана 
'Јосип, Ратковић Данијела Душан, Ренка Антона 
Рудолф, Регељ Петра Рајко, Синић Стипе Петар, Сти-
п а н ч и ћ Стјепана Смиља, Субић _ Јурја Јакомина. 
Шваст Јека Славко, Тешић Станка Ђорђе, Тр инић 
Илије Јованка, Војнић Мате Вјекослав, Вранеш Или-
је Анка и Басарић Ђуре Стане; 

Гргољу Франца Борис, Грб оли ик Ивана Цилка, 
Хаичић Ловренца Франц, Кенде Јанеза Јанко, Коро-
шец Славка Гизела, Косић Трифка Пепо, Погачник 
'Албина Јуре, Радовић Франца Матија, Семрајц Михе 
'Миха, Станчић Јосипа Берислав, Светина Јосипа 
'Јосип, Вучак Анте Ружа и Вукобратопић Николе 
Милица. 

Бр. 467 
8 августа 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

ка основу члана - ^ З а к о н а о орденима и меда-: 
љама Федеративне Народне Републике Југославије, 
а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ 

р е ш и о ј е 

да се за умешност у командова«^, осведочени 
рад на остварењу братства и јединства међу нашил! 
народима., за показану храброст и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕД: 
потпуковници: Прошић Илије Владо и Звицер 

Новака Никола; 
мајор Пуришић Филипа Иво. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајори: Башић Стјепана Руди, Дворни« Петра 

Мирко, Мисјак Франца Франц, Почуч Истра Миле 
и Трикић Пере Марко; 

капетани: Грубић Јосипа Анте, Јелић Крсте Сти-
пе и Вел Ивана Никола; 

поручници: Цуравић Анте Светим, Грубић Јосипа 
Миро, Јаковчевић Шимуна Богдан, Покрајац Уроша 
Јован, Радановић Мила Јово, Шкољарев Шиме Ти-
хомир, Вујновић Симеона Никола и Живковић Ми-
лоша Бранко; 

потпоручници: Бачак Луке Бранко, Добријевић 
Саве Рајко, Грковић Боже Илија, Кокотовић Тоде 
Миладин, Маравић Ђуре Раде, Мартинић Ивана 
Дарко, Новак Цветка Кузма, Ристић Душана Ста-
нимир, Тибљаш Фрање Светозар, Вујновић Бошка 
Видосав и Зекић-Марковић Тихомира Смиља; 

заставници: Бобић Мићу на Михајло, Дамијагни 
Антона Антон, Катић Петра Миле, Косановић Симе 
Никола, Косановић Николе Савка, Поповић Вука 
Мирко, Селмановић Салка Алија, Шпик Мате Зор-
ка, Вучетић Николе Раде, Вукашиновић Станка Ми-
лорад, Кранчевић Стјепана Јуре и Мајић Марка 
Мате. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
потпукоеници: Деретић Спасе Ђура, Љубичић -

Арнолда Миле, Срзић Шимуна Никола и Томшић 
Јосипа Јанез; 

мајори: Башић Стјепана Руди, Богојевић Драге 
Андрија, Гргин Анте Винко, Илић-Шуро Ивана Јо-
сип, Леонтић Ернеста Крунослав, Негодић Анте Ро-
ка., Рушинић Рока Мирослав, Шпадијер Ђуре Шпи-
ро, Трикић Петра Марко и Жанко Јосипа Ал ош; 

капетани: Ал екс андрић Добросава Здравко, Ан-
тић Луке Динко, Бакотић Шиме Милан, Богданић 
Петра Анте, Богуновић Андрије Душан, Божић Ма-
не Милан, Брешан Марина Винко-, Грака ли ћ Ивана 
Младен, Грубић Јосипа Анте, Јењић Мате Стјепан, 
К а п е т а н о в и ќ Марка Анте, Капон Марка Анђелко, 
Котораш Петра Динко, Лосјаков Николе Коља, Ма-
скареди Ферда Вељко, Милат Фране Винко, Мудро-: 
ња Јосипа Бранимир, Ничии Светозара Влајко, Пе-
трић Цвјетка Анте, Пилић Петра Иван, Станић Стје-
пана Иван, Сутловић Пашка Алберт, Шарунић Ши-: 
ме Иван, Шишка Мартина Франц, Тешић Миливоја 
Момир, Вулетић Ивана Никола, Зекић Пашка Иван, 
Златар Јакова Тихомир и Зулан Јакоба Рудолф; 

поручници: Бараћ Мате Никола, Цуранић Анте 
Светни, Дучић Јосипа Тодор, Ђурић Петра Бранко, 
Прбец Фрање Јосив, Грубишић Клема Маријан, Ја* 
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ловчевић Шимуна Богдан, Кецман Миће Никола, 
Кљајић Крсте Јаков, Копривица Алексе Јован, Ко-
стин Александра Игор, Ламбаша Гргур Милан, Ми-
копиловић Васе Стево, Милановић Војислава Вито-
мир, Пањевић Милоша Душан, Пашовић Мана Не-
дељко, Печен Ивана Иван, Петрић Николе Акте, 
Радић Антона Анте, Ракија Марко Стјепан, Сушан* 
Фрање Изан, Влајчевић Боже Фратте и Врдољак 
Дује Ант;?; 

потпоручници: Антић Стјепана Стјепан, Ботић 
Ивана Мате, Брковић Марка Мате, Буковец Јакоба 
Алојз, Домазетовиќ Богдана Видоје, Фрлекић Томе 
Крсто, Голец Драгутина Драго, Јованчевић Тодора 
'Милан, Кокотовић Тоде Миладин, Крањчевић Љ у -
бомира Јовица, Крнић Мате Антон, Мратиновић 
Ивана Миленко, Мркобрад Илије Лука, Нова« Цвет-
ка Кузма, Палавершић Јосипа Јосип, Радојчић Сто-
е ш е Бранко, Сорић Јакова Фране, Оодић Ђорђа 
'Живко, Шево Мате Марин, Томановић Раде Душан, 
Ж а р к о в и ћ Томе Лука, Утробичић Анте Бранко, 
Вела Павле Смиљко и Зеланија* Петра Милан; 

заставници' Божић Николе Стево, Ћурић Ми-
лана Драган, Каменко Дане Маћо и Катић Петра 
'Миле. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори Арсеновић Петра Душан и Војковић' 

Марка Анте; 
капетани: Дрновшек Ферда Карло, Франковић 

Ивана Ратко, Гутеша Јове Богдан, Костић Спасова 
Радомир, Мухтић Мартина Стјепан, Видан Марина 
Петар, Влаховић Јагоша Сретен, Вранчић Ћирила 
Мирослав и Вулетић Ивана. Никола; 

поручници: Ду летић Драга Дмитар, Панталон 
Јосипа Светко, Рачић Марија Јосип и Вјештица 
Марка Миле; 

поручник Пешић Ивана Милан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
мајори: Поточник Мартина Мартин и Витас Јан* 

ка Бранко; 
капетани: Борчић Јосипа Марило, Кафтанић Бо* 

же др Божидар, Оршић Јосипа-Мате др Иво, Пали-
ковић Јивана др. Дејан и Тасић Ђорђа др Димитрије; 

поручници: Цигановић Ђуре Емил, Чок Матије 
Јосип, Гламузина Јурин Анте, Хуталаровић Томе Ко-
ста, Јурхар Франца Ернест, Лазовић Васе Тонко. 
Макијед Јулија Јерко, Марић Радоја Душан, Марја-
новић Љ^бе Свето. Панталон Јосипа Светко, Палеж 
Матије Мартин,Секулић С т е г н а Миленко, Стефан-
чић Фрање Силвестер и Теуфеловић Ивка Илија; 

потпоручници: Бер ош Антуна Роко, Божиновић 
Марка Ивица, Буљевић Јосипа Јаков«, Цеетник Алој-
зија Славко, Петковић Томе Павле, Дуо ланчић Карла. 
Чедомир, Гашпаровић Фране Илија, Головић Мао-
тина Станко, Илић Милована Саво, Каваја Марка 
Никола, Кер ечки Ивана Драгомир, Кр ж и ши ик Јанеза 
Јанез, Михалић Миховила Јурај, Миховиловић Мар-
тина Љубомир, Лакушић Пере Иво, Роић Јосипа-
Зденко, Стргач^ћ Симе Валентин и Шехић Луфте 
Изет; 

заставници: Антић Анте Адам, Баничевић Јозе 
Неда, Банић Ћипила Милош, Билић Фране Анте, 
Благојевић Матз?е Будимир, Божиковић Луке Ан-
дрија, Бритко Јосипа Јосип, Бунчић Милана Илија, 
Бурчул Јосипа Крсто, Чизмин Симе Свежо, Диклић 
Ђуре Милан, Газисода Франца Франц, Герл Фрање 
Ф?одо, Глигоријевић Јове Данило, Глиговић Тодора 
Војислав, Гојковић Вукашина Љубиша, Гркчевић 
Мартина Петар, Херман Јосипа Ото, Хромин Ивана 
Бруно, Игљатовић Светислава Борислав, Јакшић 
Илије Маца, Јанковић Милана Драгутин, Јелић Мар-
ка Петар. Јеоолимсв Досипа Иво, Јовановић Петра 
Бранко, Јурић Мате Мата. Качавенда Илије Гојко, 
Колаковић Николе Мата, Колега Шиме Радослав, 

Кос Марије Јулиј, Костић Петра Станислав, Коваче-
вић Балда Иван, Кршуља Јеролима Маријш, Ли-
чевски Бориса Душан, Лончарић Миховила Живко, 
Љубојевић Јсѕе Бранко, Мајица Антуна В 
Макуц Карла Зденко, Мариани Вицка Божо, Морачић 
Анте Иво.Мзтјешић Отмаоа Отмар, Мили Ја Анте 
Љубо, Миловановић Тодора -Радомир, Мо ј а т И в ш а 
Раде, Нобило Вицка Никола, Панић Ђорђа Б.о:*по:е, 
Папић Томе Фр-*че, Петровић Николе Илија, Петро-
вић Миодрага Миторад, Потонел Франца Фран?', 
Пруг Луке Недељко. Рајковић Луке Мирко, Ргу-аић 
Ивана Иван, Р а к о в и ћ Савића Рајко, Раг-^зић Мчле 
Иво, Ратковић Грге Анте, Славић Мате Марко, Сто-
јановић Најрана Стојан, Шепаревић Петра Недељко, 
Шипић Николе Севастијан, Шишаковић Момира Мла-
ден, Шкарица Марина Миливој. Штампалија Мирка 
Пино, Штурм Карла Цвјетко, Танач Михајла Стје-
пан, Тасић Михајла Никола, Томичић Анте Еуген, 
Бале Ивана Аугуст, Витлов Јосипа Силвије, Б о ж о -
вић Стјепана Матзин, Жагар Мирослава Алберт, Жиц 
Јосипа Јосип и Жиц Владимира Никола; 

Бговић Јерка Марко, Царевић Крсте Граци], Цр-
вак Младена Деспа, Чермак Ивана Бено, Драговић' 
Николе Владимир, Гуњача Миховила Анте, Калинков 
Исаила Тимотеј«, Кецељ Јосипа Јосип, Комадина 
Стјепана Јосип, Павишић Јепка АНТУН, Пољичак 
Блажа Целестин, Поштеда* Марјана Шиме, Радан 
Боже Славко Гоаботник Твид она Еонест, Сушак-
Алујевић Анте Нада, Тодоповиш Марка Никола, 
Вејновић Васи чија Душан и Земљак Јерка Антон. 

Бр. 489 
22 августа 1947 године 

Београд 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на основу члана 2 става 2 Закона о орденима и 
медал^ама, а на предлог Врховног команданта ору-
жаних снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за умешност у командување осведочени 

рад на остварењу братства и јединства међу нашим 
народима, за показану храброст и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

: ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 

мајори: Калембер Јована Божо, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

мајори; Пејковић Радована Јован и Вујновић" 
Јована Душан; 

капетани: Андоновски Михајла Стамато, Бутина 
Матија Мартин, Фрковић Роке Фрањо, Грачанин" 
Танасије Петар, Грбић Душана Драгољуб, Кри лија 
Остоја Млађен, Лончар Вује Адам, Мажибрада Јо-
вана Јован, Петковић Светозара ' Јован, Петовиќ 
Илије Никола, Покупић Ђуре Филип, Пухар ић Ни-
коле Јово, Рајилић Косте Стојан, Рифел Антона 
Станко, Шафар Ивана Иван, Трбовић Ђуре Гојко, 
Трнинић Игњатија Ђурица, Веселиновић Трифуна 
Лазар и Жижић Исаила Ђорђе; 

поручници: Бањац Миле Перо, Бурсаћ Раде Ри« 
сто, Чичић Бранка Милош, Јакшић Николе Никола, 
Кнежевић Лазара Момчило, Коњевода Николе Љ у 
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бо, Обрадовић Васе Саво, Сарајлић Милана Бранко, 
Шарац Ђорђ Ш и ј а , Шћекић Милоша Мирко и Жан-
ко Стипе ма*е ; 

п о т п о р у ч н и к : Делић Илије Никола, Филиповић 
Милана Миле, Хајдер Николе Јован, Ивановић Миће 
Авро, Кецман Миле Душан, Мицић Ахмета Назиф, 
Никшић Ивана Звонимир, Окроглић Луке Рафаел, 
Радуловић Теодора Боривоје, Рак Јосе Абрам, Сто-
јишић Адама Стеван, Вигњевић Илије Дане и Заго-
рац Миће Стево; 

заставници: Илић Луке Миле, Митошевић Ристе 
Петар и Рана Стевана Обрад; 

Смољановић Милована Душан. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
малори: Деспотовић Миодрага Милутин, Пејко-

вић Радована Јован, Вујновић Јована Душан и Жи-
гић Јована Проко; 

капетани: Гизт?,р Мухамеда Џемал, Дрљача Ра-
де Симо, Грковић Роке Фрањо, Јовановић Данила 
Драгољуб, Катић Лазара Бранко, Лончар Вује Ада^, 
Ожеговић Марина Анте, Петковић Светозара Јован, 
РаЈилић Косте Стојан, Равник Јанеза Алојз, Шафар 
Ивана Иван, Шево Јована Здравко, Тепић Остоје 
Симо, Тица Пантелија Миливоје, Томић Теше Бран-
ко, Трбовић Ђуре Гојко и Трнинић • Игњатија Ђу-
рица; 

поручници: Буха Митра Крсто, Бурсаћ Раде 
Ристо, Цумбо Тривуна Милан, Дремиетић Јосипа 
Јосип, Гецан Мије Андрија, Ивановић Јована Марко, 
Јакшић Николе Никола, Качавенда Миле Бранко, 
Кесар Јандрије Ђуро, Кнежевић Лазе Момчило, Ко-
вачевић Саве Стојан, Лазић Обрада Ратко, Лукач 
Симе Матеја, Рашета Миле Дане, Степановић Јова-
на Раде, Шарац Ђорђа- Илија, ИЈ^ћур* Мале Милан, 
Трбојевић Стевана Петар, Васиљевић Михаела Ада.м, 
Влатковић Стевана Петар, Зорић Петар Бранко и 
Зорић Саве Илија; 

потпоручници: Икић Јована Стојан, Чубрић Јо-
више Ђорђе, Филиповић Милана Миле, Марјановић 
Миле Мћлан, Мартиновић М&ле Душан, Окроглић 
Луке Рафаел, Радуловић Тодора Боривоје, Роквић 
Вида Стево, С т о ј ш и ћ Адама Стеван, Ђенић Миле 
Никола и Зорић Ђурђа Бранко; 

заставници: Илић Луке Миле, Лан дека Ђуре Јо-
во, Лолић Раде Никола, Милошевић Ристе Петар и 
Пози ић Илије Никола; 

Смотановић Милована Душан. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Парац Миховила Владимир, Фрбежар 

Ивана Јосип, Мажибрада Јована Јован, Ираковић 
Петра Јоцо, Тепић Остоје Симо и Тица Пантелије 
Миливоје; 

поручник Медић Ђуре Урош. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

мајор Петковић Стамена Драгољуб; 
капетани: Бутина Матије Мартин* и Шарац Ма-

тије Радован; 
поручници: Бубањ Ђуре Драган, Филиповић Пе-

ре Никола, Катић Мате Милан, Коваћевић Миће Че-
до, Кукић Драгана М&кан, Куљала Марка Иван, На-
тафта Фрање Мијо, Полић Маријана М&ртко., Лоша 
Павла Никол«!, Прерадовић Вида Благоје, Сарајлић 
Милана Бранко и Василевић Михаела Адам-, 

потпор учинци: Басара Јована Мићо, Блажевић 
Томе' Мато, Братић Шшге Јозо, Чурвдћ Јовића Ђор*-

• ђе, Ј Џ о џ т ш А%*ге Ш е , Карановић* Спасе* Ш « « , 
. Д&тт? Шт^Звтшт, 
; ковић Милана Милан, Пуши ар 
• 'Јове Милан и Живковић Милоша Петар; 

заставници: Бачић Симе Крсто, Баришић* Ловре 
Стево, Дани1* Милана Петар-, Г е о р г и ј е в е ^ Петра 
С т о ј и ш ? , Тулић-Ф?>ање Фрањо, Хинић Стевана Ми-
лан, Јурјевић Стјепана Винко,- Карас Петра Миливој, 
Крстић Драгутина Радослав, Милетић Мате Мате, 
Око-лић Јована Стојан, Ристоманов-ски Мите Алек-
сандар, Смајић Ћасигма Салих и Смолић Николе 
Стипе. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручници: Баришић Луке Франо, Биџовски 

Илије Спиро, Божанић Анте Миле, Цигарчић Божи-
дара Драгутин, Ђаковић Миле Костадин, Филиповић 
Пере Никола, Ковачевић Нике Раде, Кукић Драпава 
Милан, Ракочевић Томе Косто, Стрижић Стјепана 
Рафаел и Жокаљ Мишка Драган;. 

-потпоручници: Деканић Ивана Јосип. Долевски 
Наке Бошко, Фурлан Ивана Јоже, Грујић Николе 
Лука, Илић Миљка Стојан, Јовчек Јоже Јоже, Ко-
леник Антона Антон, Мил0'Сшљевић Миливоја Бо-
ривоје, Половина Николе Божо, Симоновић Милоша 
Петар и Златовић Миле Љубан; 

заставници: Ћук Томе Милован, Греби ар Михај-
ла Слободан, Крстић Драгутина Радослав, Милино-
вић Стеве Љубоје , Ристомагсовски Мите Александар, 
Ројнић Ивана Антон, Роквић Вида Душан и Шара-
новић Ђорђа Спасо; 

Реџеп Исена Исен. 

Бр. А т 
22 августа 1947 године 

Белград 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, е. Р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народи« смутити«* Федеративна Наводи« 

Републике Југославија 
на предлог Врховног команданта оружаних сна-

га ФНРЈ а на основу члана 2 Закона о орденима и 
медаљама Федеративне Наредну Републике Југосла-
в а 

р е ш и о ј е 
да се за умешност у командовању, осведочени 

рад на остварењу братства и јединства међу нашим 
народима, за показану храброст и стечене заслуге за 
народ у току народноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Кулафић Радоша Вук, Камхи Јожефа 

Самуел, Јадријев«* Филипа Филип и Марковић Мар-
ка Божо; 

поручници: Маринковић Симе Димитрије и Пин-
тарић Мишка Мишко. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетан Божић Ш и ј е ' Никола; 
поручници: Ивановић Светислава Миломир, Осто-

јић Стојана Ш к о л а и З&адииовадћ Луке Винко. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручник Угрица Јована р а ј к о ; 
заставници: Радни« Марка Чедомир и Бртар Иг-

наца Аугуст. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
потпоручник Угрица Јовама Рајко. 

Бр . т 
1 септембра; 1$47 голи«« 

Београд 
0б1фе<год Претседник, 

М. Перуничић, с. р. ДР И. РибаР, с. Р_. 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Хер,неговине" у броју 4 од 28 јануара 1948 године 
објављује: 

Уредбу о месном самодоприноса*; 
Уредбу о допуни Уредбе о принадлежностима 

државних службеника; 
Уредбу о епизоотиолошким реонима и о епизо-

отиолошким реонским станицама; 
Уредбу о Државној индустриској школи, за пре-

раду и обраду метала и дрвета у Ливну; 
Наредбу о укидању управа техничких база, тех-

ничких баз*? и одбора за обнову насеља при среским 
народним одборима; 

Упутство о начину примењив ања става 2 члана 
41 Уредбе о пр надлежностима државних службе-
ника; 

Наредбу о времену спровођења забране држања 
коза \ појединим~крајевима; 

Упутство за спровођење члана 10 Закона о те-
чајевима за неписмене. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 7 од 29 јануара 19ФЅ године објављује: 

Указ о проглашењу Лигавиот предузећа покра-
јинског значаја пољопривредног добра *,Ранковиће-
во" у Ранковићу за државно предузеће репубдикан-
ског значаја; 

Уредбу о оснивању и организацији Главне ди-
рекције грађевинских предузећа; 

Упутство административно-оперативним руково-
дпоцима предузећа која производе цигларске про-
изводе. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
62. Уредба о снабдевању становништва 125 
63. Уредба о снабдевању земљорадника у 

пгсивним и ратом опустошеиим крајевима 
односно рејонима — — — 126 

64. Уредба о продаји пољопривредних произ-
вода везаној са правом на куповину одре-
ђених индустријских производа по нижим 
јединственим ценама — — 127 

65. Уредба о трговању пољопривредним про-
изводи ма у приватној трговини 128 

66. Наредба о слободној продаји индустри-
ских производа по вишим јединственим 
ценама — 129 

67. Наредба о државним (везаним!) ценама по-
љопривредних производа 130 

68. Наредба о одређивању потрошача којима . 
се обезбеђује снабдевање — — 133 

Страна 
69. Решење о одређивању артикала м коли-

чина који улазе у савезно обезбеђено 
снабдевање — 134 

70. Решење о нижим јединственим ценама у 
продаји на мало за со, петролеј за осве-
тљење, шибице и дуванске пр грађевине — 135 

71. Правилник о п о т р о ш а ч е м картама 136 
72. Упутство за примену члана 7 Уредбе о 

поступку за процену вредности и утврђи-
вању н а д а д е за национализовану имо-
вину — — 13в 

73. Упутство о начину куповине кукуруза, 
мршавих и дебелих свиња по везаним це-
нама од земљорадника-произвођача пре 
издавања бонова за куповину индустријске 
робе — 133 

74. Упутство о разврставању потрошача у по-
трошачке категорије — — — т-- 139 

76. Упутство о евиденцији потрошача - на 
обезбеђеном снабдевању — — 139 

76. Упутство о условима куповине пољопри-
воелиих производа по државним (везаним) 
ценама, клз и о маржама за државна трго-
вачка предузећа и задруге — — 14в 

77. Упутство о давању регреса трговачким 
предузећима која откупљују месо, маст, 
јестиво уље, пасуљ, кромпир, млеко и ј а ј а 
за ' обезбеђено снабдевање по ценама ви-
шим од јединств>ених цена у продаји на 
мало — — — — — 142 

78. Наредба о про изводима који ће се про-
давати земљорадницима-произвођачима по 
ТУЖИМ јединственим ценама — — 143 

79. Нго елба о трговачким радњама овла-
шћеним на продају индустриски* произ-
вода и предмета исхране по нижим Једин-
ственим ценама — — — 144 

80. Решење о одређивању броја куповних 
тачкица који је потребан за куповину 
наду стр неких производа обезбеђен ог 
снабдевања — — — — 144 

81. Решење о преузимању на обезбеђено 
снабдевање лиц«? која нису у радном 
односу и нису обавезно осигурана код 
Државног завода за социјално осигурање 147 

82. Решење о вишим јединственим ценама 
С>к0мер|цијалним ценама) ин дустр неких 
производа у слободној продаји 147 

83. Решење о примени Основног распоред,а 
конта за рударство и индустрија- на пре-
дузећа електролривреде — 

84. Решење о забрани уласка и растурања 
листа »ЅрНеге« — — — — — 14в 

Исправка Наредбе о укидању звања ,,помор-
ски стројар", о увођењу но-вих звања 
„виши лучки капетан", „поморски стро-
јар II класе" и „поморски стројар I класе" 
и о мењању већ установљен ог звања 
„старији поморски стројар" у саобраћа ј -
ној и бродостројарској струци поморске и 
унутрашње пловидбе 148 

Исправка Наредбе о ревизији катастра и до-
вођењу катастарских операта у сагласност 
са стварним стањем на терену — 148 

147 

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

скот пкјамнарског предузећа, Београд 


