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526. 
На основа чл. 1 Законот за овластувањето на 

Владата ФНРЈ за доносуење уредби по прашањата 
од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог 
на Претседателот на Сојузната планска комисија, 
донесте 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА СТРУЧНИТЕ КАДРОВИ 

Член 1 
Во цел на планско уз дигну е ње и расло делба на 

стручните кадрови Сојузната планска комисија ке 
ћоди евиденција на сите стручни кадиови на тери-
торијата на Федеративната Народна Република Ју-
гославија. 

Член 2 
Претседателот на Сојузната планска комисија 

ке оДредуе со наредба кога има да Се изврши попис 
на стручните кадрови за поедини струки и кои 
стручни кадрови1 од поедини струки ке бидат обва-
напи со пописот. 

Член 3 
Заради? попис на стручните кадрови кои се на 

работа во државни установи и претпријатија се дол-
жни персоналните органи на сојузните и републи-
кансксгге министерства, комитетите и комисиите да 
ги набават сите потребни подаци и да им ги даваат 
на Сојузната планска комисија, на планските коми-
а т на народните републики, како и на другите 
•плански комисии кои што ке ги одреди Претседа-
телот на Сојузна планска комисија. 

Член 4 
Пописот на стручните кадрен кои не се на ра-

бота во државни установи и претпријатија ке го 
вршат планските комисии на околиските народни 
одбори, надлежни по местото на запослуење одно-
сно пребивалиште. 

Сите кооперативни, друштвене;! и приватни орга-
низации, установи и претпријатија должни се да ги 
прибават сите потребни подаци за стручните ка-
дрови кои се кај нив на работа и да ги даваат на 
надлежните плански комисии на околиските народни 
одбори. 

Другите стручњаци, обванаад со наредбата на 
Претседателот на Сојузната планска комисија во 
смисла чл. 2 на оваа уредба, должни се лично да 
и ги дадат потребните подаци на надлежната план-
ска комшија на околискиот народен одбор. 

Член 5 
Претседателот на Сојузната планска комисија 

ке издава поблиски одредби еа сшдоведуеше во 
жадот на оваа уредба. ^ -

Член 6 
Ова уредба влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист На Ф е д е р а л н а т а Народна Ре-
публика Југославија". 

1 септември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

527. 
На основа чл. 4 Уредбата за ооиггуруење за 

случаи на несрекја во работата на лицата запослени 
на доброволните работи зз обновуење земјата из-
давам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКА ВО НЕСРЕКЈНИ СЛУЧАИ НА 
ДОБРОВОЛНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВУЕЊЕ 

ЗЕМЈАТА 

Член 1 
Како доброволни работи за обновуење земјата 

во смисла чл. 1 Уредбата за осигуруење за случаи 
на несрекја во работата на лицата упослени на до-
броволните работи за обновуење земјата се сметаат 
сите работе? од општокорисно значење, ако се орга-
низирани1 од страна на државен орган и тоа за сите 
лица кои што доброволно и бесплатно участвуат во 
такви работи. 

Член 2 
Непосредниот раководител на доброволните ра-

боти должен е, да м<у поднесе на државниот орган 
(кој што ги организирал работите) пријава за секој 
несрекјен случај кој што ке се догоди на добровол-
ните работи за обнов.уење земјата, а кој што веро-
ватно ке има за последица неспособност за работа 
на повреденото лице за повеќе дена. Покрај личните 
подаци на повредениот и подарите за местото и 
времето на несреќниот случај оваа пријава треба да 
содржи уште и кус опис на несреќниот случај и 
ознака на лицата кои што во моментот на несреќата 
се навогјате во непосредната близина, на повредениот. 

Државниот орган кога ке ја прими пријавата од 
претходиот став, должен е без одлагање да ја про-
вери и на основа на неа да издаде потврда, оги 
несреќниот случај навистина се догодил на работи-
лиште на доброволни работи и оти повредениот во 
тие работи навистина доброволно и бесплатно уча-
ствуел. Вака потврдената пријава п,о најблизок пат 
ке ја достави на најблискиот орган на социалното 
ооигуруеље. 



Страна <УУ$ — Број 74 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 13 септември 1946 

Член 3 
Органот &а социалното осипуруење должен е 

на повредениот да му ПРУЖИ лекарска помошт на 
основа на било каква ш-гсмена, усмена или телефон-
ска потврда на некој раководител на доброволната 
работа (десетар, раководител на смената и на тоа 
слично). Сите други давачки ке ги пружат органите 
на социалното оодгуруење на лицата повредени во 
работа на доброволните работи само на основа на 
пријавата од ст. 1 чл. 2 на овој правилник. 

Званичното установуење во потврдата на над-
лежниот државен орган ош* некое лице претрпело 
несреден случај како доброволен учесник во бес-
платна работа за обновуење на земјата меродавно 
е за установуење на социалното осигуруење во поглед 
на правата на дотичното лице на пропишани давачки. 

Член 4 
Во основот за одмеруење парични давачки1 се 

зема кај лицата повредени во работа на доброволните 
работи, нивната заработуачка во последната година 
пред несрекјниот случај, ако по своето редовно упо-
слуење во последната година пред несрекјниот слу-
чај биле социално осигуоеви. За работните денон кои 
што не достануат до 180 дена се зема заработуачката 
спрема ст 2 на овој член 

Ако повреденото лице во последната година пред 
несреќниот случај воопшто не било обвезмо осигу-
рено се зема во основот за одмеруење паричните 
давачки бруто заработуа»чката од 80.— динари на ден 
за лица кои што вршат неквалификова/ни работи 
односно 114— динари на ден За лица кои што вршат 
квали(Оковани работи. 

Оваа заработуачка се зема во основ за одмеру-
ење паричните давачки и во случај кога заработу-
ачката засметана по прописите на ст. 1 на овој член 
изнесуе помалку. 

Член 5 
Сите давачки на повредените лица по прописите 

на чл. 1 Уредбата ке ги пружаат установите за соци-
алното осигуруење на сметка на фондот за обнову-
ење и помошта на пострадалите краишта. Во таа и е л 

се отвору е одделна т е к и ј а сметка на Министер-
ството на финансиите ФНРЈ која што ке се терети 
со сиге трошкови на давачките извршени по овој 
основ, а со годишна пресметка. 

Член 6 
Споровите за правото на давачки по прописите 

иа уредбата од овој правилник, доколку правото се 
ускратуе заради тоа што не постоат услови од чл. 1 
на овој правилник, пет решуе надлежниот непосредно 
повисок државен орган. Ова решење е конечно. 

Споровите во врска со оцената на работната 
неспособност и височината на основот за лд меру е ње 
парични давачки ги решуат надлежните судови на со-
пиалното осигуруење по прописите кои што важат 
за споровите метју осигурениците и установите на 
социалното осигурував. 

Член 7 
Кај остваруењето барањата на давачките по чл. 1 

на уредбата сходно ке се применуат во поглед на 
сето оноа, што со овој правилник не е изрично про-
пишало, постоечките прописи за социадното осигу-
р а њ е . 

Член 8 
Прописите на овој правилник ке се применат и на 

случаите, кои што се направени пред влечењето 
во сила на Уредбата за осигуруењата за случај на 
несрекја во работата на лошата упослени на добро-
волни работи за обновуење земјата, по кои што е 
признаено или ке биде признаено право т давачки 
на основа поединечно воспитаните и решените пред-
м е т 

Член 9 
Овој правилник влегле во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федерат&гаиата На-
родна Република Југославија". 

IV бр 6430 
9 септември 1946 година 

Белград 

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, е. р. 

528. 
На основа чл. 3 точ. 4 и чл. 14 Уредбата за кон-

тролата на вокјето' и вокјвите ппеработуачки наме-
нети за ш в о з во согласност Со Министерот на поле-
делството и шумарство ФНРЈ пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОНТРОЛА НА ВОКЈНИТЕ ПРЕРАБОТУАЧКИ 

НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Одредбите на овој правилник се однесу ат на 

контрола како и пакуење на во каните пулпи, марки 
и пекмези од сливи, наменети за извоз. 

1 Вокјна пулпа 

Член 2 
Пулпа е БОК јна полупреработуачка од свеже во-

кје, ослободена од неупотребиви делови, која што 
според маса во облик на каша и парчиња содржи 
и цели плодови. Оваа преработуачка е хемиски кон-
зервирана и не може да се употреби непосредно за 
исхрана. 

Вокјната пулпа без оглед на сортата на вокјегго 
од кого што потекнуе, мера да биде изработена од 
арен материјал и така да може да се распознае тој 
материал и со голо око да се утврди квалитетот на 
поединците нејзини состојци. 

Секоја вокјна сорта мора да браде одделно пул-
пирана и како таква извезена. 

Член 3 
Вокјна пулпа наменета за извоз мора да биде 

конзервирана со кјукјурна киселана, калциум бисул-
фит, »атриумашро сулфит, со препарати на бензолека 
киселина или со оние хемиски средства кои што до-
полнително ке ги одреди Стручниот одбор за во-
кје при Министерството за надворешната трговија. 

Освен средството за конзервирање и вокјната 
маса пул пата не смее да содржи други страни со-
стојци. 

Член 4 
Пу лп ата се извозу« во чисти нови бури ла, бу-: 

кови или храстови со димензии: височина 81 см., 
пречник на дното 52 см, пречник на најширокиот 
дел (средина) 62 см. дебелина на штедите букови 
најм?>ттку 20 мм. а храстови 18 мм. 

Штиците мораат да бидат добро углечени надвор 
и внатре. 

Дното и капарот мораат да бидат од подебело 
дрво и со штици сосема добро составени. Отворот 
треба да е 7—8 см. во пречник, а на дното или на 
испупченото на бур ил ото и тоа, на средните, дебе-
лите и широките штици. 

Ако отворот се навогја на дното, тогај мора да 
биде најмалку на 10 см. на размакот од штици?е. 
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Секое бурило мора да има по 6 желесни обрачи, 
од кои што се крајните широки по 4 см а другите 
по 3,5 см. Крајните обрачи мораат да се прицврстат 
со коиви клинчиња долги 10—15 см. (16—20 парчиња). 

Пулпните бурила тежат со содржината околу 220 
кг. бруто. Бурмата мораат да бидат /изработени во 
фабрика или занаетчиска работилница. Се забр-ануе 
употребуен>е на бурила од селска изработуачка со 
дрвени обрачи. 

Во кампањата 1946 година исклучително се до-
зволуе употреба на стари бурила и на други ди-
мензии. 

Член 5 
На едно дно на секое бурило со пулпа одредено 

за извоз, мора да биде утисната со огнан жиг или 
со мрсна боја: фирма или зна« на производниот, 
број на бурилото, врста на вокјето, бруто тежината 
означена со скратеница Б, на пр. Б 220 (Б тежината 
се заокружуе на долу на цели килограми), дара со 
скратеница Д на пр. Д 28 (Д тежина се заокружуе 
на горе на цели килограми), сортите на средството 
За конзервирање и дата на пулпирањето. Сортите на 
средствата за конзервирање може да се означат и со 
хемиска формула на пр. Ѕ0о, додека сортата на во-
кјето може да се означи со скратеница на пр. круша 
КР, јаболка-ЈБ, вишна-ВШ, малина-М, капин-
ка-К, кајсија-КС и тн. 

На другото дно мора да би&е на ист начин уго-
ената ознака .5Југослаеија", 

Пулпа од прети 

Член б 
Спрема надворешниот изглед треба да претста-

вуе еднообразна маса светло-жолта боја (крем жолта). 
Сокот, односно течноста која што стои над ма* 

сата на плодовите треба да е сосема бистра. 
Во пулпата требе да се навогјаат претежно цели 

и достаточно цврсти плодови. 
Мора да има укус и мирис карактеристичен за 

свежи цреши и кјукјурна киселина. 
Суви материи по рефрактометерот мора да има 

најмалку 12%. 

Пулпа од вишни 

Член 7 
Спрема надворешниот изглед треба да претста-

вуе еднообраѕна маса крем-ружичаста боја. 
Сокот, односно течноста, која што стои над ма-

сата нр. плодовите треба да е сосема бистра. Во пул-
пата треба да се навогЈат цели и достаточно цврсти 
плодни. 

Мора да има укус и мирис карактеристичен 
на свежи вишни И кјукјурна киселина. 

Суви материи по рефрактометерот мојра да има 
најмалку 11%. 

Пулпа од јагоди 
I квалитет 

Член 8 
Спрема надворешниот изглед треба да прет-

с т а в е едн»ообразн,а маса на кремжолта боја. 
Сокот, односно течноста, која што стои над ма-

сата на плодовите треба да е сосема бистра, кјили-
барска боја. 

Во пудрата треба да се навогјат најмалку 80% 
цели, правилно развиени, добро обоени и типични за 
одредената сорта на плодовите кои што и под 
притисок на прстите не се распагјат. 

Мора да има укус и мирис карактеристичен на 
свежи јагодки и кју« јури а киселина. 

Суви материи по рефраашжетерот мора да има 
вајмалку 7%. 

Пулпа од јагоди 
II квалитет 

Член 9 

Спрема надворешниот изглед треба да претста-
вуе едоообразна маса крем-жолта, а се допушта и 
слабо ружичаста боја на горниот слој на плодовите. 

Сокот односно течноста, кота што стои над 
масата на плодовите треба да е бистра, кјилибарска 
боја, а се допушта и слаба матнокја. 

Во пулпата треба да се навогјаат најмалку 60% 
цели, правилно развиени плодови, добро обоени е 
типични за одредената сорта на плодовите, Ши што 
под притисок на прстите не се распарат. 

Суви материи по рефрактометерот мора да има 
најмалку 1%, 

Пулпа од јагоди 
III квалитет 

Член 10 

Спрема надворешниот изглед не мора да пре-
стану е еднообразна и едно боји а маса. 

Сокот, кој што стои над масата на плодовите не 
мора да биде бистер нити да има одредена боја. 

Плодовите не мораат да бидат цели и цврсти, 
но мораат да бидат здрави. 

Суви материи по рефрактометерот мора да има 
најмалку 7%. 

Пулпа од малини и калини 

Член 11 

Спрема надворешниот изглед треба да претста-
вуе едоообразиа маса на светложолта (крем-жолта) 
боја. 

Сокот, односно течноста која што стои над ма-
сата на плодовите треба да е густа и слабо ружи-
часта односно ружичаста боја. 

Во пулпата не мораат да бидат сите плодови 
цели, но мораат да имаат нешто еластична коегзи-
стенција. 

]%)ра да има укус и митис карактеристичен за 
свежи малини (односно каплани) и кјукјурна кисе-
лина. 

Суви материи по рефрактометерот малините 
мора да има најмалку 7%, а канетите 8%. 

Пулпа од кајсии 

Член 12 

Спрема надворешниот изглед треба да преста-
вке еднообразна маса на златожолта боја. 

Сокот односно течноста, која што стои над 
масата на плодовите треба да е сосема бистра и 
прозрачна, без дедови на плодови,ретка и кјили-
барска боја 

Во пулпата треба да се навогја најмалку 80% 
за 1 квалитет, 50% од И квалитет, а до 50% за трети 
квалг/Гтет, цели и здрави полутки достаточно зрели 
но не презрели со неповреден? покожица, осредна 
мека и еластична копанстенција, кои што мерат 
најмалку 3 см во пречник и кои што под притисок 
на прсти не се дробат. 

Мора да има мирис и укус карактеристичен за 
свежо: кајси и кјукјурна киселина 

Суви материи по рефрактометерот мора да има 
најмалку 9%. 
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Пулпа од праски 

Член 13 
Спрема надворешниот изглед треба да преставуе 

едаообразна маса на светложолта боја. 
Сокот, односно течноста која што стои над ма-

сата на плодовите треба да е сосема чиста, бистра 
0 прозрачна, без делови на плодовите, ретка и кји-
либарска боја. 

Во пулпата треба да се навогја најмалку 80% 
за I квалитет, а 60% за II квалитет цели и здрави 
полутки достаточно зрели, но не презрели, со не-
повредена покожсша осредна мека и еластична кон-
аистенција, која што мери најмалку 4 см. во пречник 
и кои што под притисок на претите не се дробат. 

Мора Да има укус и мирис карактеристичен за 
свежи праски и кјукјурна киселина. 

Суви материи по рефрактометерот мора да има 
најмалку 8%. 

Пулпа од сливи 

Член 14 
Спрема надворешниот изглед трава да преста-

ну« еднообразна маса на златно жолта боја, со лил-
Јакова покожице ружичаста нијанса. 

Сокот, односно течноста, која што стои над 
масата на плодовите треба да е густа, еднолична 
обоена крем жућкаста боја. 

Во пумпата треба да се навогјат цели и здрави 
полутки достаточно зрели но не презрели, еластична 
конзистенција, кои што мерат најмалку 3 см. во 
пречникот и код* што под притисок на претите не 
се гнечат. 

Мора да нмд укус м мирис карактеристичен за 
свежи сливи и кјукјурна киселина. 

Суви материи по рефрактометерот мора да има 
најмалку 12%. 

Пулпа од јаболки и круши 

Член 15 
Спрема надворешниот изглед треба да преставуе 

еднообразна маса и жукјкасто-бела боја. 
Сокот, односно течноста, која што стои над 

масата на плодовите, треба да е сосема бистра, 
чиста и прозрачна. 

Во пулпата треба да се навогјат цели здрави и 
потполно зрели кришки, кои што под прс-гтисок на 
прстите лесно се прегнечуат, ч 

Мора да има укус и мирис карактеристичен за 
свежи јаболки?, односно круши и кјукјурна кисе-
лина. 

Суви материи по рефоектометерот јаболката 
мораат да имат најмалку 10%, а крвиште 11%. 

Пулпа од грозје 

Член 16 
Спрема надворешниот изглед треба да прет-

ставке еднообразна маса жолта, светло-зелена, кји* 
либанска или ружичаста боја. 

Сокот, односно течноста, која што стои над 
масата иа плодовите мора да е густа и рамномерно' 
обоена. 

Во пулпата треба да се навогјаат цели зрна, кои 
што под прсггисок на прстите не се распарат и 
семки кои што пливаат на површината. 

Суви материи но рефрактометерот мора да има 
најмалку 16%. 

I! Вокјни марк 

Член 17 
Марк е полупреработуачка добиена со насипање 

на варено или невар ено свеже рсжје, на во« јн а пулпа 

или на суво вокје. Оваа полупреработуачка е хе-
миски конзервирана и не може да се употреби непо--
средно за Исхрана. 

Секоја сорта на вокје мора да биде одделно« 
преработена во марк и како таква извезена, што 
значи* да не се дозволуе мешање на разно во« Је" 
при изработуење на маркот. 

Член 18 
Вокјниот марк мора да биде пасиран »из осто, 

чиите отвори се од 1—3 мм широки. 
Маркот мора да содржи по рефр актом етер от 

суви материци ист процент како и пумпата на одно-
сната сорта на вокјето. 

Член 19 
Марко? наменет за извоз мора да биде конзер-

виран со едно од хемиските сретства наведен и веј 
чл. 2 тага (1) на овој правилник. 

Член 20 
За пакуење на вокјниот марк наменет за извоз 

важат одредбите од чл. 3, 4 и 5 на овој правилни«. 
Покрај тоа мора да биде означено да ли е марко* 
од свеже вокје, вокјна пулпа, варен или неверен. 

Член 21 
Од предните норми за вокјни пулпи и марк 

наменети за извоз, можат извозниците да отстапат 
едино во случаи ако тоа странските купуачи бараат. 
За секој таков поедин случај извозникот е должен 
претходно да побара одобруење од Министерството1 

на надворешната трговија (Отсек за вокје). 

III Пекмез од сливи 

Член 22 
Пекмез од сливи може да се вари само од сорти 

„пожегача" (бистрица) без додаток на шекјер и 
хемикалии. Сливите мораат да бидат зрели, слатки 
и обрани од дрво, со кое листот предвреме ке 
паднал. 

Пекмезот мора да биде добро и така цврсто 
сварен да може да го избегне расипуен>ето и да е 
без стран укус и мирис, без з а г о р е ш е , семки, рачки 
и страни примеси. Содржината на суви супстанци 
не смее да. биде помала од 60%. 

Пекмезот може да се вара? во фабрики и од 
суви сливи, но со тоа на заводот да се стави ознака 
„(пекмез од суви сливи". 

Член 23 
За пекмез од сливи се пропишу ат следни ква-

литетни степени: 
1) пекмез од фабричка изработуачка под ознака 

„екстра", кој мора да биде добро сварен, густ « 
пасиран, достаточно сладок, без загоретина, семки, 
рачки, покожици и страни' примеси, без стран мирис 
и умус. 

Член 24 
Бурилата за пекмез мораат да бидат чисти, нови, 

од тврдо дрво со железни обрач е? мораат да бидат 
способни за транспорт и со поввкје претоваруваа. 

Извозот на пекмез се дозволуе во овие три 
типа на бурила: 

1) големи бурила од 160—180 кг. бруто 
2) средни бу рила околу 100 кг. бруто 
3) мал« бурила околу 50 кг. бруто. 
Бурилата мораат да бидат изработени во фа-

брика или занаетчиска качарева работилница. СЗ 
забрануе употребувале на бурила од селска кукјнЈ^ 
^заработуачка со дрвени обрачи. 
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Бурињата мораат пред полнење да се дарират 
и дар ата со боја или со огнен жиг да се обележи 
на надворешната страна на дното со ознака „Д", со 
бројот на килограмите на пр. ..Д 10". Дарата се 
заокружуе на горе на дели килограми. 

Бруто тежината на полно буре мора на ист 
начин да се обележи на истото дно како и дарата 
со ознака „Б" со бројот на килограмите, на пр. „Б 
112". Тежината се заокружуе на долу на цели ки-
лограми. 

Покрај ознаката на тежината на предниот начин, 
секое буре ке нош на истото дно ознака на дукје-
нот и ознака на квалитетниот степен. 

За пекмез на фабричка изработуачка се дозволуе 
по одобруење на Министерството на надворешната 
трговија отсталуење од горните типови на бу рил а и 
пакуење на посовршен начин. 

Член 25 

Пекмезот може да се извоз«! н во чисти и нови 
сандаци, но и на нив мора Да се означи дар ата и 
брутото на тежината покрај ознаката на дукјенот 
и квалитетниот степен. 

Кога пекмезот се паку е во сандаци, внатрешноста 
мора да се обложи со нова пергамент хартија така 
да лекмезот не довогја во додир со дрвото. 

Член 26 

Со производуачка на полски пекмез наменет за 
извоз можат да се занимаваат само лица кои нај-
малку 3 године било за сопствена сметка, било во 
својство на пословођа, таа работа ја вршеле. 

Пекмезот може да се производуе само во пекме-
зари оддалечени од патот и покривен со кров од 
штици, кјерамиди, тенеќија или со друг цврст мате-
риал. Пекмезот може да се вари само во бакарни 
казани кс«' не се калаисани и да се меша само со 
бакарни метални (весла). Варењето на пекмез>от во 
железни казани е забрането. Работниците во пекме-
зарите мораат да бидат здрави, без отворени раш* 
и мораат да е одржуат чистотата на телото и али-
штата. 

Секое лице кое што врши полска производуачка 
на пекмез од сливи наменет за извоз е должно, 
пред почетокот на сезоната, да поднесе пријава на 
Министерството на надворешната трговија (Отсек 
ва вокје) во која што ке наведе место, дека произ-
водуачката ке ја врши и да изјави оти ги исполнило 
предните услови. Веродостојноста на пријавата мора 
Да биде потврдена од надлежниот околиски извршен 
одбор. Без вакво потврдуење на пријавата не може 
да се врши из8оз на пекмез произведен во полски 
»пекмезари За овие пргави ке вод« Министерството 
на надворешна трговија (Отсек за вокје и емиш) 
особен список. 

Член 27 

Почетната дата за производуење пекмез од 
сливи во поедини подрачја ке ја одреду е секоја 
година Министерот н а надворешната трговија по 
предлог на Стручниот одбор за в ок је и вокјни пре-
работуајчки, 

Член 28 

Овој правилник влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија". 

К. бр. 325 
30 јули 1946 година! 

Белград 
'Министер на надворешна трговија, 

р ж . Никола Петрович, е. р. 

529. 
На основа чл. 3 Уредбата за контрола на вокјето 

и вокјните преработуачки наменети за гс&воз, а во 
согласност со Министерот на поледелството и шу-
марството ФНРЈ, лропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖЕ И СУВО 

ВОКЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Одредбите на овој правилник се од несу ат на 

контролата на квалитетот на свежите сливи, свежото 
грозје, јаболка, круши, дуњи, најсин, праски, цреши, 
ширини, малини, друго јагодасто вокје, ораси во лушпа 
и суви сливи. 

Член 2 
Свежото вокје наведено во чл. 1 на овој пра-

вилник и одредено за извоз како асталско вокје, м >ра 
да биде зрело, чисто, неоштетено и со рака брано 
доколку Јанаку не е пропишано. 

Зелено, незрело, презрело, црвјосано, набиено, 
влажно, бугјаво, нечисто, деформисан©, градобитне), 
млатено, тресено вокје, како и вокје со стран мирис 
не смее да се извози како ает алеко. 

Свеже асгалско вокје наменето за извоз мора да 
биде пакуено во чисти, суви и нови заво-и (амбалажи), 
чиите титови и димензии ке ги пропише Министерот 
на надворешната трговија со посебни правила за 
пакуење. При палењето , на асталското вокје може 
да се употребуе само чиста, нова хартија. Употреба-
та на новинска и векје употребена хартија е забра-
нета. 

Свежи сливи 

Член 3 
За свежи сливи наменети за извоз важи оваа 

квалификација: 
1) астал ски сливи; 
2) сливи за преработуачка. 

Член 4 
Асталските сливи мораат да бидат: 
а) со рака брани, така да ја задржуат рачната и 

воштениот прав (пепељак) ке се толерира до 5!4 
плодови без рачка; 

б) достаточно зрели, достаточно слатки и без 
опор укус; 

в) пакуени спрема прописите на Министерството 
на надворешната трговија по предлог на Стручниот 
одбор, со тоа, да секој завој содржуе сливи од иста 
сорта и приближно еднаков квалитет. 

Член 5 
Свежите сливи, тресени или млатени, незрели Д 

презрели, црвливи, начети, градобитни, влажни или 
напрснати мо/кат да се извозуат само како за пре-
работуачка. 

Сликите за преработуачка можат да се товарат 
во бурила, каци или други завои од најмалку 25 кг, 
бруто тежина и•ш во чисти вагони во растурена со-
стојба (ала ринфуза). 

Кога сливите за преработуачка се товарат во 
растурена состојба подот и ѕидовите на вагонот 
мораат да се обложат со непромочива цирада. Во 
вагони цистерни или шлепови сливите можат да се 
товарат во растурена состојба и без цирада. 
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Кгга овие сливи се товарат во бурила или пакуат 
во други завои овсге мораат да носат ознака „за 
преработуачка" и истата ознака на јазикот на зем-
јата во која стоката е упатена. Оваа ознака мора 
да биде утисната со жиг или отштампана со мрсна 
боја. 

Член 6 
Датата за почетокот на извозот на слети во 

поедини краишта на земјата ја одредуе секоја го-
дина Министерот на надворешната трговија по пред-
лог на Стручниот одбор. 

Свеже грозје 
Член 7 

За свеже грозје наменето за извоз важи оваа 
квалификација: 

1) ает ал еко грозје 
2) винско грозје 

Член 8 
Асталското грозје мора да биде: 
а) со рака брано, така да на зрната (бабините) 

им биде сочуван воштениот прав (пепелјак); 
б) грозд од крупиозрни сорти тежок најмалку 

150 грама; 
в) достаточно зрело, суво, чисто и здраво, без 

натрули, гнили, оштетени и напрснати зрна; 
г) паку ено спрема прописите кои што ке ги из-

даде Министерот на надворешната трговија по пред-
лог иа Стручниот одбор. 

Како ает алеко грозје може да се извози': сме-
деревка (белина и други вариете™), афуз-али, хам-
буршки мускат, адакалка, ал ек е а ндр и ски мускат, 
валандовски дренак, потоа ранк- сорти како што се 
јулски мускат и племенка (шасле). 

Другите сорти на грозјето можат да се извозуат 
само по особено одобруење кое го издава Министе-
рот на надворешната трговија по предлог а Струч-
ниот одбор. 

Член 9 
Датата за почетокот н а извозот на астадско гро-

зје во поедини краишта ке ја одредуе секоја година 
Министерот на надворешната трговија по предлог на 
Стручниот одбор, 

Член 10 
Винското грозје може да се извози само во 

ч и с т цистерни и во ЧЈКСТИ, здрави буради, каци и 
кошници од најмалку 25 кг. бруто тежина или во 
растурена состојба во цирада. 

Свежи јаболка, круши и дуњи 
Член 11 

За свежи јаболка, круши и дуњи наменети за 
з влжи оваа квалификација: 
1) кабинетски (избирани); 
2) асталски; 
3) потрошачки; 

, 4) индустриски. 

Член 12 
За кабинетски јаболка и круши се сметаат овие 

плодови кои се одлику ат со особена убавина и кру-
пноно без икакви маани. 

За ас галски јаболка, круши е? дуњи се сметаат 
правилно развиени, здрав« и неоштетени и ненамр-
зли 'подови. 

За потрошни јаболка, круши и дуњи се сметаат 
правилно или во помала мера неправилно развиени 
плодови со приметни помали маици (на пример: за-
раснати оштегуеља и крас!и од фусикладија) кои 
што не сметаат на издржливоста на плодот. 

Ке се толерира 15% градобитни, овледени, мр-
зливи и црвјосашг плодови и вкупно спрема родот. 
Процентот н а толеранцијата ке ја одредуе и ке ја 
обј:авуе секоја година Министерот на надворешната 
трговија по сослушуење на Стручниот одбор. 

За индустриски јаболка се сметаат плодови кои 
не можат да се извозу ат како ает ал ски и иотрошу-
ачки а не се трули. 

Јаболка (дивљака) може да се шв.озуе како ин-
дустриска но не смее да се меша со другите сорти. 

Член 13 

Ас-галски и потрошни јаболка, круши и дуњи мо-
жат да се извозуат во одредени зано« во растурена 
состојба, спрема прописите кои што ги (кадава Мини-
стерот на надао реши ат а трговија по предлог на Стру-
чниот одбор. 

Индустриски јаболка, круши и дуњи ке се ИЗБО-
зуат нем-ешами во растурена состојба. 

При утоааруењето во растурена состојба подот 
и страните на вагонот мораат да бидат чисти, без 
икаков мирис и обложени со хартија, со дрвена 
волна или со слама. Тоа нето важи и за поедини 
одделни во вагонот. 

Кајеш, праски, дреши и вишни 

Член 34 

За свежи ка јени, праски, цреши и вишни наме-
нети за извоз важи оваа квалификација: 

1) асталски: пажливо обрани, иепрезреави» чи-
сти и здрави плодови паку еин спрема прописите кои 
што ги издава Министерот на надворешната трго-
вија по предлог на Стручниот одбор. 

2) За прерабогуачЈка: сиге други плодови кои не 
можат да се извозу ат како ает алеко вокје. Овие пло-
дови имаат да се пакуат во завои преку 20 кг 
бруто тежана. 

Член 15 

Астал ските кајеви и праски имаат да се сорти-
р а ^ спрема крупвокјата, спрема прописите ко« што 
пи издава Министерот на надворешната трговија по * 
предлог на Стручниот одбор. 

Асталските цреши и вишни можат да се изво-
зу ат без сортирање и класи но мораат да имаат рачка. • 

Во секој завој плодовите на најсин, праски, пре-
т и и вишни мораат да бодат од една сорта и од > 
еда аква боја. 

Јагоди, малини и друго јагодасто вокје. 

Член 16 

Асталските јагоди, малини и другото јагош,асто 
вск је мора да биде чисто, достаточно зрело, укусно, 
здраво, со рачки (исклучително малиши кои што 
мораат да бидат без рачки), неоштетени и пакуени 
во нови и чисти закон. 

Астал ските малини мораат да бидат чисти, до-
статочно зрели, цврсти и здрави и способни за тран-
спорт. 

Во секој завој палените плодови мораат да 
бидат од иста сорта и квалитет. 

Ораси во лушпа 

Член 17 

Ораси наменети за изиоз мораат да бидат зрели, 
цели, суви, здрави и чисти без трат од надоорешн* 
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зелена кара и не смеат да бидат мешаш со стао« 
ор а с а 

Скрасите во лушпа можат да се иввозуат во сле-
дни квалитетни степени: 

а) оригинал (не сортиран а стока без ознака); 
Б ) сортирани по кру ШМУК ја, и тоа: 
од 24/26 мм ознака 24/26 
од 26/28 мм ознака 26/28 
од 28/30 мм ознака 28/30 
од 30 мм и повекје ознака 30. 
(Трасите наменети за извоз мораат да носат на 

задоите ознака на квалитетниот стелен. 
Ораните во лушпа мораат да бидат пакуени во 

нови е галазов ани вр-екји кои што тежат најповеќе 
50 кг. бруто. 

Член 18 

Ораните со кои вештачки е уклонета зелен® кора 
така да лушпата останала темна и мрливз, а езерата 
незрела и кржлнва, ке се шетаат како недозрели. За 
расно ац« ке се сметаат ораси кои се пдешиви, уже-
гнаши иан црвливи, 

Члеи 19 

Министерот на надворешната трговија во согла-
сност со сојузниот Министер на поледелството и шу-
марството по сослушуење на Стручниот одбор, ке 
арапите Правилни« за переле и белење на скрасите 
»о лушпа. До донесувањето на овој правилник е до-
иуттеио белење на ораси?е со кјукјур, но та«« да 
езг*>ото остане употребливо за исхрана. 

Суви сливи 

Член 20 

Сувите сливи наменети за извоз мораат да бадат: 
1) сушени од зрели, запра©и, есени сливи цепаш 

беа с у в а р а к (гороган); 
2) добро осушени, без паћеници, без сувишна 

влага така да не се грудв а ат, под притисок на прсти-
те да не се лепат и да сенките под притисок на 
прстите лесно не се померуат од место; 

3) чисти, без рачки и стражи примеси, и измешани 
со стари сливи или други сорти сливи; 

4) без стран мирис или укус, неирегарени, нена-
димеш, иеу кис ел ени, »е смеат да "бидат трули, бу-
ткав« или матиран«; 

5) сортирани! по крупнокја сообразно на одред-
бите на чл. 21; 

6) пакуени и обележени како што е пропишано 
во чл. 23 и 27. 

Член 21 

Сувите сливи мораат со решетање да се сорти-
раат во следните каалететни степени спрема бројот 
ва парчињата (плодовите) во половина кг: 

1) 60/65 ознака „60" 
2) 70/75 ознака „70" 
3) 80/85 ознака „80" 
4) 95/100 ознака „100" 
б) 110/120 ознака „ПО" (узане) 
6) 120/130 ознака „120" (меркантил) 
Просечен број на парчињата не смее ни во 

Колку да ги пр емину е означените граници на ква-
литетниот степен, на пример 75 кај 70/75. Контролата 
ке се врши практично со пребројуење на парчињата 
Од по 10 врекји или од по 20 сандаци по вагон и 
Со утврдуење на просекот. 

На барање на иностраните купуачи сувите сливи 
можат да се решетат и инаку него на 6 горе пред 
видените степени. Во тој случај треба квалитетниот 

степен да се означи со бројот на парчињата во 
половина кг сходно на горните основни ознаки 

За извоз во Западна Европа и издвои Европа 
дека се бара ознака на квалитетниот степен на 
база на бројот на плодовите во американска 
фунта (453,59 гр) наместо половина кг. е дозволено 
соодветно решетање и ознака на квалитетниот сте-
пен на американски начин, но со додатокот на буква 
„Аи, на пример 70 „А" и тн. 

Извозник кој сака да употреба инаква ознака 
на квалитетниот степен од горе предвидените и 
уобичаените 6 основни ознаки должен е за тоа да 
прибави специал но одобруење на Министерот на 
надворешната трговија ч истото да го покаже на 
контролните органи. 

Нерешетаните суви сливи мораат да бидат на 
заводите (омотите) обележени со ознака „оригинал" 
покрај ознаката на соодветниот број на плодовите 
во половина кг на пример „оригинал 100", за нере-
шетани суви сливи од 100/110 парчиња во поло-
ш и а кг. 

Член 22 
Без сортирања по крупнокја можат да се изво-

зу ат: 
а) суви сливи без голушка (цепени) за кои што се 

пропишуе ознаката на квалитетниот степен „Прагма 
Е". Славите можат да се цепаат само во трговски на-
гази и етиважи а не по кук ји, » тоа без квасење со 
вода 'или со пара; 

б) „меркантил" кој што служи на индустриско 
производство на пекмез и за кој што се пропвшус 
ознака на квалитетниот степен „М"; 

и овие сливи мораат да ги исполшуат другите 
услови од чл. 20 

Член 23 
Завојот (сандаците) со сув« сливи кои пио се 

ставаат во промет мораат да бидат снабдени со 
ознака на дукјенот спрема членот 9 Уредбата аа 
контрола на векјето и вокјиите преработувани на-
менети за извоз покрај ознаката на квалитетниот 
степен спрема членот 21 и 22 на овој правилник. 

Врекјите мораат да бидат чисти, нови и спо-
собни за транспорт и за повекје ире то в ару ењ а. 
Врекјите за суви стш мораат да бидат тешки 
најмалку 725 гр. тип „багинг" 481, димензија 62X117 
см., со раб „хераклес" на страната и на дното. Само 
за испораката „меркантил" се допуштени употре-
бени врекји без закрпа, способни за транспорт со 
повекје преговаруења. В<рекјите мораат да бнѕчт 
егализовани од 100 кг бруто. 

Сандаците мораат да бидат чисти, бели, рендн-
саик, добро заковани и врзани со страва со метални 
обрачи или со тел. Тие мораат да содржат полна 
декларисана нето тежина 

Член 24 
Сувите сливи мораат да се донесат на дома-

шните пазарната во чисти врекдо, бурила, сандаци 
или друг,и завои. 

Ако сливите се превезу ат во кошари, овие мо-
раат да бидат на чист ' простирка, мушеви или ро-
гужи и покриени така да до ставите не би дошла 
вода, прашина, триње ег макар каква нечистота. 

На колите на кои што се преносуат сувите сливи 
не смеат да се носат бур ил а од »петролеум (гас) или 
ствари со непријатен здив, коЈ1 што сливите би 
могле за време на транспортот да го примат. 

Сувите сливи не може да се довозуат на до-
машни пазаришта ни внооуат во трговски маѓари 
пред 25 септември, петти д а се товаруат во вагони 
{бродов«) аа извоз пред 28 септември. 
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Член 25 
Свежето и сувото вокје и орасите наведени во 

овој правилник не можат да бидат извезени пред 
него што ги прегледаат и снабдат со уверење за 
квалитетот контролорите за преглед на векјето 
наменето за извоз. 

Член 26 
Овој правилник влегуе во сила со денот на 

објавуењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија". 

К. бр. 32857 
3 август 1946 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија, 

инж. Никола Петрович, е. р. 

530. 
На основа чл. 4 Уредбата за контрола »а вокјето 

и ѕокјните преработуачки наменета за извоз про-
пишу ам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПАКУЕЊЕ В ОК ЈЕ И ВОКЈНИ ПРЕРАБОТУАЧКИ 

НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
За пакуење свеже и суво вокје и вокјни прера-

ботуваш наменети за извоз ке се устотребуат завода 
предвидени со овој правилник. 

Член 2 
За пакуење свеже асталско вокје ке се употре-

буат следните типови на завои: 
1) Затворени коси завои (мала италијанска штаф-

етна) содржина околу 10 кг. Исто за асталски сливи, 
дреши и вишњи, од следни димензии: 

а) капарот: 45 X 32 см, составен од 12 парчиња 
на попречни летввди 25 мм широки, 6 мм дебели и 
3 парчиња уздужни летвици од иста широчина и де-
белина; 

б) дното: 30 X 17 см (надворешна мера), соста-
вено од една или најпол ек је две штичиња (без ра-
змак) 8 мм дебелина. Секое штиче од дното мора да 
биде заковано на краиштата најмалку со две шајки; 

в) рамката: составена од 8 парчиња хоризонтални 
летвици 10 мм дебелина 25 м-м широчина и тоа 4 при 
врвот и 4 при дното кои што ги обвакјаат косите 
летвици на зидот. Хоризонталните летвици, кога е 
завојот склопен, закован, мораат да бидат на у л о -
вите појакнати со копчиња од бело тенекје (ди-
мензии 55 X 1 0 мм) кои што мораат да бидат на 
краиштата колчаести: 

г) ѕидовите се состоат од: 
12 парчиња коси летвици, 18 см долги, 25 мм ши-

роки, 6 мм дебели, 2 парчиња коси штичиња за на-
зивот „Југославија'1 долги 18 см, 8 см широки, 6 мм 
дебели, 8 парчиња коси уголни штичиња, 8 мм де-
бели, кои што се добиваат со сечење на штичиња од 
18 см долги и 12 см широки на по два дела така 
да секој дел мери при врвот 10 см. а при дното 2 см. 

На штичињата да се утисне натпис со огнен жиг 
со латиница „Југославија" мора да биде долг 10 см 
со буквите 18 мм висок. 

Овој завој ке се прави од убаво сечено, чисто 
безмирисно и суво јелово или омреково дрво. 

2) Голем затворен кос завој (голема италијанска 
штајгна). 

Содржина: 16—18 кгр за пакуење свежи а в а л -
ски сливи на следна димензија: капак од 50X35, дно-
то 35X19, височината 21,5 см. 

(а) капарот: составен од 12 попречни летвициЈ 
35X2,5X0,6 см и 3 парчиња уздолжни 50X2^5X0,6 см? 

(б) дното: едно парче 35X19X0,8 ом; 
(в) рамката: 2 парчиња 50X2,5X1 см 

2 „ 50X2,5X1 см 
2 „ 35X2,5X1 см 
2 „ 35X2,5X1 ом 
2 „ 19X2,5X1 см 

(г) ѕидовите: 12 парчиња 21,5X2,5X0,6 см 
2 „ 21,5X9 ХО,6 см 
4 „ 21,5X12X0,8 см 

На штичињата од секоја страна да се утисне со 
огнен жиг натпис со латиница ,Југославија" мора 
да биде долг 10 см со букви 18 мм височина. 

Овој завој се прави од убаво сечено чисто без-
м<ирисно и суво јелово или смреково дрво., 

3) Голем отворен завој (холандски) за пакуење 
свежи ает а л е ш сливи, јаболка, круши и Дјуњи, со 
следни димензии : 

(а) дното: 52X41 см, 7 мм дебелина; 
(б) бочните страни: 52X10 см, 10 мм дебелина; 
(в) челна страна: 4X10 см, 10 мм дебелина. 
(г) четири троуголни ногари 15 см височина кои 

што се добиваат со диагонално уздолжно сечење на 
квадратни летви од 40X40 мм, бочната и челната 
сирана мораат да бидат направени однело. Завој от 
мора да биде закован најмалку со 46 шајки, од соод-
ветна .должина и јачина. Секоја штица на дното 
мора да биде прицврстена на секој кра ј со две 
шајки. Дното мора да биде составено без размак од 
најмалку 4 штичиња. 

На една од челните страни на завој от мора да 
биде утиснат со огнен жиг латиница натписот „Ју-
гославија" 10 см. долг, со букви 18 мм височина. 
На истата страна .извозникот може Да ја стави и 
ознаката на свотата фирма, а противната страна 
може да ја употреби за рекламни цели. 

Овој завој се прави од убаво резано, чисто, без« 
мирисно и суво јелово, смреково, јасиково, липово 
или буково дрво. Ако се прави завојот од буково 
дрво, димензиите на планчињата мораат да бидат 1' 
до 2 мм потанки. 

4) Мал отворен завој (холандски) за пакуење 
с в е т а асталски Јаболка и малини, од следни ди-
мензии: 

(а) дното: 40X25 см, 5 мм дебелина; 
б) бочните страни: 40X5 см. дебелина 5 мм; 
(в) челните страни: 40X5 см, 1 мм дебелина; 
(г) 4 троуголни ногари: 10 см височина кои што 

се добиваат со диагонално, уздолжно сечење на ква-
дратни метри од 25X25 мм. 

Бочните и челните страни мораат да бидат пра-
вени однело. Завојот мора да биде закован со нај* 
малку 38 шајки од соодветна јачина и должина. Се« 
која штица н,а дното мора да биде прицврстена на! 
секој кра ј со најмалку 2 шајки. Дното мора да биде 
составено без размак од н а ј п о в е ќ е три птгчиња . 

На една од челните страни на заводот мора да 
биде ут&гснат со огнен жиг латиница натписот „Ју* 
гославија" 10 см долг со букви 18 мм височина. На 
истата страна извозникот може да ја стави ознаката 
на својата фирма, а противната страна може да ја 
употреби во рекламни цели. 

Овој завој се прави од убаво резано, чисто' 
без мирисно и суво јелово, смреково, ј ашково , ли-
пово, или буково дрво. Ако се прави ово ј завој од 
буково дрво димензиите на штичињата мораат д а 
бидат 1 д о 2 к м потажен. 
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5) Лепен колчаест завој (корпица) за пакуење 
свежи асталски вишњи, цреши и гројзе, на следни 
димензии: 

(а) горната страва, пречник 35 см; 
(б) долната страна пречите 20 ом; 
(в) длабочина 20 см; 
(г) тежина максимум 800 грама. 
Овој завој се прави од по врни врбови прачки. 

Употреба на нео луи ели прачки забранета е. Краи-
штата на пречките мораат да бидат свиткани така 
да не ја штетат содржината на заводот. Завојот мора 
да има по еден венец горе и долу (исплетен од три 
искршени прачки. 

Под капарот ке се ставуе хартија со натпис ла-
тиница „Југославија" под кој што може да биде 
отштавшзна ознаката на фирмата на извозниот . 

6) Отворен завој со р а з м а з а т и штичиња за 
џакуење свежи јаболки, круши и дуњи, да следни ди-
мензии: 

(а) дното: 655X415 мм, составено од 4 р а з м а з а т и 
штичиња, 655X90X12 мм; 

(б) бочните страни: 655X330 мм, без дебелина на 
дното составени* од по 4 р а з м а з а т и штичиња 655Х 
60X12мм; 

в) челните страни: 390X330 мм, без дебелина на 
ддото и бочните страви, составени од по 4 разма-
кла™ штичиња 390 X60X12 мм; 

(г) угловите: 4 троуголни ногари височина 330 
мм, ко« што се добиваат со диагонално, уздолжно 
сечење на квадратните метри од 50X50 мм; 

(д) тежината: околу 5,5 кг. 
Завојот мора да бите појакнагг над и под чел-

ните страни со по две штичиња 415X50X12 мм, за-
ковани во нотарите со по најмалку 2 шајки, и »ви-
дите на штитите од внатрешната страна на завојот 
мораат да бидат колчаести. Завојот мора да биде 
закован со најмалку 90 шајки на соодветна дол-
жина и јачина. На втората штица озгора на обете 
бочни страни на завојот мора да биде утиснат со 
огнен жиг латиница натписот „Југославија" 20 см 
долг, со букви 25 мм височина. 

Овој завој се прави од убаво резано, чисто, без-
мирисно, суво јелово или смреково дрво. 

7) Затворен завој амерички тип за пакуење све-
жи асталски јаболка и круши, со следните димензии: 

(а) внатрешна мера: 450 X290X270 мм; 
(б) капакот и дното: 7 мод дебелина; 
(в) бочните страни: 9 мм дебелина; 
(г) челните страни: 12 мм дебелина* 
Тежина: околу 3 кг. 
Содржина: околу 20 кг. 
Челните и бочните страни мораат да бидат пра-

вени одцело. Завој от мора да биде закован со нај-
малку 60 шајки соодветна должина и јачина. Шти-
тењата од надворешната страна на завојот мораат 
да бидат ренјдисгши На една од челните страни мора 
Да биде ути ен ат со огнен жиг со латиница натписот 
,,Југославија", 10 см долг со букви 18 мм височи-
на. Овој завој се прави од убаво резано, чисто, без-: 
мирисно и суво јелово или смреков© дрво. 

8) 3/4 швајцарски завој за пакуење на свежи 
астал ски јаболка, круши и дуњи, со следни димензии; 

(а) надворешна димензија 5 6 0 X 3 7 0 X 2 8 0 мм; 
(б) содржина: 25—28 кг; 
(в) тежина: 2,5*—2,8 кг; 
ОД составни делови: 

1) дно 560X370 мод составено од 5 р а з м а з а т и 
штичиња со димензија 660 X6,5X7 мм; 

2) две обични страни 560X273 без дебелина на 
дното, составени од по 4 размакнати штичиња 
560X60X7 мм; 

3) две челни страни 356X273 мм без дебелина на 
дното и на бочните страници составени- од по 4 шал-
чиња,, 356X60X7 мод; 

4) четири троуголни ногари во височина 273 мм, 
кои што се добиваат со диаганално ресечѕуење на 
квадратни летви од 40X40X273 мм; 

5) четири штичиња за врзуење за дното и оа 
врвот на ногарите димензија: 370X40X7 мм. 

Штичињата мораат да бидат на внатрешната 
страна колчаести (без груждови). Овој завој се прави 
од убаво расечено чисто и суво јелово или смреково 
Дрво. 

9) Кабине тски (поштенски) завои за пакуење на 
кабинетски јаболка и круши, со следни димензии: 

(а) внатрешна мерка 400 X330X90 мод; 
(б) капак и дно: 5—6 мм дебелина; 
(в) бочни страни: 5—6 мм дебелина; 
(г) челни страни: 10 мм дебелина; 
(д) тежина со содржина: до 5 кг. 
Челните и бочните страни мораат да бидат пра-, 

вени оддел. Завојот мора да биде закован со нај-« 
малку 46 шајки, соодветна должина и јачина. Секоја 
штица на дното и на капакот мора да биде прицвр-. 
стена на секој кра ј со најмалку до две шајки. Дното 
и капарот мораат да бидат составени без размак 
н а ј п о в е ќ е од по 2 штичиња. 

Капакот од надворешната страна мора да биде 
рендисан. На едната од челните страни на завојот 
мора да биде утиснат со огнен жиг натписот со ла-
тиница „Југославија" 10 см долг со букви височина 
18 мм. Овој завој се прави од убаво резано, чисто, 
безодирисно и суво јелово или смреково дрво, 

Член 3 

За пакуење на суво вокје и вокјни преработу-
ачки се употребу ат следни типови на завој: 

1) Сандак за етивираиш сливи од 25 кг. 
чело: широчина 20 см, височина 22 см, дебелина 

12 мод; 
страници и капци: широчина 22 см, должина 

22 см, дебелина 10 мод, едноделни штици. 
2) Сандак за етивирани сливи од 12,5 кг. 
чело: широчина 22 см на едноделни штици; 

височина 11 см на едноделни штици; 
дебелина 12 мм на едноделни штици; 

страници: широчина 11 см на едноделни штици;; 
должина 52 см на едноделни штици; 
дебелина 10 мм на едноделни штици; 

капаци; широчина 22 см на едноделни штици; 
должина 52 см на едноделни штици; 
дебелина 10 мм на едноделни штици. 

3) Сандак за пекмез од 50 кг. 
чело: (2 штичиња) должина 30 ом На едноделни 

штици; 
широчина 20 см на едноделни штици; 
дебелина 15 мод на едноделни штици; 

страници: (2 штичиња) широчина 20 см на едро-« 
дели« штици; 

должина 63 см на едноделни штици; 
дебелина 10 мм на едноделни штици; 

дно и капак: (2 штичиња) должина 63 см на едно-
делни штици; 

широчина 32 см на едноделни штици; 
дебелина 10 мм на едноделни штици; 
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4) Сандак за мар мел ад од 5 кг. 
чело: 150X100X10 мм од еден дел; 
страница: 320X100X8 мм од еден дел; 
капа« и дно: 320X166X8 ми од еден дел, 
5) Сандак за мармалад од 10 кг. 
чело: 200ХН5Х12 мм од еден дел; 
страници: 324X145X10 ми од еден дел; 
дно и камава 324X220X10 мм од еден дел. 
Штиците мораат да бидат сите од еден стр а ш 

ревдисани. 

Член 4 
Ако јагода и машини се ш&езуат со железница 

или со брод како денчами нраггидки, з а м и р е со 
Јагоди или малини мораат да бидат ставши во рамки 
од летви и тоа во два реда по пет заеои. 

Горните два завоја на јагодите или мажните 
мораат да бидат покривени озгора со црвен или бел 
тил. 

Член 5 
При п а л е њ е т о на свежото грозје, дреши, вишњи 

за извоз, содржината мора да биде завиткана во 
пергамин папир, 

Член 6 
Душите можат да се извезу ат во »оки вр ек ји пре-

ку 40 кг. тежина, а®со тоа инострани купуач бара. 

Член 7 
Секое прекршуење на овие прашла ке се казни 

по одредбите на чл. 19 Уредбата за контрола на во-
кјето и вокјните преработуачки наменети за извоз. 

Член 8 
Постоечките зап аси на заводите, кои што со овој 

правилник не се предвидени можат да се употребуат 
за извоз само во 1946 год. по особено одобруење 
на Министерството за надворешната трговија. 

Член 9 
Овој правилни« влегуе во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

К. бр. 325 
30 јули 1946 година 

Белград 

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петровић, е. р. 

531. 
На основа Ч Ј З У р е д б а т а за откуп на ЖИтари-

фите во економската 1946/194? година издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ МЕЛЕЊЕТО НА ЖИТАРИЦИТЕ 
ЈВО ЕКОНОМСКАТА 1946/1947 ГОДИНА 

Член 1 
Ушурното мелење на житариците е слободно 

како во поглед на количината така и во поглед на 
начинот на мелењето. Се дозволуе уобичаена во 
мелниците замена на житарица за брашно. 

Ушурот се наплатуе во натура. Министерствата 
на трговијата к снабдуењето на народните република 
можат со претходна согласност со Министерот на 

трговијата и снабдуењета ФНРЈ,, да одредат аа пое-
дини исклучителна случаи собирање накнада за 
ушурно мелење и во пари, 

На име растур при ушур но мелење на мелни-
ц и ^ им се признава \% кај мелење п ч е н к а и 

ечмењ, а 2% ка ј мелење рж и царевка. 
Сиот собран ушур мел нивите се должна? по 

пропишани пени да го предадат на овлаетев:гге прет-
пријатија или установи, освен оние количиња1 кои 
што се оставени за исхрана на челновите на дома-
кинството на сопствениот или закупецот на мел ни-
зата во смисла, чл. 5 Уредбата за откуп на житар ир-
ците во економската 1946/47 година. 

Начинот на собирањето ушурот од медеиците 
ке го пропишат и&шистрите на трговијата и снабду-
вањето на народни ге републики. 

Член 2 

Со трговско мелење на житариците можат да се 
/ занимаваат само овие мелница кои што »а тоа ке 
| добиат ов ЈЃ зету е ње од министерството за трговијата 
I и снабдуењето на народната република. 
? Тргавши:« ото- мелеше на житариаднте е* осрани-
| чемо во поглед на начинот на шмелуешето. д о т о к у : 
^ 1) што од 100 кг пченица 
; 76-Кг до 2% у родица »ма да ^ п р о и з в е д е : 10 кг 
[ Т>ело брашно, 0,8Г или ОГГ о»д кои што 2 кг може 
* да биде крупица; 70 кг хлебно брашно и 19 кг трици 
< со 1% растур. Кај поголеми или исмали хекто-
Г с т а р с к и тежини количината иа белото брашно? се 
е позголемуе односно се смалче со И шг за секој 
* полн килограм на разликата. За секој полн проценат 

на уродица преку 2% мелниците ке ја смалуат коли-
; чината на хлебното брашно со по 1 кг. 
; 2) ш т о ОД 100 КГ р ж урдггплитампса тежина ТО. 

кг со 2% уродица, има да се произведе: 76 кг едно-
; лично брашно и 22 кг трици со 2% растур. Ка ј по-
' големи или помали хектолитадски тежина, количи-
" ната на брашното се позголемуе односно смалче со 

И кг за секој полн килограм разлика. За секој полн 
: проценат на. урожицата преку 2% мелшгцата ке ја 
смали, количината на брашното со по 1 кг. 

3) што од^ДЅО^кт царевка има да се произведе: 
; 90 кг брашно и гриз и 8 кг трици со 2% растур. 

Мелниците кои што се об везни- на вадење клади од 
> царевката во смисла на Уредбата за вадење клици 
; од царевка („Службен лист ФНРЈ" бр. 33/46) од 100 
;'мг царевка има да се- произведе 80 кг брашно ил« 
} гриз и 18 кг клици и трици со 2% растур. 

Член 3 

Ка ј трговското мелење мели идете се должни да 
се придржуат кон утврдените типови »а брашно и 
трици, кои што ке ги одредат министерствата на 
трговијата и снабдуењето на народните републики 
во согласност со Управата за откуп на поледелските 
производи на Министерството на трговијата и снаб-
дуењето ФНРЈ. 

Се дозволев мелеш*алга к а ј производството на 
хлебно -брашно да го пречекоруе одредениот про-
ценат в а измелуење »а сметка, на трудите, доколку 
тоа не оди на штета на квадешетот спрема утврде-
ните типови за брашно в трици. 

Член 4 
Маншхулативните вишкови и припаѓаат ва мел-

ницата која што е должна да ги утврди најдоцна 
до крајот на економската година и да ги предаде 
на овластените претпријатија или устаноги во зрно 
*:ли во преработуачки со накнада на пропишани 
цени, а спрема н а п а т с т в и ј а кои што ке ги издадат 
министрите на трговијата и шабдаељето на народ-
ните републички. 
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Член б 
Ушурните и трговските мелници се должни да 

водат квит« и еваденц^ја за производството на 
начин кој што ке го пропишат министрите на трго-
вијата и снабдуењето на народните републики. 

Член 6 
Со стапуењето во сила на оваа наредба преста-

н е важноста на Решението на Стопанскиот совет 
за начинот на мелеше пченица број 337 од 15 мај 
1945 година („Служоен лист ФНРЈ ' бр. 33/45) и Ре-
шеното на Стопанскиот совет за дамецуење реше-
нието за начинот на мелење пченица од 15 мај 1945 
година бр. 33943 од 27 алрил 1946 година („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 36/46). 

Член 7 
Оваа наредба влегуе во оила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија". 

Бр, 71566 
31 август 1946 година 

Белград 

Министер на трговијата и снабдуењето, 
др. Заим Шарац, е р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративната 

Народна Република Југославија 
но основа членот 2 став 2 Законот за ордените 

И медалите ја одобруе Наредбата на Штабот на VI 
'југословенска армија број 121 од 27 ноември 1945 
година 

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната борба одликуат 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Видлановсг*ћ С. Стјепан, Дмитраши-

новећ М. Душан, Повач А. Ибрахим, Мулабдић А. 
Осман, Обрадовић С Ненад Шабић М, Ибро, Шар-
чевић С. Петар и Змајић Ђ Павле; 

политком, чете Јансгћ Н. Милан; 
командири чета. Јокић Д Владо и Лењир В. 

Остоја; 
Марјановић Ђ. Чедомир, 
поручници: Петковић М Љубо и Подгорац И. 

ЖЈМВКО; 
полутком, чете Сарајлић 3. Мухарем; 
шручници: Станић С Саво и Вркљач П, Маркс; 
потп ораници: Вилић М, Едхем, Калењук В. 

Роман, Митровић Ј. Остоја, Машковић Ђ. Бојан, 
Панић Ј. Љубомир, Петковић М. Богдан, Поповић 
Љ. Владо, Радета С. Милош и Срдић М. Славко; 

Божић Ф. Фрањо, Галијашевић Б. Хамзажја, 
Жмарић Л. Петар, Зец М. Стево, Игњатић Р, Рајрко, 
Крнета И. Ђуро и Санчанин С. Владо; 

политком. чете: Твртковић Ј. Анто и Топић С. 
Богдан; 

заставници: Богдановић М. Драго, Божић Р. 
'Јово, Домуз Т. Душан, Дошен П. Вид, Живковић Н. 
Рајко, Зукановић И. Сакиб, Јовић А. Драгутин, Ко-
јић Б. Нико, Мартић С Душан, Режић С. Цвијан, 
ЋорвА Н. Драго, Бијелић С Велимир и Колар Лх 
Богдан; 

делегат вода Нккадино&ић С. Ђорђо; 
заставник Црно марковић Б. Страхиња; 

Бабић Б. Станоје, Видмар Ј. Антон и Даугић' 
Душан; 

зам. рефер. батаљона Ђурић П. Савка; 
болничарка Луцић А. Матија; 
Максимовић С. Новак и Мијатовић Ранко; 
зам. интенд. батаљона Цвијановић' Т. Вел»ко; 
Чичић О. Чедо; 
стар и ЈИ водници: Агић О. Осман, Бабић Н. Жар-

ко, Бојановић Н. Саво, Блашчанин С. Вељко, Видић 
Т. Новак, Видовић Р. Васкрсле, Бујанчевић Б. Ни-
кола, Вујиновић К. Лука, Гламочић М. ЦВИЈО , Де-
рајић Ђурађ, Драгић Ђ Саво и Драгојевић Д. Остоја; 

водни« Ђураш М. Љубо; 
старији водници: Ђурић С. Вера, Егелић Н. Ми-

лева, Зећевић И. Ибрахим, Јокановић А. Јован, 
Клен Н Михајло, Ковачевић С. Стево, Лаииштанин 
Јово, Латковић М. Милка, Лелић Т. Станко, Л а к о -
вић С. Љубо, Марић К. Бранко, Мемић 3 Ибрахим 
и Мехичић X Ифета; 

водник Мешић Ј. Јусуф; 
старији водници: Милутиновић И. Никола, Но-

ваковић И. Јефто, Новаковић С. Радован, Омербе-
говић М. Мустафа, Павловић Л. Тане, Петковић Ј. 
Илија, Ру сић Г. Никола, Савић Т. Душан, Томић Ј. 
Стојка, Ћирић Б, Рајко и* Бакић С Остоја; 

водници: Бреговац Б. Момчило, Батарић К. Не-
венка, Голић С. Саво, Дељнић М, Ахмет, Дошеновић' 
Л. Васо, Ђукић В. Бранко, Илић М. Лука, Илић О-
Саво, Јокановић Л Тривун, Качар Ј, Нико, Кото-
ровић X. Алија, Матошевић М Лука, Микић М. 
Милка, Миладић В. Сав-о, Миљић Н. Јово, Михајло-
вић Ј. Владо, Пргоњ&Ђ Б. Божидар, Прерадовић В. 
Стојан, Ракоћ Л. Ралко, Рац А. Алекса, Розмуш Л. 
Јан, Ромић Н. Бранко, Сандић Ђ, Богдан, Танасић 
Т. Вид и Тодорић Ј. Бошко; 

мл. водници: Батић С. Ђурађ, Даниловић М. 
Тедо, Мичић Ј Витомир и Степановић М. Саво; 

десетар Бабић Д. Живко; 
болничарка Вигњевић М. Пава: 
десетар Вујковић I I Гавро; 
Гостић С. Здравко; 
болничарке: Главић Т. Вида и Жагре А. Бранка; 
десетара Живковић Н. Мирко, Марић М. Селмо, 

Матувевић С. Анте, Мединић У. Новак, Миловано-
вић Л. Милан, Мушкић Р. Михајло, Пјетловић Б 
Лазо и Поробић М Ибрахим; 

болничарка Раденковић М Даница; 
Савановић М. Михајло; 
десетари: Салкг^ћ М. Мујо, Славнић Ј. Душан и 

Сулић X. Ибра<хим; 
болничарка Турудић Т Милка; 
десетар Ћирић В. Остоја, 
Чвокић С. Давид и Авдић Д Вахвд; 
борци: Бикић X ДеЈуд, Брајковић С Милан, Да-

видовић Л. Ружица, Ђукарић Г. Перо и Ђукић С. 
Раде; 

Јолџија М. Бранко; 
борци: Јосиповић Н. Радинка, Ка»рт*повић Ј. 

Млађан, Кнежевић С. Мирко, Лазић М. Нада, Лакић 
Д Стево, Модић Р Миливоје, Миљановић М. Пава 
и Митровић И. Остоја; 

омлад. руководилац Мулабеговић М. Хасан; 
бордо*1: Николић А. Драгољуб, Нуждић Т. Ра-

дован, Петровић Д. Милан, Пивац М. Андрија, Пли-
воњац С Анка, Прерадовић П. Недељко, Радишић 
Ј Триво, Савић Д. Брана, Сарајлић М. Милан, Сма-
илбеговг/'ћ Ф Тахир, Стаменовић К. Љубомир, 
Стојчиновић В. Васил, Оувадац Б. Рајко и Халилић 
М. Мухарем; 

курир Хамзић И. Суљо; 
Хатобовић X Хакја и Чап^ак Б Недо; 
бО'рци: Чулић С. Стојан и Шукић Ј М-по; 
капетан Сарић И. Никица; 
поручници: Бањац Ђ. Чедо, Боговац П. Миле, 

Боројевић Ј, Весељко, Грбић П Живко, Дрљача В. 
Душан, Жујић Ј. Славко, Јованић М. Сава, Маче-
шевић Д, Милан, Марчинкенић М. Богдан, Тодоро-
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вић Н. Перо, Црнобрња В. Спасо, Чекић В. Павле, 
Чубрило П. Стево, Штрбац М. Симо, Батајић Н. 
Ранко, Боснић Т. Велимир, Димитрић П. Тоде, Ке-
лечевић М. Маке, Мазсторовић Н. Душан и Перла-
јин А, Јошко; 

командир чете Стевић С. Стево; 
Стојачић М. Лазо; 
комесар чете Чук М. Михајло; 
потпоручник: Векић Ј. Марко, Јанковић Н. 

Марко, Лакић Ј. Млађо, Марјановић В. Милан, Мар-
јановић М. Никола, Микановић М. Миле, Рајлић М. 
Глишо, Стојичић М. Драго, Ступар В, Лазар, Трку-
ља М. Данило и Мандић М. Никада; 

заставници: ВуЈић Д. Мирко, Девић Т. Милош, 
Зм^јањац М. Драгоја, Зорић С, Душан, Иванишевић 
Н. Даница, Караџа Р Сакиб, Караћ С. Саво, Керкез 
Д. Раде, Кнежевић Ђ. Никола, Кукавица М. Свето-
зар, Лаличић С Саван, Љубојевић Н. Млађен, Ма-
совић М Раде, Остојић О, Јово и Пуцар М, Мирко; 

референт санитета Роквић Ђ. Дара; 
заставници: Салапуро Ј. Никола, Сукњама Ђ. 

Васо, Тодоровић Ј, Милош, Ц в и Ј и ћ Т. Славко, Ци-
гановић Ј. Милан, Чучак В. Блажо и Шобот Ј. 
Драгоја; 

водни официр Јаковљевић П. Урош; 
Келечевић В. Десимир; 
водни официр Мравунац Г. Фрањо; 
политделегат вода Скопљак Р. Осман; 
водни официр ХаЈдер С, Стеван; 
водни извиђач Бојић С. Ђорђе; 
референт санитета Плавшић П. Јован; 
в. д. рефер. санит. Буква Д, Стана; 
Војводић Р, Милан, Вучена С. Ђорђе, Рољић 

Б. Перо, Тодоровић Т Васо, Томић Ј. Лазар и Чу-
повић Л. Сав.), 

старији водници Амиџић Н. Миле, Бабић Т. 
Душан и Башић Л. Стево; 

економ у амбуланти Бера И. Милош; 
старији водници: Васиљевић И. Ђорђе, Војно-

вић Ђ Ђорђе, Вукановић В, Милан, ВуЈасин М. 
Никола, Вукеља П. Милан, Гвоздерац Д. Остоја, 
Делић С СтоЈан, Љ в Ј а к М, Јово, Дошен М. Бла-
гоје, Ђукић П. Симо, Ждрња Д. Миле, Зукић С. 
Ђурађ, Јерић Д. Милан, Каракаш Т. Боја, Кецман 
Л. Милан, Кљајић Т, Миле, Кнежевић С. Милован, 
Кнежевић М Рајко, Комљенић С. Перо, Котур Ј. 
РаЈко, КрЈгуљ М Љубомир, Кресић Ј. Перо, Лукић 
М Јела, Малбашић Н. Јанко, Марјановић Ш. Јован, 
Маревић М. Иван, Медаревић Ј. Стака, Новковић 
П. Момчило, Пантелић К. Михајло, Пелић Ђ. Мла-
ђен, Перишић Т, Остоја, Рашић Ђ, ГОЈКО , Станаре-
вић Т Јово, Станојевић Ђ, Остоја и Тимарац С. 
Мићо, 

водници: Војводић Д. Драгутин, Гарић Ј. Илија, 
Грабеж Р. Спасоје, Грубљешић М Милан и Дробац 
П. Бранко, 

Ђук*»ћ Н. Војин; 
водници: Змијанац Л. Милка, Јањетовић Ђ. Ду-

шан, Јелић Ј Симо, Јовандић Л. Душан, Јовишевић 
С. ВОЈИН , Каралић С. Душан Каталина М. Милован, 
Кнежевић М Ратко, Кођо П. Душан, Кресић Д. Ми-
лан, Лакић И МилуI ин, Маринковић В. Бошко, Рад-
мила Л. Чедо, Роквић С. Босиљка, Танковић В Јово, 
Ћулум Ђ. Ратко, Цигановић Ђ. Павле и Шпирић С. 
Милан; 

млађи водници: Араповић М, Остоја, Бул»кћ М. 
Мара, Викало Р Васо, Давидовић Н. Јово, Ђаковић 
С Милан Ђенадија Ј. Милош, Михаиловић С. Јован, 
Трубарац М. Лепа, Тутуш И. Светозар и Шкрбић С. 
Млађен, 

болничарка Благојевић М Ваја; 
четни болничари: Влајић В. Владо 411 Дамјановић 

Д. Нада, / 
Мартиновић И. Боро; 
болничар Праштало С. Душан; 
четна болничарка Стојаковић М. Коса; 

десетари: Катић М. Илија, Курин М Марко, Ме-
дић И. Љубо, Пупац А, Никола и Родић М. Душан; 

борци: Алексић Н. Лазо, Балабан В. Бранко, Бје-
лић П. Јово, Бркић С. Млађен, Врањеш М. Мирко, 
Врањеш В. Стојан, В О Ј В О Д А Л. Ђорђе, Вребац О. 
Стојан, Вујиновић И. Стево, Вучковић Б. Милош, 
Галић С. Станко, Гарача П. Никола, Граховац М. 
Бошко, Грковић С. Душан, Даничић Д. Велимир, Ђа-
ковић Д. Бранко, Ђаковић М, Милан, Ђукић А. Ми-
лан, Зељковић В. Дмитар, Зорић М. Гојко, Јањатовић1 

В. Саво, Јукић Г. Станоја, Карајица П, Недељко, 
Карановић С. Душан, Кобас Н. Драган, Ковачевић В. 
Обрад, Кондић С. Бранко, Кресић Ј. Војин, Крмпот 
С Алекса, Кукобат В, Жељко, Латиновић 3. ГОЈКО, 
Личина Ј1. Михајло, Лукаћ Т. Драго, Мадић Н. 
Милан, Манојловић М. Јован, Мачкоћ С. Јовица, Мач-
кић Н. Ристе, Миљуш Н. Миле, Мишковић С. Илија, 
Маринковић 1 н и * . . - з и ) м драгољуб. Пи-
липовић С. Драго, ПредојевѕЛ П. Мило, Радивојац 
И. Љубан, Радиновић Ђ. Јово, Радић И. Дмитар, Ра-
дојчић С. Млађен, Раковић Н. Савка, Ратковић Ј. 
Мирко, Рибић С. Славко, Р«и'мац М Станислав, Ри тан 
Ј. Недељко, Стојчевић П, Стево, Стричевић С. Ђуро, 
Ступар В. Јован, Тепић М Ковиљка, Тодоровић Н. 
Ђуро, Убовић Л. Петар, Цигановић Л. Мевлан, Чу-
либрк М. Мирко, ЏаЈа В. Бранко, Џајић М. Боро и 
Шврака Ђ. ГОЈКО, 

капетан Ђаковић Б. Петар; 
поручници: Адамовић С. Васо, Прибиловић А, 

Хуберт, Ш а р а н о в и ћ С. Васо, Араповић М. Шабан, 
Голубовић Н Михаило, Гулин П. Јере, Ђокић Б. Сте-
во, Јанковић Л Вељко, Јовановић Г. Вукашин и 
МаглаЈац С. Нури Ја , 

комесар чете Комесларовић М. РаЈко, Марковић 
Ј. Миле, Миљановић И. Иван и Пејић К, Благоје; 

поручници: Радивојев«ћ'ћ Д, Богдан и Чаушевић 
А. Неђо; 

потпоручник : Живковић М Гавро, Јовић Ј Жи-
ван и Дураковић Со Мурадиф; 

заставници: Гаврић М. Славко, Георгијевић С. 
Владо, Головић М. Миро, Обренић О. Милија, Фу* 
штић Б, Урош и Радовановић Р. Бојко; 

пом. политком. чете Домазет 3. Стјепан, 
референт санитета Марковић И. Даница; 
Миковић М. Милисав; 
водни официр Петровић С, Урош; 
Хусељ#:ћ Б. Акиф и Миљановић Р. Живан; 
старији водници: Агић А. Екрем, Аџић Ђ. Мирко, 

Ажанин Р. Миљан, Божичковић М. Анте, Бојовић Т. 
Бојо, Драгољевић М. Недељко, Кокотовић К. Бошко, 
Кулић С. Омер, Мулалић А. СадиЈа, Пурић С. Абду-
лахман, Наранчић Л. Рајо, Мауновић П Страхиња, 
Пе тешић А. Јордан, Лунда Ј, Мирко, Радовић М. Ву-
ко, Реџић С. Реџо, Сретеновић Д. Ј1азар, Станић О. 
Стана. Стојановић С Ристо и Х а л и м о в ^ X. Рамо; 

водник Бакотић А, Елза; 
интендант батаљона БоЈаловић Ц. Цвијтеин; 
водници-;: Вукосплавчевић Г, Војислав, Г т и ћ А'. 

Халима, Додер М. Милован, Ђокић С. Јован, Ђуровић 
М. Милан, Јовановић Т. Видосав, Јокић И. Марко, 
Калезић М. Радоје, Кончар С. Богдан, Лазаревић Б. 
Мићо, Костудић Л. Петар, Лазовић Б Милорад, Лу* 
гушић X Регж-к, Љеваља В, Љубо, Марић А. Ибиш, 
Махмутовић М. Осман, Милен И. Иван, Моновић М. 
Мон, Мусгафовић М. Халим, Николић Ј. Душан, Г1и-
саревић П Живко, Рафајловић Н. Милорад, Сели* 
мовић Ш Ибро, Синан >вић Ј. Марко, Томашевић Т. 
Митар и Хоџић Е. Ибрахим; 

млађи в о д и ц и . Банћевић М. Коста, Бачић И. 
Вјекослав, Фидрих Ф. Франц, Ђурђић В. Марко, Иве-
зић Д. Станко, Марковић Д. Иван, Рокић Ђ. Илија, 
Тешевић М Драгомир и Тодоровић П. Милкан; 

десетао Реџић И. Зећир; 
четни болничар Сејдиновић Химзин; 
вођа оделења вода Баб&Ђ Н. Драгутин? 
Бошковић Р. Душан; 
десетар Хусеиновић М. Хамид; 
Шобот !Б. Божидар; 
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борци: Арслан X. Зејнулао, Божић Р. Неђо, Бојо-
вић И. Славко, Витомир Н. Лазар, Драгић Ђ Петар, 
Дескић Н. Хасан, Живковић Д. Радивоје, Живојином 
вић В. Раденко, Кукуљан С Душан, Кустудија К. 
Бошко, Даз*;ћ Ф. Стево, Магић М. Мате, Малић А. 
'Мујо, Миловановић Н. Васо, Михаиловић Г Драго-
љуб, Нимановић М. Фазлија, Османовић Н БаЈро, 
Павловић С. Властимир, Пајов«нћ Н. Милосав, Петко-
вић М. Драгић, Радојчић Д. Бранко, Рацић А. Гаљан, 
Салкановић Ф Бехо, Сафат Хазир, Симовић М Саво, 
Старчић И. Антон, Татарежгнћ А. Деса, Фазлић Ј. 
Бего, Феро И. Јоже, Хунорг К. Ђорђе и Џојић И. 
Илија; 

старији водник Смиљанић О. Милица; 
водник Шпања П. Марија; 
десетар Кнежевић С Митра; 
борци: Атељевић К. Радмила, Вукајловић М. Слав-

ка, Ждрале П. Зорка, Илић Ж Јулка, Кујунџић Ђ, 
Даница, Кунавац Ј. Даница, Станисављев*Љ Вида 
Борислава, Суботић Г. Даринка, Тохољ В, Малина н 
Мишић X. Азра; 

поручници: Мармјанаи Ђ Станко и Чавић С. 
'Алекса; 

потпоручник Марковић М Тодор; 
заставници: Милићевић С Мирослав и Никић Ј. 

Сава; 
старији водници: Видовић А. Бранислав, Јањић С. 

Младинко, Јовић М Душан, Кандић Ј Војин, Кне-
жевић С. Неђељко и Стрмоња М. Шабан; 

млађи водници: Илић М Милорад и Јерковић Н. 
Стоја; 

десетар Покрајац Т. Никола; 
болничарка Гајић Ц. Цвијета; 
борци: Ђукић Т. Војко; Зор«ћ М. Мирко, Мило-

, јевић М. Мићо, Митровић М Владо, Митровић Н. 
Ненад и Шећибовић М Мехо; 

потпоручници: Лончаревић X Ахмет, Будимир С. 
Р а ш о и Мујкановић А, Џемал; 

старији водник Лекушић А Пашага; 
борци: Марковић Г. Цвјетин и Османовић М. 

Мехмед; 
заставници: Вукота Ј Ђуро, Јокић Н. Алекса, 

Кс?ић М. Мирко Мрђен И Ђоко, Оркић М. Босиљка 
и Радошевић В. Илија; 

старији водници: Вареш Л. Миле, Вуковић ГЈ. 
Остоја, Гавриловић Л Здравко, Дакић Д. Остоја, 
Драгићевић Н. Столе, Љубанић С. Дана и Радуловић 
Д. Милан; 

водник Адамовић М. Ђурађ; 
десетар Родић Д Јован; 
старији водник Ћук Ј. Павао; 
водници* Борунћ«ија М Милош, Вранић В. Милан, 

Каурин Ђ. Илија и Кумајлић А. Есад; 
млађи водници: Грубан Б. Душан, Миљевић Т. 

, Милан ет Томић Ј Војин: 
борац Агбаба С Радослав; 
водници: Адамовић Ђ. Миле. Адамовић Ј Милан, 

'Адамовић М. Милан, Азарић Ђ Остоја, Бајић К. 
Петар, Башић Ј. Илиф, Баук Ђ. Перо, Бера М Бошко, 
Бера Ђ. Глиго, Бероња Н, Душан, Бероња М. Мићо, 
Бодрожа В. Милан Борановић М Бранко, Борковић 
Г. Илинка, Будимир П. Никола, Булајић М. Драга, 
Бурсаћ С. Петар Бурсаћ М. Симо « Веселиновић Ј. 
Саво; 

борци: Висановић С. Лука, Врањеш К. Божо, 
Врањеш Л. Ранко, Врањковић Ђ. Марко, Вукић Ђ. 
'Јово, Вуклишевић Л. Остоја, Вукобрад Ј Рајко, 
Вућен В, Никола, Бокић П, Лазо, Вуцеља Ј. Здравко, 
Вуковић Б. Душан, Вученовић Р Вид, Вучићевић Ј . 
Радован, Гавриловић С Жарко, Гаврић А. Миливоје, 

{Галић Ђ. Мирко, Гашић П. Тодор Гвозден Д. Јово, 
Гвозден П. Рајко, Гламочанин Л. Милорад, 
Глишић И. Мирко, Глувић Ш. Станко, Гојко-
вић Н. Драго, Граонић С. Вељко, Граховац 
И. Ђуро, Гобић Т Јово, Грбић Ђ. Петар, Гру. 
'јић А. Маринко. Давидовић П. Петар, Дал-

, мација И. Којо, Даниловић М. Славко. Дмитрић Л. 
Мирко, Добраш П. Лука, Добријевић П. Илија, Добри-

јевић П. Миле, Драгаш П. Марко, Драгић П Сава. 
Дукић Д Бранко, Ђаковић Н. Ђорђе, Ђукановић В 
Остоја, Ђумић Ђ. Бранко, Ђукић К Ђорђе, Ђукић Ј. 
Никола, Ђумић 0 . Драго, Ђурашиновић И. Миле, Ђур-
ђевић Ј Ђуро, Ђурић Д Вукашин, Ђурић О Гојко, 
Ђурица О Перо, Жабић П Марко. Згоњанин П. Дра-
гоја, Зељковић С. Гојко, Зељковић Т, Гојко, Змија-
н а ц Н. Сава, Зрнић О Гавро, Зрнић С, Радослав, 
Ињац С. Јово, Ињац С, Милан, Јаковљевић Д Милош, 
Јандрић М Илија Јандрић С. Станко. Јанкељић Ј. 
Јово, Јарић Т Мирко, Јеличић Ј Милан, Јеж Ђ. 
Бошко, Јовић Н Перо, Јовић Т. Мирко. Јовчић С. 
Милан, Јокић Н, Бранко, Кајтаз Ц Драгутин. Каран 
Л. Петар. Каран Н, Рајко, Кантар М Рале, Карасљ М. 
Павле, Каталина Ђ Драгољуб, Каурин К Душан, 
Качавенда О Бранко, Керкез Р. Душан, Кесар Ј. 
Остоја Кртинић Р Лазо, Кнежевић С. Милорад, Ко-
вачевић Р Душан Коврлија Ј. Благоја. Коврлија Дам-
јана Тома, Коростиљ Т. Петар, Кондић М Перса, 
Костић П, Лука, Крнета Д Сава. Курућ В Драган, 
Лазић О, Душан. Лазић Ј Перо, Лајешић М Марко 
Латиновић К Љубо, Дујић П. М»нрко, Лукић М Ми-
лан, Лукић П Миле, Љиљак О Сава, Максимовић С. 
Душан, Малбашић Т. Триво, Малеш 3 Данило, Малић 
Ђ Душан, Малкић Ј. Стево, Маљковић Ј Ристо, Мам-
лић Л Милин, Манчић С Бошко. Манчић Д Душан, 
Мандић О. Миле. Мандић С. Мирко, Мандић С Рат-
ко, Мандић О Среско Марин Ј Цвијо, МарвА Ј. 
Стеван, Марјановић М. Коста, Марковић Ц Лазо, 
Мариот Н. Драго, Мед ао Т. Стојан Медић В Милан, 
Микановић Г Мирко, Миљевић И Гајо. Миоковић Д. 
Софија, Михајловић Т Милан, Минчић С Н и к о л а / 
Митровић Б Никола, Митровић Т. Симо. Недимовић 
Ђ Душан, Николић Ј Вељко, Новаковић М Коста* 
Новаковић С. Пајо Њежић Ј Стојан, Окулић И. 
Илија, Остојић П Тома, Павић П Лазо, Палија С. 
Тривун, Петровск С. Гојко, Петровић Ђ Млађен, 
Пећанац С. Гојко, Пилиповић Ј Симо, Подкозарац Ц, 
Драган Почкозаоац Ц Јово П о з ^ Ћ И БРАНКО По-
падић Ђ Раде, Поповић Ј Саво, Праштало П Стево, 
Прица М Јо ја. Продан В Раче, Проле С. Лазо Пу-
павац С. Стојан, Радаковић М Радослав, Ра тановић 
О. Милс-љоје, Раденковић Ј, Ђурађ, Радић Р Манојло, 
Радишић Никола, РалУло*Т*Ћ С М^ЛР Ра^но®ић С. * 
Богољуб Рпћено*ић Д Мчрко. Рајлић М Остоја, 
Ракић С. Сава, Раковић В Анђа, Рачз С Стеван, 
Рисинћ Л Спасоје, Розић С Коста Роквић С Мчл^и 
Сантрач О Љубо, Романић С. Коста Рунпнов М 
Станко, Савић Ђ М И Р К О . Савић Г Спасоја Саћак С~ 
Невенка, Сантрач М Цвијо, Сателита Т Мило, Селић 
А Алмаз, Сирар О Дутчан, Скакић И Драган, СОВФЛЉ 
Н. Миле, Солдат С. Миле, Срећо И Вид, Станчеви!* 
П Ристе С т е в а н и ћ Ђ Перо, Стиј?к П ^ Илија, 
Стијак М Остоја, Стојаковић Ј Божо, Стојшић Ј. 
Цвијо, Ступар С Јово. Ступар Ђ Коста. Ступар С. 
Марко, Ступар Л Мићо Ступар Ђ Рале, Шево О. 
Милева Шипка М Душан Шпбот Т Милан и в е к о -
вић Д. Томо, Штобац Ђ Ђукан Штован Ђ Љубо, 
Штрбац С. Тома, Шур лан Ђ Љубан Шућур С. Дра-
гомир, Тодоран Ј. Неђељко, Томаш Н Алекса. Топић 
М Драгутин. Топић Л Драже, Тошић Г. Радован, 
Топић Р Стојан. Тривуновић Т. Драгутин, Тривуно-
вић О Никола. Трнинић С Гњатија, Ту&Љ Б Дра-
ган, Ћорић Ј. Нико, Ћулибрк Ј. Ђуро, Ћулибрк Б. 
М И Р К О , Ћућуз С, Јово Франовић Д. Бранко, Цолић 
П. Цвијо и Цумбо Ј. Мирко; 

заставник Нинић Н Обрад; 
старији водник Ераковић Ј Крсто; 
водници: Савић Т. Милорад и Стевановић М. 

Видоје; 

десетар Рикић Т Илија; 
борци: Башовић Н Милан, Видовић М. Јово, 

Лукић В Милорад, Мучалица Ј. Светозар и Пашалић 
М. Накија; 

старији водни* Чорић Ђ. Никола; 
водници: Валама« С Неђо и Станишић Н. 

Данило; 
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борци: Бракоч^-вић Б. Војин, Латиновић Ђ Ни-
кола, Лекић М. Божидар. Миличић М. Војин, Пили-
повић Н. Милан, Супашић С. Јован и Сфорцан Р. 
Рајко; 

поручници: Давидовић Л. Симо и Пероковић И. 
Валентин; 

потпоручник Голднер А, Ацо; 
заставник Китан С Мујо; 
старији водник Бакшић С, Мустафа; 
Милатовић М Саво и Родић Ј. Милан; 
боран Мудринић Милан; 
поручник Оровић Б Јакша; 
Емилефенцић М Хазим; 
потпоручник Терзић М, Смиља; 
Поповић И Милош; 
борац Главацовић Ј. Анте; 
старији водник Булић Л. Шћепо; 
десетар Миловић М °атомир; 
борци* Вујковић Б Милан, Гверић Ј. Остоја, 

Игњатић Ј Милорд, Међуселац У. Суљо, Мијато-
вић Ж Митар, Прстојевић Н Васо, Серожин Ф Ал-
берт и Субашић Б Неђе: 

поручник Јотановић М. Нико, 
Баровић К Бошко, Божовић В. Ђорђе, Гудељ 

А. Марко Ивановић С. П^тар, Иветић И. Симо. Ру-
жак И Милан и Топић М Мујо; 

заставник Новелић Н Драго; 
Андрић М Душан Вуканић В Владо, Јојић Р. 

Јагош. Козомора Ј Марко и Пилиповић Т„ Стево; 
водни официри Кандић П. Лазо и Љумовић Р. 

Никола; 
старији водници: Грубљешић М. Дара, Лаврњић 

С. Ђуро, Лукић Ј Илија и Станишић Н Неђељко; 
водник Тркуља В. Васо; 
млађи водници* Зорић Ј. Здравко и Палија М. 

Фрањо: 
борци: Богдановић Ш Ђуро, Јовановић П Љу-

бомир, Кондић И Јово, Лачић М Петар, Срдић М. 
Стево и Црногорац Д. Драго; 

поручници* Балетић Б Радојица и Мартиновић 
Ј Перо; 

борци: Маговчевић М Нико и Боројевић Ј. 
Драган: 

заставници: Зорић М. Стево, Кесић Л. Ђуро, Не-
ва јд ић Д Ник ,>ла. Палачковић Н. Радивој и Смајић 
Ћ. Салих* 

старији водници: Љубичић М. Јаков и Подгор-
ини С. Јозеф; 

водник Гајетић Д. Димитрије; 
десетар Масларевић П. Гавро; 
борни* Грабеж И Никола. Милојевић Ж. Мило-

рад и Шњегота М Чедо; 
поручник Адамовић 3 Илија; 
заставник Апрцсвић А Јоле; 
борци: Вукосав М. Димитрије и Кнежевић С. 

Драгић: 
поручници: Гајић М Љубо Живковић П Воји-

слав, Плеше П Фрањо и Смаилбеговић Т. Смаил; 
Кркобабић Ђ Божидар; 
потпоручник Ћупурдија С Славко; 
застави ини* Јовичић С. Митар, Копривица Ј. 

Арсо и Матић П Филип; 
Шутовић А Радомир; 
старији водници Делић С, Мила, Мармут Ј. Ни-

кола и Поповић Б Миливоје: 
водници* Арамбашић В. Никола, Голубовић Ј. 

Радомир. Киш С. Фрањо, Кривокапић Ђ, Периша и 
Мавра А Шиме: 

борци- Ацић Ј, Лука Вучуровић Р. Милан и 
Деничић М Велимир; 

потпооучници: Бабић П. Лазар, Марковић П 
Блажо и Перовић Ј Емилија: 

заставници- Брадић М, Никола, Брауновић Ћ. 
Војин и Денда Р Лазар, 

Сарајлић И Назир 
стариш волни1^' Вукчевић П. Мл^тенка, Груб-

љешић М Дара, Друкер О. Герда, Жарковић Н. 
Чадо и Мухидим М, Аљић; 

водници: Божовић П. Благоје, Вемић Н. Мило-
ван, Вулановић Н Љубо Павличевић К. Вуко, Ра« 
ичевић Л. Костадин и Терзић М Маријан; 

млађи водници Вуковић Р. Татомир, КнежевиК 
Н. Рајко, Косовац С Ђорђе, Лакићевић С. Љубо, 
Мекић Ј. Српко, Милетић М Во1'ил, Никић С. Цвико, 
Перић Н. Т е т о и Радоњић С. Вељко; 

десетар Новаковић М, Драго; 
борци: Бајовић А« Ристо, Бечановић Н. Милова«, 

Бурзановић П Гојко, Гломазић Р. Милорад, Демић' 
К Михајло, Деспотовић С. Михајло, Ђукарић С. 
Милан, Жугић С. Животин. Ивановић М. Живко, 
'Јањушевић Д. Обрад, Карлица О Душан, Копривица 
М. Аким, Мацан А Божо, Миловац С. Максим, Ми-
лановић М Обрад Пандуревић Б. Новак, Пеј ЈВ ић1 

И Милица Предрагсвић Б. Милош, Распоповић М. 
Милева, Симеунчевић Р. Немања, Тодоровић С. Ни-
кола и Цетинић М. Андреја. 
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26 март 1946 година 

Белград 

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

З А П И С Н И К 
НА XIII РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА! 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 

НА 12 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Јооип Видмар. 
Секретар Нинко Петрович. 
Пртседагелот Видмар го отвара XIII редовен 

состанок во 17 30 саатот. 
Прочитаниот записник на XII редовен состанок 

Векјето го прими без измени. 
Векјето прима на знаење и ги одобруе заклучивте 

по прашањето за дневниците на народните пратеници, 
донесени на заедничката седница од административ-
ните одбори на обата векја. 

Прочитаните молби и жалби се упатени на 
Одборот за молбе: и жалби 

Народните пратеници Радомир Тодоровић и Спа-
соја Димитријевич упатуат прашање преку претсе-
дателот на Векјето на надлежниот министер зошто 
не е донесена уредбата по која што да се одреди 
количина на житарици (зрнаста храна за исхрана 
стоката). 

Претседателот Видмар одговара да ова прашање 
во смисла чл. 47 Посвоеникот на Векјето на наро-
дите ке се достави на Министерот на поледелство 
и шумарство ФНРЈ. 

По преглог на претседателот Векјето го усвои 
за дневен ред покрај претресот извештајот на Зако-
нодавниот одбор по предлогот на Законот за соди-
ално осигуруење работниците, намештениците и 
службениците и претрес одлуката на Одборот за 
молби и жалби за постојана државна доживотна 
помош. 

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред на 
претрес извештајот на Законодавниот одбор за 
предлогот на Законот за сони ал« о осигурање ра-
ботниците, намештениците и службениците. 

Кога известителот на Законодавниот одбор др. 
Бранко Чубрилович го прочита и образложи одбор* 
скиот извештај, претседателот Видмар отвора наче« 
лен претрес. 

Зброруеја: Срекјко Жумер „за" и др. Милога 
Попович „за", па претседателот го става ово.! закон-
ски предлог со ^дворскиот извештај на гласаше во 
начело. 
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Гласајќи со дигање раце Венето едногласно го 
усвои овој законски п о д л о г во начело. 

Се прѕјдуе на претрес во поединости. Зборуеја 
Александар Стојанович и владсгниот повереник др. 
Руди Киевски. 

Известителот на Законодавниот одбор др. Бранко 
Цубрилович чита "лен г1о член на законскиот пред-
лог. Векјето, гласајќи со дигање раце га усвои чле-
новите од 1 до членот 41 без измена по извештајот 
на 3?конодавниот одбор. 

Членот 42 по предлог на Владата, а по согласно-
ста на известителот на Законодавниот одбор др. Чу-
бриловича, Векјето го усвои сивој член со тоа, што 
на крајот на вториот став на место точка се става 
запирка и додава следен текст: „а на уживателите 
кт што немаат фамилија им се исплатуе потпора за 
дневни ситни трошкови во височина до една петс-гна 
на полната рента". 

Членовите 43, 44, и 46 се примаат без измена. 
Членот 47 е примен со владиниот амандман. Се 

додава нов трети став кој гласи: „3) со исклучена 
од прописот на претходниот став може доброволно 
продолжено 0иигуруен>е да трае и подолго од година 
дена во случај кога обвезата за осигуруење преста 
нала зарада вршење разни јавни функции". 

Член 48. Додава е нов 4 став кој гласи: „4) со 
исклучени© од прописот на претходниот став може 
доброволно продолжено осигурање да трае и по-
долго од две години во случај кога обвезата на оог-г-
гуруење престанала заради вршење разни јавни 
функции". 

Членовите 49, 50, 51 и 52 се примаат без измена. 
Членот 53 е пратен со тоа што во првиот став 

во точ. а> после зборовите „терот во*' се додава 
збор „затвор". 

Сит« останати членови до чл. 61 заклучно се 
примени без измена. 

После говорот на Министерот за надворешната 
трговија Никола Петрович се пристане на гласање 
во целост. По извршеното поименично гласање прет-
седателот Видмар објавуе резултат на гласањето. 
Гласале 107 народни платеници и сите гласале ,,за'\ 
со што предлогот на Законот за социјално осигуру-
ење работниците, намештениците и службениците во 
Векјето на народите е конечно усвоен, па во смисла 
членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ке 
баде достапен на Сојузното векје на решавање. 

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред 
на претпес извештајот на Одбопот За молби и жалби 
за извонредна и постојана државна доживотна помош. 

Кога известителот на Одброт др. Милорад Влај-
кович го прочита и образложи одборскиот извештај, 
Векјето гласајкји со дигање ратте ја усвои Одлуката 
на Одборот за молби и жалбе*, па претседателот 
Видмар сотпштуе да оваа одлика ке ја достави на 
Сојузното векје во смисла Пословникот на пона-
тамошна работа. 

Претседателот Јосип Видмар соопштуе Да Соју-
зното векје ги доставило на Векјето на народите на 
решавање коне шо усвоените текстови: предлог на 
Законот за државните службеници, предлог на Ос-
новниот закон за државните стопански претприја-
тија, предлог на Основниот закон за постапуењето 
со експроприраните конфискованите шумски поседи 
и предлог на Законот за социално осигуруење ра-
ботниците, намештениците и службениците. 

Како текстовите на овие законски предлози се 
истоветни1 со текстовите што ги усвоило Векјето на 
народите, претседателот Јогип Видмар ги става овие 
законски предлози на гласање. По извршеното гла-
сање објавуе да се овие законски предлози во обата 
дома усвоени и да, во смисла членот 45 Пословникот 
На Векјето на народите, ке бидат доставени на Пре-
зидиумот на Народната скупштина ФНРЈ на прогла-
су 

Претседателов Видмар понатаму соопштуе да 
Сојузното векје ја доставило на Векјето на народите 
конечно усвоената Одлука за извонредната државна 
доживотна помош, која Векјето по прочитуењето 
г л а с а н и со дигање раце Ја усвои, па претседателот 
соопштуе да и оваа одлука, која во обата дома 
е пригне^, ке ја достави на Пре^идиумот на про* 
гласуење. 

Потоа претседателот Видмар ја соопштуе на 
Векјето Одлуката на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ за продолжување срокот за согла-
суење кои Уставот законите, одлуките и уредбите 
опрема чл. 138 Уставот, со која срокот од 6 месеци, 
одреден со третиот став на поеодниот 136 член на 
Уставот за ^спитуење и доведуоње во согласност со 
Уставот одлуките,- законите и уредбите потврдени 
од Уставотворната скупштина со Одлуката од 1 де-
кември 1945 година, го продолжуе за три месеца со 
тоа да сите закони кос? на основа чл. 136 Уставот 
ги донесуат законодавните о табори на обата векја ' 
на Народната скупштина ФНРЈ ке бидат поднесени 
на Народната скупштина ФНРЈ на отобруење на 
првото наредно заседание на Народната скупштина 
ФНРЈ. 

По предлог на претседателот Векјето едногласно ' 
ја усвои1 Одлуката, а во воска со неа Претседателот. 
го соопштуе писмото на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ со кое за 20 јули 1946 година се 
повику е заедничка седница на Сојузното век је и 
Векјето на народите, со дневен ред: 

1) прогласуење Одлуката за продолжуење сро-
кот за согласуење кон Уставот законите, одлуките и 
уредбите спрема чл. 136 Уставот, која е усвоена во 
обата дома на Народната скупштина ФНРЈ; 

2) предлог на Одлуката з«з разрешуење од дол-
жноста претседателот на Врховниот суд ФНРЈ Живка 
Јованович и судијата на Врховниот суд ФНРЈ др. 
Душана Ар нери. 

По предлогот на претседателот Видмара Векјего 
го овластуе претседателот да со секретарот го завери 
записникот на оваа седница како последна во ова 
заседание. 

Претседателот Видмар ја заклучуе седницата во 
20,40 саатот. 

20 јули 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Нинко Петрович, е. р. Јосии Видмар, е. р. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 56 од 28 август 1946 година објавуе: 

Решење за оснивање државното трговско -прет-
пријатие на Словенија за промет со бакалска и ко-
лониална стока и деликатеси „Котонс-гале"; 

Решење за оснивање државното индустриско 
претпријатие „Утенсилиа"; 

Решење за оснивање државното индустриско 
претпријатие на Словенија ,,Белсад"; 

Решење за ослободуење членови на синдикати 
од такса за пребивање, лекуење и поправка на > 
здравјето. 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 57 од 31 август 1946 година објавуе: 

Решење за оснивање државното индустриско 
вретпријатие „Литострој" во Љубљана; 
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Решење за оснивање државното индустриско 
претпријатие на Словенија „Донит" во Медводи; 

Решење за оснивање државното индустриско 
претпријатие „Товарна играч" во Ново Место. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије'1 

во бројот 41 од 31 август 1946 година објавуе: 
Правилник за начинот на исплатата на инвалид-

ските принадлежнссти и водењето евиденција на 
уживателите на инвалидските принадлежности; 

Правилник за регулирање купуачката на слобод-
ните вишкови на житарици нд територијата на На-
родната Република Србија; 

Одлука на Министерот на правосудието на На-
родната Република Србија за формирањето на Судот 
на социалното осигуруење кај Окружниот суд во 
Приштина 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„Службени лист Аутономне покрајине Војводи-
не у Народној Републици Србији" во бројот 33 од 
24 август 1946 гс лина објавуе* 

Одлука за замена земјиштата во градежниот 
реон во синорот на новите села; 
Измени и дополнуењ3 на правилникот за накнада 
патните и селидбените трошкови на службениците 
ва народните одбори и на нивните установи; 

Напатствие за исплата принадлежностите на 
службениците оддалечени од должноста; 

Одлука за оснивање на Проектантскиот завод 
ва Војводина. 

ИСПРАВКИ 

Во Законот за Јавното обвинителство („Службен 
лист ФНРЈ" број 60 од 26 јули 1946 година) — се 
поткрале следните грешки 

во чл, 10 ставот 1 точката 1) на место зборот 
„државните" треба да стои „кооперативниге", 

во чл. 16 ставот 2 четвртиот ред на место зборот 
„комитетите" треба да стао „комисиите". 

Во Законот за сузбивање недопуштена трговија, 
недопуштена шпекулација и стопанска саботажа 
С,Службен лист ФНРЈ" број 56 од 12 јули 1946 го-
дина) — се поткрале следните грешки: 

во чл 2 ставот 3 во шестиот ред пред зборот 
„според" треба да се брише запирката, 

во чл. в ставот 2 во третиот ред после зборот 
„намера" треба да се стави зборот „им", 

во чл. 15 во вториот ред место „судот обвезао 
ке нареди" треба да стои „обвезао ке се нареди". 

Во Законот з,а избирачките списоци („Службен 
лист ФНРЈ" број 58 од 19 јули 1946 година) и се 
поткрале следните грешки: 

во чл. 4 ставот 1 точката 1 стои: 
„министри, кои што участвуеле во владите од 

б јануари 1929 година до 5 февруари 1939 година", 
а треба да стои: 

„1) министри кои што участвуеле во владите од 
6 јануари 1929 година до 5 февруари 1939 година. 

Од тоа се изземаат оние кои што се одлику е ле 
со својата работа во борбата против окупаторот;". 

Во Законот за конфискација н»а имотот и за из-
вршуење конфискацијата („Службен лист ФНРЈ" 
број 61 от 30 јули 1946 година) — се поткрале овие 
грешки: 

во чл. 5 ставот 4 на место ,упо чл. 16 ст. 2" 
треба да стои „по чл. 15 став втори". 

во чл. 20 ставот 1 втората реченица на место 
„За барањата" треба да стои „Овие барања". 

Во Законот за премииуење во државна сопстве-
ност на непријателскиот имот и за секвестрација над 
имотот на отсатните лица („Службен .шет ФНРЈ" 
број 63 од 6 август 1946 година) — се поткрала оваа 
грешка: 

во чл. 1 ставот 2 во вториот ред, место „6 фе-
вруари 1945" треба да стои „22 ноември 1944". 

Во Основниот закон за кооперантите („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 59 од 23 јули 1946 година) се пот-
крала следната грешка: 

во Ч1л. 44 ставот 1 последниот ред наместо збо-
ровите „коопраторите во блокот" треба да стои 
„некооиераторите во блокот". 

Во Законот за, таксите („Службен лист ФНРЈ 4 

бр. 68 од 23 август 1946 гошина) се поткрала следната 
грешка: 

во Тар. бр. 27 место „нлакја се . 30—" треба 
да стои „се плакја 20.— 

Бр. 13952 — Од Президиумот на Народната 
купштина ФНРЈ, 7 септември? 1946 година. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

526. Уредба за евиденција на стручните ка-
др ови — — - — 893 

527. Правилник за постапка во несрекјии слу-
чаи на доброволните работи за обновуење 
земјата — — — — — — — — — 893 

528. Правилник за контрола на водните пре-
р а б о т у в а н наменети за извоз — 894 

529. Правилник за контрола квалитетот на 
свеже и СУВО вокје наменето зе извоз — 897 

530. Правилник за пакуење БОК је и вокши 
преработуачки наменети за извоз — — 900 

531 Наредба за регулирање мелењето на жи-
т а р и ц а е во економската 1946/1947 година 002 

— Белград, 
Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20, «— Директор и одговорен уредник Слободан М Нетчович, МаЈке Јевросиме 20. 

на Југословенското штампарско претпријатие, Белград« 


