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85. 
На основу ст 2 Указа ПрезидиЈума Народне 

скупштине ФНРЈ о укидању и оснивању м:/лил' р-
става Владе ФНРЈ и чл. 1 Закона о овлашћењу Вла-
ди ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из на-
родне -привреде, Влада ФНРЈ, .на предлог Министра 
лака индустрије ФНРЈ, Министра тешке индустрије 
ФНРЈ, Министра рударства ФНРЈ и П р е т с е д н и к Ко-
митета за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ, 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О ГЕНЕРАЛНИМ И ГЛАВНИМ ДИРЕКЦИЈАМА МИ-
НИСТАРСТВА ЛАКЕ ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ, МИНИ-
СТАРСТВА ТЕШКЕ П И Д У С Т ^ д ! ^ Ф Л ѓ ј И МИНИ-

СТАРСТВА РУДАРСТВА ФНРЈ 

Члан 1 
У надлежност Министарства лаке индустрије 

ФНРЈ преносе се следеће генералне и главне дирек-
ције укинуто! Министарства индустрије ФНРЈ, осно-
»ване Уредбом Вла^е ФНРЈ о оснивању генералних 
и главних дирекција Министарства индустрије ФНРЈ 
од 22 јагуара 1947 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 8/47): 

1) Генерална дирекција савезне хемиске инду-
стрије; 

2) Генерална дирекција савезне индустрије стакла; 
3) Генералка дирекција савезне индустрије целу-

лозе, дрвењача и папира; 
4) Генерална дирекција савезне прехранбене ин-

дустрије; 
5) Генерална дирекција савезне индустрије ду-

вана; 
6) Главна дирекција савезне текстилне инду-

стрије; 
7) Главна дирекција савезне индустрије коже и 

гуме. 

Члан 2 
У надлежност Министаоства тешке индустрије 

ФНРЈ преносе следећа генералне и главне дирек-
ције укинутог Министарства индустрије ФНРЈ, осно-
ване Уредбом Владе ФНРЈ о оснивању генералних 
и главних дирекција Министарства индустрије ФНРЈ 
од 22 јануара 1947 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 8/47): 

1) Генерална дирекција савезне металне инду-
стрије; 

2) Генерална дирекција савезне индустрије це-
мента; 

3) Главна дирекција савезне индустрије мотора; 
4) Глав-на дирекција савезне електроиндустрије. 

Члан 3 
Из надлежности Министарства рударства ФНРЈ 

издваја ју се и преносе у надлежност Министарства 
тешке индустрије ФНРЈ следеће генералне и главне 
дирекције, основане Уредбом Владе ФНРЈ о оснива-
њу генералних и главних дирекција Министарства 
рударства ФНРЈ од 6 марта 1947 године („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 19/47): 

1) Генералка дирекција цр-не металургије: 
2) Главна дирекција за неметале. 
Име Главне дирекције за неметале мења се и 

гласи „Главна дирекција савезне индустрије ватро-
стал-ног материјала". 

Члан 4 
Из надлежности Комитета за заштиту народног 

злорзља Владе ФНРЈ издваја се и преноси У надле-
жност Министарства лаке индустрије ФНРЈ Генерал-
на дирекција медицинске производње, основана Уред-
бом Владе ФНРЈ о оснивању Генералне дирекције 
медицинске производње Комитета за заштиту народ-
ног здравља Владе ФНРЈ од 9 октобра 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 89/47). 

Члан 5 
У надлежности Министарства рударства ФНРЈ 

осталу и даље следеће генералне дирекције, основа-
не Уредбом Владе ФНРЈ о оснивању генералних и 
главних дирекција Министарства (рударства ФНРЈ од 
6 марта 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
19/47): 

1) Генерална дирекција за угаљ; 
2) Генерална дирекција рудника и топионица 

оборених метала; 
3) Генерална дирекција за нафту и плин. 

Члан б 
У Министарству тешке индустрије ФНРЈ оснива 

се као административно-оперативни руководилац 
предузећа спштедржавног значаја Генерална дирек-
ција индустрије алуминиума и бакра. 

Одредбе Уредбе е оснивању генералних и глав-
них дирекција Министарства индустрије ФНРЈ од 
22 јануара 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бо. 
8/47) о делокругу и организацији генералних и глав-
них дирекција примењиваће се сходно и на Гене-
ралну дирекцију индустрије алуминиума и бакра. 

Члан 7 
Укида се Главна дирекција савезне графичке ин-

дустрије Министарства индустрије ФНРЈ, основана 
Уредбом Владе ФНРЈ сд 13 маја 1947 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 45/47). . 

Ликвидапију и пренос послова Главне дирекције 
савезне графичке индустрије Министарства инду-
стрије ФНРЈ на друге оогчне и предузећа извршиће 
ликвидациона комисија, ч и > ће чланове именовати 
Министар лаке индустрије ФНРЈ. 
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Члан 8 
Пренос постојећих привредних предузећа из ад-

ми1:«стратртвнс-ап°ратнрног руководства једне од у 
овој уредби наведене дирекције на другу од у овој 
уредби наведених дирекција, а у вези са прописима 
ове уредбе извршиће се изузетно без обзира на 
прописе Уредбе о преносу државних привредних 
предузећа из надлежности једног у надлежност дру-
гог државног органа од 23 децембра 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 110/47) у роковима и 
на начин који ће одредити Влада ФНРЈ решењем о 
таквом преносу. 

Члан 9 
Ова уредба ступа ра снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југославије". 

10 фебруара 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
( Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар лаке индустрије. 
Андрија Хебранг, с. р. 

Министар тешке индустрије, 
Франц Лескошек, с. р. 

Министар рударства, 
Бане Андрејев, с. р. 

Претседник Комитета за заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ 

и Министар без ресора 
др Павле Грегорић, с. р. 

86. 
На основу става 1 члана 43 Уредбе о пензијама 

војних лица, а У сагласности са Министром финансија 
ФНРЈ и Министром рада ФНРЈ, пр описујем 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О ПЕНЗИЈАМА ВОЈНИХ 

ЛИЦА 

Члан 1 
Свако лице које сматра да има право да му се по 

Уредби о пензијама војних лица одреди пензија од-
носно помоћ подноси претставку Министарству на-
родне одбране (Пензиони отсек). 

У претставци ће изложити по ком основу полаже 
право на пензију односно помоћ и назначити адресу 
на коју ће му се пензија односно помоћ достављати 
и најближу пошту преко које ће му се исплаћиван. 

Претставци се прилажу у два примерка оверени 
преписи свих докумената, којима се доказује право 
на тензију односно помоћ Која су све документа и У 
ком случају потребна одредиће се упутством уко-
лико то већ није овим правилником предвиђено. 

Подофицири, официри, генерали и адмирали и 
војни чиновници пензионисани по ступању на снагу 
наведене уредбе претставку подносе преко команде, 
јединице или установе код које су били на служби 
у моменту пензионисања и разрешења од дужности. 
Дотична команда, јединица односно установа прила-
же претставци у по два примерка оверене преписе: 
решење о пензионисан>у, податке о кретању у служби, 
новчане и друге податке, којима се доказује право 
на пензију и на основу који«»се одређује износ 
исте. 

Члан 2 
Основ за одређивање пензије лицима којима је 

пензија регулисана по ранијим прописима, као и ли-
цима која по ранијим прописима нису имала право на 

пензију служи плата коју би цз дан ступања ца снагу 
Уредбе о пензијама војних лица имали по Уредби о 
новчаним прин аДужностима РОЈНИХ лица на служби 
у ЈА и додатак који би по истој уредби имали е об-
зиром на године службе проведене у Југословенско] 
армији. 

Члан 3 
Министарство народне одбране доставља решење 

о одређивању количине пензије односно помоћи и по 
један примерак докумената Министарству рада ФНРЈ 
на оцену. Примедбе Министарства рада ФНРЈ оба-
везне су. 

Министарство рада ФНРЈ ако нађе да је решење 
правилно ставиће пензију односно помоћ у течај, 
обрачун а«з ши код тога аконтацију уколико је била 
исплаћивана, а истовремено ће известити о сагла-
сности Министарство народне одбране, к о ^ ће по-
том један примерак решења уручити лицу коме је 
одређена пензија односно помоћ. 

Члан 4 
Лице коме по уредби буде одређена пензија од-

носно помоћ дужно је да исплатној благајни лично 
поднесе или пошаље поштом пријаву у виду обичне 
претставке, у којој ће назначити да ли има каквог 
прихода и од чега. Ако нема никаквог прихода под-
неће само пријаву, а ако има поднеће и доказ о из-
носу тога прихода. 

Лични пензионер који има и децу на коју по чл. 
17 уредбе има право на додатак навешће у пријави: 
имена деце за коју додатак тражи; датум њихова 
рођења; да ли деца имају каквог прихода, да ли 
имају стипендију и да ли су смештена у какав завод 
са бесплатним издржавањем, а ако је које од деце 
пасторче или сироче да ли живи са њим у- заједнич-
ком кућанству и да ли га он стварно издржава. 

Пријави ће приложити доказ о датуму рођења 
деце, а за децу старију од 17 година која су на шко-
ловању и уверење надлежне школске управе. 

Пријава која се шаље поштом мора бити оверена 
од среског (градског) односно месног народног од-
бора или среског суда. да ју је односно лице напи-
сало и лично потписало односно признало за своју. 

Ако се пријава и документа предвиђена овим 
чланом приложе претставци за одређивање пензије 
односно помоћи, доставиће се са решењем и осталим 
документима по чл. 3 ради упућивања и-сплатној бла-
гајни. 

Члан 5 
О примени свих прописа уредбе, који су у вези 

са исплатом пензије односно помоћи или породичног 
додатка, стара се исплатна благајна. 

Исплатна благајна врши обуставу пензије одно-
сно помоћи или смањење пензије; ставља у течај 
породични додатак на децу и обуставља исти. 

Обустава односно смањење уопште, врши се од 
првог дана наредног месеца по месецу у коме су на-
ступиле чињенице које обуставу или смањење по-
влаче. 

Уживалац пензије односно помоћи дужан је да 
у року од 30 дана пријави исплатној благајни сваку 
промену која повлачи обуставу пензије, помоћи од-
носно породичног додатка или смањење пензије. 

По променама које повлаче повећање пензије или 
исплату породичног додатка, исплата ће Се старити 
у течај од првога дана наредног месеца по месецу 
у коме су те промене наступиле ако их пензионер у 
року од 30 дана пријави исплатној благајни са по-
требним документима, у противном исплата ће се 
ровити у течај од првог дана наредног месеца по1 

доношењу пријаве са документима. 
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Када исплатна благајну дође до сазнања да Је 
пензионер поднео неистинџту пријаву или није при-
јавио промену која повлачи обуставу или смањење 
пензије или обуставу исплате породичног додатка и 
тако шримао пензију односно додатак који му није 
припадао пријавиће случај јавном тужиоштву ради 
надлежног поступка. Уколико по извршеном смањењу 
пензионер буде и даље имао право на пријем пензије, 
ставиће се забрана по чл. б Уредбе за неправилно 
•исплаћену суму. 

Члан б 
Приликом примене члана 4 уредбе узимаће се у 

•обрачун износ бруто пензије без породичног додатка 
и износ нето прихода. 

Сва евентуално стална примања из државне касе, 
као инвалиднина изузев специјалног додатка за негу 
и туђу помоћ по чл. 2 Уредбе о инвалидним принад-

| лежностима сматрају се као приход за примену чл. 4 
. уредбе. 

Пензија односно помоћ, која је одређена под 
условом да лице нема средстава за издржавање, 
исплаћиваће се док тај услов постоји. Пропис чл. 4 
уредбе не примењује се на -ове случајеве. 

Члан 7 
У случају када је пензионер запослен у каквој 

служби, а истовремено »ма другог каквог прихода 
из не службен ог односа, прво ће се применити по-
следњи став чл. 18 односно први став члана 29 па 
потом чл. 4 уредбе, при чему ће се тензија смањена 
по горњем основу узети као пензија за примену чл, 
4 уредбе, а нето плата од запослења сматраће се 
као приход поред других евентуалних прихода. 

Члан $ 
'Приликом обрачуна п е н з и с к а принадлбжности 

односно помоћи за исплату, као, и законских обу-
става, динарски разломци у Лара^а заокружаѕају се 
тако да се износи до укључило 50 пара не исплаћују, 
а износи гар еко 50 шара исплаћују се као цео динар. 
ТРако на пример: сума од 17ФЅД) динара заокружила 
би се на суму од 17#5 динара, а сума од 1785,51 ди-
нар заокружила би се на суму од 1786 динара. 

Члан 9 
У случају да пензионер плаћа издржавање за 

децу која се не налазе код њега, породични додатак 
за децу наплаћује се уз алиментацију ако се из суд-
ске одлуке не види да је у досуђени износ алимен-
тације укључен и додатак на децу. 

Члан 10 
•По смрти личног пензионера који је умро по 

ступању уредбе на снагу исплатиће се породици 
односно члану који је у име породице поднео тро-
шкове сахране погребнина по чл. 17 уредбе, а не по 
основу евентуалног запослења умрлог личног пен-
зионера. 

Члан И 
У решењу о одређивању пензије односно помоћи, 

•као и у решењу о одбијању да се призна право на 
пензију односно помоћ назначиће се упут о страву 
на жалбу у смислу става 2 члана 10 уредбе. 

Члан 12 
На иШмју у СШСЛУ 12 уредбе им ију право 

подофицири, офОДири, генерали и адмирали и војни 

чиновници, учесници у Народноослободплачкој бор 
би, који су се на дан ступања уредбе на ша гу за-
текли на служби у Југосло-венској армији. За раније 
демобилисана лица важе одредбе чл. 36 и 37 уредбе. 

Члан 13 
Као доказ о годинама службе која се по чл. 14 

уредбе признаје за пензију служиће оверен извод 
из службених података, уверење и друге исправе 
издате од надлежних службених органа. 

Члан 14 
Које се време сходно последњем ставу чл. 14 

.уредбе рачуна као време проведено на најтежим 
пословима у морнарици и као време »проведено У 
служби летачког особља у ваздухопловству одредиће 
се посебним упутством. 

Члан 15 
Време, које су официри, генерали и адмирали 

провели ван службе по чл. 53—55 Закона о служби 
у Југословенској армији, као и време које су подо-
фицири и војни чиновници провели ван службе у 
Југо слов епској армији, на случај поновног ступања 
у Југословенску армиЈу не рачуна се за пензију, ако 
за то време нису били у државној самоуправној или 
другој служби коЈа се по чл. 14 уредбе признале за 
пензију. 

Члан 16 
Под породицом у смислу трећег става чл. 18 

уредбе подразумевају се жена, деца и родитељи под 
условом да су са уживаоцем пензии односно по-
моћи који је у истражном затвору живели у зајед-
ничком кућанству и да их је он до стављања у ис-
тражни затвор стварно издржавао. У том с л у ч а ј 
ако је жена уживаоца пензије односно помоћи ак-
тивни државна службеник или иначе у служби, деци 
припада поред породичног додатка и половина пен-
зије односно помоћи, без обзира на њене приходе. 

Члан 17 
Губитак права на пензију за одређено в р ^ е У 

смислу чл. 19 уредбе изриче Министар народне од-
бране, ако Ј& надлежан да личног пензионера брати 
у активну службу, апаче то прадо припада Врхов-
ном команданту оружане силе. 

Члан 18 
Породична пензија припада сходно чл. 22 Уред-

бе- брачној или ванбрачној деци под условом да не-
мају стипендију и да нису смештена ни у какав за-
вод са бесплатним издржавањем а исплаћује се под 
условом из чл. 4 и првог става члана 29 уредбе. 

Члан 19 
При одређивању прродичне пензије сходно пр-

вом ставу члана 25 уредбе износ мањи од 100 ди-
нара не узима се ,у обзир. Тако на пример, ако пен-
зиски основ лица од кога породица изводи право 
на пензију износи 4.365 динара породична пензија 
би наносила на 1.700 динара = 1.300, а на осталих 
2.600 = 2 6 X 3 0 свега 780 динара укупно 2.060 ди-
нара. Износ од бб динара преко 4.300 динара не у-
зима се у обзир. 

За одређивање породичне пензије у смислу дру-
гог става члана 25 уредбе важе у свему прописи 
Закона о установљењу права на п у з а ј у и о иензи-
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онисању државних службеника уколико се односе 
на одређивање висине пензије. 

Члан 20 
Породици лица из чл. 30 уредбе, које је имало 

пет или еицте година , ефективне службе пр пизда 
пензија по Проксима чд. 20—29 уредбе, а не помоћ 
по чл. 31 уредбе. 

Члан 21 
Лица из члана 35 уредбе, кој.а се обрате за од-

ређивање пензије по уредби, прилажу пргтста ци 
документа којима доказују своје право у случају, 
ако у решењу о пензији регулисаној по ранијим 
прописима нема свих потребних података. 

Пензија ће се овим лицима одредити по пропи-
сима уредбе ако је за молиоца повољнија од пен-
зије одређене по ранијим прописима. 

Члан 22 
Удова лица из чл 38 уредбе која је без деце а 

на дан ступања уредбе на снагу није наврши та 40 
година живота има сходно чл. 21 уредбе право га 
породичну пензију ако је неспособна за п р и р е ђ и -
в а н ^ и ако нема средстава за издржавање. 

Члан 23 
Све пензије односно помоћи које су припадале 

и до сти пања \трздбе на снагу имају се за врем; до 
31 октгЗра 1947 године ликвидирати по старим про-
писима. 

Члан 24 
Неспособност за службу у Југо слов енскоЈ армији 

доказује се уверењем надлежне војно лекарске ко-
мисије, а неспособност за привређивање^ може се 
доказивати и уверењем лекарске комисије од нај-
мање два лекара из јавне службе. 

Члан 25 

Као средство за издржавање сматра се сталан 
приход у износу од 750 динара или вити- м~:оч»-о. 

Инвалиднина се сматра као сталан месечни при-
ход, уколико законом, уредбом или другим пропи-
сима није друкчије прописано. 

Члан 26 

Као приход сматра се износ пореске основице 
умање« издацима на јавне дажбине. 

Члан 27 

Ова] правилник ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије", 

Бр. 26 
17 јануара 1948 године 

Београд 
Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с . р. 

Сагласни: 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р. 
Министар рада, 

Љупчо Арсов, е. р_. 

87. 
На основу чл. 43 2 Уредбе о пензијама вој-

них лица пропису је. м 

У П У т е т в о 
ЗА ПРИМЕНУ УРЕДБЕ О ПЕНЗИЈАМА ВОЈНИХ 

ЛИЦА И ПРАВИЛНИКА ЗА Њ Е Н О ИЗВРШЕЊЕ 

1. — На пензију односно помоћ по Уредби о 
пензијама е ој« их лида имају право уз испуњење 
услова прописаних уредбом, и то: 

1) подофицири, официри, генерали, адмирали И 
војни чиновници Југослав виске армије и подофи-
цири, официри, генерали и војни чиновници Управе 
државне безбедности: 

а) који су на служби у ЈА односно у Управи 
држ а ЕЛ е безбедности; 

б) који су пензионирани односно којима је 
одређена пензија или пом>оћ пре ступања уредбе на 
снагу; и 

в) који су пре ступања уредбе на снагу де-
мови тисани без права на пензију уколико то право, 
немају по посебним прописима; 

2) породице лица под 1); 
3) породице подофицира, официра, генерала, 

адмирала и војних чиновника ЈА који су у току 
Осло бо дила чког р-ата погинули »или умрли услед 
повреде или болести задобивене га војној дужности. 

2. — Лица која сматрају да по уредби о пен-
зијама војних липа имају право на пензију односно 
помо-ћ дужна оу поднети молбу (претставку) са по-
требним документима како је то прописано чл. 1 
Правилника за извршење поменуте уредбе. 

3. — Уз молбу потребно је да се поднесу сва 
документа којима се доказује право на пензију; 
односно помоћ, и то: 

I. — Подофицири, официри, генерали, адмирали 
и војни чиновници Југословенине армије и подофи-
цири, официри, генерали, и војни чиновници Управе 
дожавне безбедности, који буду панзо еи е а ни после 
29 октобра 1947 године, као дана ступања уредбе 
на снагу, подносе следећа документа: 

1) о датуму рођења; ' ' 5 

^ о годинама службе, коЈе се по чл. 14 уредбе 
признају за пензију као и кој.е су им евентуално 
признате по чл. 39 уредбе. Ова документа подносе 
се само у случају, ако у команди, јединици односно 
установи у ко јо ј су били на служби нема званичних 
под атака о том»е| 

3) ако су сва лица пензионисана као неспосо-
бна за службу у АРМИЈИ услед нарушеног здравља 
(чл. 12 уредбе) или а.ко су пензионирана као неспо-
собна за службу у Армији односно за пр наређивање 
због озледа или повреда задобиздених без своје кри-
вице у рату или на службеном послу или поводом 
службеног посла у миру (чл. 13) подносе доказ и о 
том»е, уколико се из наредбе о пензионисању то не 
види; и 

4) ако су ова лица преведена у резеову услед 
неспособности за службу у Армији (чл. 30) подносе 
докуменат да немају средстава за издржавање и да 
су неспособна за пр наређивање. 

Команда, Јединица односно установа код к о ј и * 
су ова лица била на служби спроводи молбу са 
свима потребним подацима Министарству народне^ 
одбране и У исто време извештава када је односно' 
лице разрешено дужности и до кала Је измирено 
са принадлежностима активног службеника. 
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И. — Лица под I којима Је тензија односно 
помоћ регулисана по ранијим прописима (по Уредби 
односно Закону о> установљен^ права на пензију и о 
пензионисању државних службеника — чл. 13 уред-
бе) подносе следећа документа: 

1) решење о Раније регулира ној -пензији одно-
сно помоћи и докуменат о евентуално признатим 
годинама службе по чл. 39 уредбе; 

2) докуменат: о времену учешћа у Народноосло-
бодилачкој борби и о износу плате и додатка на 
године службе, који су имала, односно који би е об-
зиром на положај који су заузимала у моменту пен-
зионисања, имала по Уредби о новчаним принадле-
жностима војних лица на служби у Југословенско] 
армији ако су пензионирана пре 1 августа 1946 го-
дине; 

3) о признању чина ако је односно лице било 
подофицир, официр генерал, адмирал или војни 
чиновник бивше Југо слов ен оке војске; и 

4) о неспособности за службу у Армији односно 
за прослеђивање, ако су као таква пензионисана 
због озледа или повреда задобивених без своје кри-
вице у рату или на службеном послу или поводом 
таквог посла у миру (>чл. 13 уредбе). 

Документа под 2), 3) и 4) подносе се, ако у ре-
шењу о раније регулисаној пензији нема тих пода-
така. 

III. — Лица под Г која су де мобил пеана пре 29 
октобра 1947 године без права на пензију (чл. 36 
уредбе) подносе следећа документа: 

1) о датуму рођења; 
2) о годинама службе које се по чл. 14 уредбе 

признају за пензију и о евентуално признатим го-
динама службе по чл. 39 уредбе; 

3) о времену учешћа у Народно осло бо дилач,ко Ј 
борби; 

^ 4) о износу плате и додатка на године службе, 
који су имала односно који би е обзиром на поло-
жа ј који су заузимала, имала по Уредби о новчаним 
иринадлежностима војних лица на служби у ЈА, ако 
су демобилисана по е 1 августа 1946 године и о чину 
који су имала у ЈА у моменту демобилизације; 

5) о неспособноста за привређивање ако 29 ок-
тобра 1947 године нису навршила БО година живота; 

6) докуменат да немају средстава за издржавање 
ако немају 10 »година службе која ге по чл. 14 ур ел-
бе (признаје за пензију, а имају више од 5 година; и 

7) изјаву да нису запослена ни у каквој држав-
ној или другој јави ОЈ служби. 

IV. — Лица под I до под III могу за децу на 
коју имају право на породични додатак са молбом 
поднети и документа из чл. 17 уредбе, односно чл. 4 
правилника, као и пријаву у виду обичне претставке 
по чл. 4 правилника о томе, да ли имају или немају 
прихода. 

Ова документа подносе се у једном примерку. 
V. — Породице лица под I која умру док су у 

активној служби подносе следећа документа: 
А) удова, деца и родитељи: 
1) о смрти лица од кога породица изводи право 

на пензију; 
2) о годинама службе умрлог, које се по чл. 14 

уредбе признају за пензију и о евентуално призна-
тим годинама службе дотичном лицу по чл. 39 
уредбе; 

3) о чину и о износу плате и додатка на године 
службе у ЈА, које је умрли имао у часу смрти; 

4) о неспособноста за пр наређивање и о томе 
да немају средства за издржавање, ако лице од кога 

изводе право на пензију није имало 5 година ефек-
тивне службе, а није у питању случај из чл. 13 
уредбе. 

Б) Сем ових докумената подносе: 
1) удова: 

а) докуменат да је била венчана са умрлим 
од кога изводи право на пензију: да је са њим жи-
вела у брачној заједници и да се није преуд вала; 

б) о датуму рођења, * ако с е то не види из 
документа о венчању; 

в) ако је млађа од 40 година, а нема деце која 
имају право на пензију, докуменат о неспособност 
за привређиваље као и о томе, да нема средстава за 
издржавање; 

г) ако има деце која имају право на пензију 
подноси докуменат да се о тој деци стара; 

д) удова млађа од 40 година, чија су деца по 
њеној навршеној 35 години изгубила право на пен-
зију, подноси докуменат да нема средстава за издр« 
жавање; 

ђ) удова, која је у моменту смрти свог супруга 
од кога изводи право на пензију живела о тво јено, 
подноси докуменат да умрлог супруга није била 
безразложио напустила; 

2) деца (њихова мати односно отац или њихов 
старатељ) ако изводе право на пензију по оцу од-
носно по мајци: 

а) докуменат о дану рођења, као и о томе 
да су брачна, ванбрачна или позакоњепа деца умрлог 
лица од кога изводе право на пензију, ако се то не 
види из докумената о дану рођења; 

б) докуменат да немају стипендију и да нису 
смештена ни у какав завод са бесплатним издржа-
в а н а ; 

®) ако се школују а старија су од 17 година: 
докуменат школске власти да се налазе на редовном 
школовању; 

г) ако су старија од 17 односно од 23 године 
докуменат да су неспособна за привређивање и да 
је та неспособност настала пре навршене 17 односна 
23 године живота ако су била на школовању; 

3) родитељи: 
а) докуменат о дану рођења; 
б) докуменат да им лице од кога изволе 

право на пензију син односно кћи, ако се то не види 
из документа о смрти дотичног лица; 

в) о н ©сп осо био сти за привређивање уколико 
нису старији од 65 година (отац) односно 60 година 
(мајка); 

г) докуменат да немају средстава за издржа-« 
вање; 

д) ако су родитељи разведени докуменат о 
томе. 

VI. — Породице лица под I колима је пензија 
одређена по ранијим прописима, подносе: 

1) решење о раније регулисано] пензији односно 
помоћи; 

2) докуменат о износу плате и додатка на го-
дине службе, КОЈИ је умрли имао, односно који би 
имао по уредби о новчаним прим а дужностима вој-
них лица на служби у ЈА ако је умро односно пен-
зионисан пре 1 августа 1946 године; и 

3) о чину који је умрли имао у ЈА у моменту 
смрти односно пензионисања, ако се то не види из 
решења о раније регулисаној пензији. 

VII. — Породице лица под 1 која су пре 29 ок«* 
тобра 1947 демѕобилисана без права на пензију* 
подносе: 

1) докуменат о смрти лица од кога изводе право, 
на пензију; 
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2) о годинама службе умрлог, које се ио чл. 14 
уредбе п р и з н а ^ за пензију; 

3) о чину који је умрли имао у моменту демоби-
лизација и износу плате и додатка на године слу-
жбе који је имао, односно који, би е обзиром на 
положај ко ји је заузимао, имао но Уредби о нов-
чаним принадлежностима ВОЈНИХ лица на служби у 
ЈА ако је демобилисан пре 1 августа 1946 године; и 

4) сва остала документа која су наведена под 
У-Б под 1), 2) и 3). 

VIII. — Породице лица под I која су у току 
Ослободилачког рата погинула или умрла услед 
повреде или болести добивене на ВОЈНОЈ дужности, 
ако тим породицама пензија односно помоћ није 
била регулисана >по ранијим прописима, подносе: 

1) документа из 1) и 2) под VII; 
2) о чину ко.,,и Је погинули односно умрли имао 

у ЈА у моменту смрти и о износу плате и додатка 
на године службе у ЈА који би имао по Уредби 
о новчаним принадлежностима војних лица на 
служби у ЈА; и 

3) сва остала документа која су наведена под 
У-Б под IX 2) и 3). 

4. — Као документа из тач. 3. — углавном служе: 
1) о датуму рођења, венчања или смрти, иззод 

из матичне књиге рођених, венчаних односно умр-
лих; извод из књига рођених, венчаних или умрлих 
на подручју где .нису постојале државне матичне 
књиге, као и друга званична документа која слу лее 
као доказ о дану рођења, венчања или смрти; 

2) о годинама службе које се по чл. 14 уредбе 
признају за пензију: 

а) уверење Министарства народне одЈбране (Пер-
сонална управа ЈА) о служби преведеној у ЈА, о 
слузКб?мл које' се признају у двоструком износу; о 
другој државној самоуправној или друго ј служби 
и о времену проведеном на во јној дужност** или у 
заробљеништву у Балканском; Првом и Другом свет-
ском рату — уколико се располаже тим подацима; 

б) уверења издата од стране' држа&н&х; само-
управних и других власти бивше Југослав ИЈ е, над-
лежних за издавање уверења о времену проведе-
ном у служби, на војној дужности или у заробље-
ништву; 

в) сва званична документа (разна уверења, реше-
ња и сл.) државних органа или државне власти бив-
ше Југославије из којих се могу црпсти подаци о 
годинама службе, времену проведеном у рату, ин-
.тернацији или заробљеништву; 

3) о томе да је извесно лице погинуло или умр-
ло од болести задобивене на војној дужности у току 
Ослободилачког рата: уверење Министарства на-
родне одбране (Персонална управа ЈА) или других 
војних органа; 

4) уверење Министарства народне одбране (Пер-
сонална управа ЈА) или надлежног штаба, команде 
или установе о чину, износу плате и додатку на 
године службе подофицира, официра, генерала, ад-
мирала и војних чиновника који су имали у момен-
ту пензионисања, демобилизације или смрти, а само 
уверење Министарства народне одбране: о 'износу 
плате и додатка на године службе, КОЈИ би наве-
дена лица имала по Уредби о новчаним принадле-
жностима в © ј,них лица на служби у ЈА е обзиром 
На положај који су та лица заузимала, ако нису 
бита у ЈА после 1 августа 1946 године; 

5) о средствима за издржавање: уверење надле-
жног пореског органа о месечном- износу нето при-
хода и уверење месног народног одбора* да- лице 
коме јет издато ув^.р«н>е пореског органа^ нема* других 
прихода; 

6) о старању о деци; и о томе да деца немају 
стипендију и да нису смештена у завод са бесплат-
ним и з д р ж а в а н а : уверење месног народног одбо-
ра; — да немају стипендију може служити као До-
каз и уверење школске управе; и 

7) о ' р а з в о д у родитеља: пресуда надлежног суда. 
5. — Молба се подноси у једном примерку, а 

сва остала документа (изузев оних »под IV тач. 3. —) У 
по два примерка. 

Да је садржина преписа докумената верна ори-
гиналу потврдиће (овериће) народни одбор или сре-
ски народни суд. 

Бр. 26 
17 јануара 1948 године 

Београд 
Министар народне одбране, 

Маршал Југо славије 
Јосип Броз-Тито, е .р. 

88-

На основу чл. 40 Закопа о државној арбитражи 
а у вези прописа Уредбе о међусобном плаћању у; 
привреди („Службени лист ФНРЈ" бр. 103 од 3 де-
цембра 1947 године) пр описујем 

у п у т с т в а 

О НАЧИНУ НАПЛАТЕ НОВЧАНИХ КАЗНИ КОЈЕ 
У СМИСЛУ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ АРБИТРАЖИ 

ИЗРИЧУ АРБИТРАЖНА ВЕЋА 

I. — Казна коју изриче државно арбитражно 
веће,, претседник или арбитар на основу чл. 23 и 24 
Закона о државној арбитражи у корист буџета др-
жавног органа при коме државна арбитража посто-
ли, уплаћивање се на следећи н#чМ: 

Државни орган, при коме постоји државна ар-
битража, чи је је веће, претседник односно арбитар 
изрекао казну, поднеће у смислу прописа Уредбе о 
међусобном плаћању у привреди, седишту Народне 
банке ФНРЈ,, које се налази у месту дотичног држав-
ног органа, налог за наплату. Уз налог за наплату 
државни орган, при коме ПОСТОЈИ државна арбитра-
жа, приложиће и оверен извод диспозитив^ одлуке 
(закључка) којом је казна изречена. 

Државни орган, при коме постоји државна ар-
битража, у исто време ће известити кажњену стран-
ку да је издат налог за наплату. 

У погледу наплате налога, задужења странака и 
свих осталих радњи по овим налозима, Народна бан-
ка ФНРЈ ће поступити по прописима Уредбе о међу-
собном плаћању у привреди. 

II. —- Новчане казне, ко^е државна арбитражна 
већа изричу у смислу Закона о државној арбитражи, 
уплаћиваће се у корист разних непредвиђених и ван-
редних прихода буџета оног државног органа при 
коме постоји државна арбитража чије је веће изре-
кло казну. 

I бо. 460 
21 Јануара 1948 године 

Београд 

Министар финансија, 
Сретен ЖуЈо*кћ, е. Р-
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89. 
У циљу правилног спровођења Уредбе о снабде-

вању становништва преписујем 

У П У Т С Т В О 
ЗА СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ АРТИКА-

ЛА КОЈИ СУ СЕ У ГОДИНИ 1947 НАЛАЗИЛИ 
У СЛОБОДНОЈ ПРОДАЈИ 

За ниже наведене артикле трговачка предузећа, 
н.абавно-1продајне задруге, службе радничког снабде-
вања и остала предузећа која се робом снабдевају 
(непосредно од произвођача вршиће поруџбине код 
пр ©извођачких предузећа у количинама које су им 
потребне. Произвођача предузећа ће склапати уго-
воре и вршити испоруке према поруџбинама, не че-
кајући планску расподелу ове робе. 

Прехранбени индустриски производи 
ниво, пудинзи, остале врсте шећера, денатури-

сани шпиритус, ликери, сирће, квасац, слаткиши и 
бонбони, укисељено поврће, воћни концентрат^ воће 
сушено, воћни компоти, укувано воће, џем, риба 
прерађена, минерална вода, овсене (зобене) пахуљи-
це, со, дуванске прерађезине, мармелада, кавовина, 
слад,на кава, брашглени кондиторски производи, воћни 
сокови сир озн, спедајал»чи дестилата и екстракти, 
воћни сирупи, слатки дестилата и екстракти, скроб. 

^прехранбени индустриски производи 
цедиљке лимене, зидни сатови, кухињске справе, 

пресе и гњечилице, справе за бушење аката, меха-
низми за регистре, -садете, гипс печени, сапунски пра-
шак, паста за паркете, препадати за прање и чишће-
ње, црна боја, средства за чишћење обуће, боја за 
косу, оловке, мастило, печатни восак, ћилими ма-
шински, ћилими ручни, гумене рукавице, гумена га-
лантериска роба, гумена лепила, хладњаче, прибор 
ситни у кућанству, лустери/ гладили, кувала, гумени 
гајтан оплегген памуком, дрвена галантерија, играчке 
од дрвета, шибице, креда обична, антисептичка вода 
за уста, колоњгка вода, козметичко уље, крејони за 
обрве, козметички кремови, платило за веш, ултра-
марин, препарати за усне, пудер за лице, ружеви за 
лице, соли за купање, шамшоши, денкови за муве, 
паста за обућу, парфеми 20%, паста за зубе, пре-
парати за маникир, водено стакло, месечни улошци, 
знојнице за одела, мреже за домаћице, плетене 
берете. 

Бр. Ш 7 
2 фебр^^ара 1948 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ 
и Савезне планске комисију 

Борис Кидрич, с. р. 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

90. 
На основу члана 13 Закона о удружењима, збо-

|)о«вима и другим јавним скуповима а по испуњењу 
услова из чл. 14, 15 и 16 закона доносим -

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА УДРУЖЕЊУ 

МАТИЦА ХРВАТСКА 
Одобрава се према поднесеном правилима » про-

граму оснивање и рад удружењу Матица Хрватска 
са седиштем у Загребу а са делатношћу на тѕрнт.о-
ѕрдеј]® Федеративне Народне Републике Југослвије . 

IV <бр. 1739 
Ђ фебруара Ф48 године 

, Београд * 
Министар унутрашњих ло едо ца, 

Александар Ранковић, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративна Народне 

Републике Југослвије 
на предлог Врховног команданта оружаних сна-

га ФНРЈ а на основу члана 2 става 2 Закона о Ор-
денима и медаљама Федеративна .Народне Републике 
Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за у м е т н у т у .кцманцовању, .осведочени 

рад на остварењу братства и Јединства међу нашцм 
народима, и стечене заслуге за народ у току народ-
ноослоборилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
мајор Калопер Мате Гашпар; 
капетани: Михић Томе Мато, Рашић Милована 

Бранко, Шуштершић Јанеза Јанез и Зу анић Јосипа 
Томислав; 

поручници: Богуновић Анте Петар, Гњатовић 
Остоје Срећко, Пресечки Ђуре Јулије, Трешњић 
Богдана Илија и Баван Маринка Милорад. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
потпуко.вник СамарђиЈа Петра Пајо; 
мајори: Бјелогрлић Томе Обрен, Шуран Стјепа-

на Антон и Томић Јакова Никола; 
капетани: Богуновић Андрије Мијо, Брајушковић 

Радосава Димитрије, Цвитан Ферде Јосо, Цветича-
нин Мане Бранко, Форетић Николе Бартул, Кошлак 
Мухарема Дервиш, Маркуш Мире Божо, Мештгнек 
Јосипа Делибор, Мијовић Томе Љубомир, Петковић 
Анте Никола, Полић Вице Марко, Стаматовић Шће-
пана Вукота. Видо»в!ић Трифуна Светко и Вуковић 
Мате Иван; 

поручници: Богуновић Анте Петар, Гњатовић 
Остоје Срећко, Грубишић Јакова Винко и Његован 
Антуна Макса; 

потпоручник Уводић Марка Иван. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Бјелогрлић Томе Обрен, Ерцег Анте 

Иво и Велимировић Илије Момо; 
капетани Цвитан Ферде Јозо, Цветичанин Ман« 

Боанко, Клемеиц В. Биљем, Синобад Милана Тоде, 
Шуштершић Јанеза Јанез и Зу анић Јосипа Томи--
е лав; 

поручник Полић Вице Марко. 
ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

поручници: Бајрактар Фахри Џемал, БелемариК 
Јере Фране, Бонетић Османа Младен, Цветковић Ла-
зара Војин, Ђурђић Милосава Нико, Џабић -Мустафе 
Реуф, Ерак Милана Милорад, Кукић Спасоја Ђорђе, 
Поповић Светозара Јован, Савовић Николе Миладин, 
Симурина Мате Бранко, Синожић Ивана Људевит, 
Срећковић Алексија Радојко и Весић Саве Душан; 

потпоручници: Кармело Марка Мирко и М-ике-: 
лић Јосипа Душан; 

заставници: Деан јак Јосипа Маријан, Филиповић 
Илије Марко, Грего Николе Никола, Грзанчић Мате 
Станко, Лончарић Јакова Иван, Пејовић Ивана Бог-
дан и Пинтарић фрање Цветко; 

.Радоеша Николе Тонко, Колине« Фрање Лу даде* 
Машовић Динка Волта, Свобода Анте Хеди и Ш-: 
шк ов Јакова Анте. 

Бр. 497 
а девтембра 1Ш7 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с, р. др И. РибаР, с. 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне покрајине ВоЈв-одине 
Народне Републике Србије" у броју 1 од 13 јану-
ара 1948 године објављује: 

Наредбу о бројном саставу Среског народног 
одбора Среза сомборског; 

Решење о одобрењу Генералног плана за одбра-
ну од поплаве Војводине у 1948 години. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" У 
броЈу 4 од 27 јануара 1948 године објављује: 

Уредбу о 'припоменом финансирању државних 
потреба Народне Републике Словеније и народних 
одбора за период јануар—март 1918 гониче; 

Уредбу о прелазу Глгпче дир?кци;е ин.гстри-е 
грађевинског матери зла Н:подне Републике С 'ова -
ције У надлежно: ! Министарства грађевина Маро не 
Републике Словеније; 

Наредбу о обавезном вођењу евиденције пређе-
них километара з 3 друмска моторна во^и-а; 

Наредбу о з а д и ш и медве са у срезовима Чрно-
мељ, Кочевје, Ново Место и Ракек; 

Решење о преузимању актива и пасива приват-
них кредитних предузећа У ликвид апи ЈГ. 

Наредбу о роковима у којима су задруге дужне 
да плаћа ју својо обавезе. 

Закон о изменама Закона о административно-
територијалној подели Народне Републике Црне 
Горе: 

Закон о седмогодишњем основном школовању У 
Народно] Републици Црној Гор«; 

Уредбу о оснивању Дирекције за дрвну инду-
стрију; 

Уредбу о оснивању Управе за рударство; 
Уредбу о Управи хидрометеоролошке службе; 

Наредбу о измени Наредбе о одређивању мати-
чарских подручја на територији Народне Републике 
Црне Горе; 

Решење о одобрењу оснивања и рада удружења 
„Фискултурно друштво Арсенал"; 

Решење о одобрењу оснивања и рада удружења 
„Фискултури© друштво Бокељ"; 

Упутство о полагању испита за возаче моторних 
вози та на територији Народне Републике Црне Горе; 

Правилник о уки Јању Правилника о полагању 
шоферско^ испита за возаче моторних возила и о 
издавању возачких исправа; 

Правилник о укидању Правилника о наплати 
таксе и евиденцији употребе ауто-амбуланта за пре-
воз болесника и намерних путника ауто-а^буланта 
и другим р' томобичима Министарства народног 
здравља социјалног старања Народне Републике Црне 
Горе; 

Упутство о рас-поређивању радника у каменоло-
мнма по групама према спреми и врсти рада. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Нарочно Ре-
публике Хрватске, у броју 8 од 28 јануара 1948 го-
дине објављују: 

Указ о укидању Министарства индустрије и ру-
дарства Народне Републике Хрватске и оснивању 
Министарства индустрије НРХ и Министарства ру-
дарства НРХ; 

Правилник о повишицама основне плате по го-
динама службе за службенике здравствене струке; 

Упутство о начину издржавања течајева за оп-
ште образовање. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 1 од 15 јануара 1918 године објављује: 

Закон о давању амнестије и помиловања у На-
р о д а ј Републици Црној Гори; 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
85. Уредба о генералним и главним лирекци-

јама Министарства лаке индустрије ФНРЈ, 
Министарства тешке индустрије ФНРЈ и 
Министарства рударства ФНРЈ — 157 

86. Правилник Зд извршење Уредбе о пензи-
јама ВОЈИИХ лица — — — 158 

87. .Упутство з а примену Уредбе о пензијама 
војних лица и Правилника за њено извр-
шење — — — — — — 160 

88. Упутство о начину наплате новчаних каз-
ни које у смислу Закона о државној арби-
тражи изричу арбитражна већа — 162 

89. Упутство за склапање уговора о испоруци 
артикала који су се у години 1947 нала-
зили у слободној продаји — — 163 

90. Решење о одобрењу оснивања и рада У-
дружењу Матица Хрватска 163 
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