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716. 
На основу чл. 10 и 23 Закона о национализацији 

приватних привредних предузећа, на предлог Мини-
стра финансија ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСТУПКУ ЗА ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ И УТВР-

ЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА НАЦИОНАЛ ИЗ О БАНУ 
ИМОВИНУ 

Одредбе о поступку 

Члан 1 

Вредност чисте активе национализованог преду-
зећа и накнаду К О Ј У на основу те вредности дај? 
држава утврђује окружни суд према седишту нацио-
нализованог предузећа, 

Кад је седиште предузећа изван територије Фе-
дер атив не Народне Републике Југосла, зије, надле-
жност сул.а одређује се према селишту националнаЈ-
ване главне филијале односно главног огранка тог 
предузећа у Федеративној Народној Републици Ју-
гославен, 

Кад су два или више национализованих преду-
зећа припадала домаћем друштву чија је имовина би-
ла подељена на акције или уделе (у даљем тексту, 
домаће акционарко друштво), надлежност суда од-
ређује се према седишту друштва, а поступак је је-
динствен за св,а кациснЈализована предузећа тога 
друштва као целине. 

Члан 2 
У сврху припремања материјала за доношење 

одлуке, суд ће за свако национализовано предузеће 
одредити стручну комисију са:тављену од: 

1) једног претставника административно-опера-
товног руководиоца национализованог предузећа; 

2) једног стручног лица према врсти предузећа; и 
3) једног претставника суда који руководи ра-

дом комисије. 
Бивши сопствени,к предузећа има право да лично 

или преко свог пук?моћника дајс објашњења и пред-
логе комисији. 

Комисију могу по потреби помагати и друга 
стручна лица. 

Члан 3 
Предлог за покретање поступка код суда под-

носи административно-оперативни руководилац на-
ционализованог предузећа, који том приликом изве-
штава суд и о свом претставнику за стручну коми-
сију. 

Предлог за покретање поступка може поднети и 
бивши сопственик. Ако је он инострани држављанин 

и налаз,и се у иностранству, суд ће га пре почетка 
поступка позвати преко дипломатско-конзуларног 
претставништва, чији је он држављанин,, да у року 
од 30 дана од дана уручења позива претставништву 
именује свог пуномоћник у Федеративној Народној 
Републици Југославији. 

Уколико у овом року не буде именовао пуно-
м о ћ н и к , суд ће му одредити старатеља који ће га 
'представљати у овом поступку. 

Члан 4 
У припремању материјала за суд стручна ко-

м,исија ће испитати сваки део имовине национализо-
ваног предузећа, - па ће у писменом извештају који 
по завршетку рада подноси суду посебно за .сваки 
такав део предложити, на основу утврђеног стања 
и у свему по прописима ове уредбе, која вредност 
треба да се одреди. 

Члан 5 
Уз писмени извештај комисија ће сачинити пре-

глед активе (покретне и непокретне имовине, соп-
ственик имовинских права, истраживања итд.) и свих 
оних обавеза национализованог предузећа према 
.трећим лицима које су настале по основу његовог 
пословања, изузев обавеза које не прелазе на др-
жаву по чл. 5 Закона о национализација приватних 
привредних предузећа (у даљем тексту: Закон о 
национализација. 

Кад је национализовано предузеће припадало до-
маћем акционарском друштву стручна комисија ће 
место прегледа активе и обавеза сачинити завршни 
биланс за целокупну имовину тога друштва. Ако 
су у питању два или више национализованих пре-
дузећа таквог друштва, поред завршног биланса за 
цело друштво, комисија ће сачинити и појединачне 
прегледе активе и обавеза сваког чационализованог 
предузећа. Уз то ће суду дати податке о врсти и 
броју постојећих акција односно удела, тога дру-
штва. 

Члан 6 
У преглед активе и обавеза националиоозаног 

предузећа односно у завршни биланс домаћег ак-
ционарског друштва неће се уносиш вредност имо-
вине и имовинских права трећих лица, која служе 
сврси предузећа и као таква су национализована по 
чл 4 Закона о национализација већ ће комисија 
дати посебан предлог ,о. вредности. Суд ће 
исто тако У одлуци посебно утврдити вредео : ! такве 
имовине и имовинских права. 

Кад је треће лице такође национализевано пре-
дузеће, предност такве имовине односно т-аквог 
имовинског права уноси се у преглед активе и па-
сив- тога национа, лизпваног предузећа 

Члан 7 
У прегледу активе и обавеза национализзваног 

предузећа које не припада акционарском друштву 
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неће се исказати као део актива гогов НО^АА КОЈИ 
је код преузимања национализоБаког предузећа од 
стране државе затечен у њему. 

Из готовине затечене код таквог предузећа 
враћа се одмах бившем сопственик национализова-
ног предузећа 30% затечене готовине а највише 
до 60.000 динара. 

Остатак готовог но.вца вратиће се бившем соп-
с т в е н и ^ национализованог предузећа само у слу-
чају ако је предузеће и без ове готовине активно 
односно онај остатак из готовине који Ј.реостаје 
када се све обавезе предузећа покрију. 

У случају када се за покриг,ање обавеза урачу-
нава готов новац, тај део готовог новца исказаће се 
у активи предузећа 

Члан 8 
По пријему извештаја стручне комисије суд пи-

смено обавештава бившег сопственика национализо-
ваног предузећа односио национализоване имовине, 
да може у року од 8 дана разгледати у суду изве-
штај стручне комисије. 

Бивши сопственик национализованог предузећа 
односно национализоване имовине може, у року од 
8 дана по истеку рока за разгледање из претход-
ног става, поднети суду своје писмене приговоре на 
предлог стручне комисије у погледу вредности на-
ционализоване имовине, као и евентуалне примедбе. 

Члан 9 

Одлика суда о вредности чисте активе национа-
лизованог предузећа односно национализоване имо-
вине и накнади коју на основу те вредности има да 
наплати држава, саопштава се писмено бившем соп-
сгвенику и управи савезног односно одговарајућег 
републиканског фонда за национализовану имовину 
основаном по чл. 10 Закона о национализација 

Кад национализовано предузеће поипада домаћем 
акционарском друштву, суд своју одлуку у изводу 
са назначењем додељене висине накнаде и одго-
варајуће вредности појединих акција односно удела,, 
саопштава акционарима односно удеоничарима пу-
тем судског огласа, који се објављује у листовима 
који излазе у седишту суда или, ако ту не изл,ази 
ниједан лист, у листовима који излазе у најближем 
месту. За ова предузећа овај начин саопштавања 
примениће се и у случају из претходног члана. 

Члан 10 

Против одлуке народног суда о вредности чисте 
активе и накнади може се уложити жалба, надле-
жном врхо-вном су,ду у року од 15 дана од дана 
саопштења. 

Кад је бивши сопственик домаће акционарко 
друштво, жалбу може уложити сваки акционар од-
носно удеоничар посебно у року од 15 дана од дана 
објављивање У листов,има из претходног члана. 
Врхо-вни суд ће све овакве жалбе обухватити јед-
ном одлуком и исту саопштити по прописима прет-
ходног члана. 

Члан 11 
На основу пра'воснажне одлуке суда исплату 

накнаде за национализовану имовину бившим соп-
ственицима врши савезни фонд односно република^ 
ски фондови за национализовану имовину према ј 

прописима Уредбе о фондовима за национализовану 
имовину и о наплати накнаде ранијим сопственицима. 

Уколико је пр-ема прописима чл. 1 ст. 3 ове 
уредбе поступак био спојен, фондови ће спора-
зумно утврдити које ће акције односно уделе и ко-
лики бр-ој истих исплатити сваки од заинтересова-
них фондова, при чему ће се руководити појединач-
ним прегледима активе и обавеза из чл. 6 ст. 2 за 
свако иационализовано предузеће. 

На захтев бивших сопственика и У оним слу-
чајевима где управа фонда оцени да би се исплата 
накнаде могла извршити у готовом новцу у смислу 
чл. 11 Закона о национализацији, управа фонда ће 
о томе уч-инити предлог Министру финансија ФНРЈ, 
Републикански фондови своје предлоге подносе пре-
ко министра финансија односне народне републике. 
На основу мишљења Министра финансија ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ одлучује о евентуалној неговати у гото-
вом новцу. 

Члан 12 
Ако стручна комисија утврди да су извесне 

правне радње уч,ињене у циљу осујећена или оте-
жавамо национализација, сматраће их код давања 
предлога суду за утврђивање вредности национала 
зоване имовине као ништавне у смислу чл. 22 За-
кона о национализацији. У извештају који подноси 
суду посебно ће истаћи такве случајеве, а су,д ће 
их претходно-расправити пре него што буде прешао 
ка утврђивање вредности' чисте активе. 

Члан 13 
Домаћа акционарко друштва чија су поједина 

предузећа национализована ликвидира^ . 

Члан 14 
Пре почетка поступка за процену вредности и 

утврђивање накнаде, суд ће, по службеној дужности, 
затражити да се у односном јавном регистру где је 
предузеће уписано констатује да је предузеће на-
ционализовано и престало да постоји. 

' Члан 15 
Целокупан поступак по овој уредби има се 

сматрати хитним. 

Начела за утврђивање вредности чисте активе на-
ционализоване имовине 

Члан 16 
Вредност чисте активе национализованог пре-

дузећа утврђује се према стању на дан његовог 
преузимања од стране државе. 

Члан 17 
Вредност национализованог предузећа, то јест 

покретне и непокретне имовине национализованог 
предузећа утврђује се по стварној прометној вред-
ности ове имовине, а узимајући у обзир вредност са 
којом се та имовина води по књигама (књижна 
вредност). 

При томе се има руководити и свим осталим 
околностима које могу бити од важности за процену 
вредности те имовине (дотрајалост, рентна воед-
ност итд.). 

Члан 118 
-К-сд национализованог -предузећа које је при-

падало домаћем акционарском друштву, а које је 
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отп-исе од вредности своје покретне или непокретне 
имовине вршило путем дотација амортизационом 

фонду, узеће се да та покретна односно непокретна 
имовина, у поступку утврђивања имовине национа-
лизовеног предузећа, има вредност утврђену од суда 
на основу предлога стручне комисије. Амортизеци-
они фонд се у таквом случају гаси. 

Члан 19 

Имовинска права која се националну Ју зато 
што служе сврси национализованог предузећа, без 
обзира да ли су његова сопственост или не, проце-
ниће се прем-а њиховој објективно^ вредности. 

Вредност сваког имовинског права посебно утвр-
ђује надлежни суд на основу предлога стручне 
комисије. 

Дозволе за рад (концесије, повластице) и ру-
дарска права национализованог предузећа неће се 
узимати у обзир код обрачуна за утврђивање чи-
сте активе. 

Члан 20 
Вредност истраживања национализованог преду-

зећа одређује се по правилу у њиховој номиналној 
висини на дан преузимања национализованог преду-
зећа од стране државе, узимајући у обзир прописе 
Закона о курсевима з.а повлачење окупациских нов-
чаница и Закона о регули.сању п,редратних обавеза. 

Ако је дужник у ликвидацији или под стечајем, 
потраживање има ону вредност која се установи по 
окончању поступка ликвидације односно стечаја. У 
случају - да ово окончање не уследи до 1 марта 1948 
године, вредност потраживања одредиће суд по пред-
логу стручне комисије, узимајући у обзир дотада-
шње резултате ликвидације односно стечаја. 

Ако је дужник физичко лице, има се у току по-
ступка за утврђивање вредности национализоване 
имовине извршити наплата потраживање односно 
спровести потребно обезбеђење, ако постоји правна 
могућност за то. Уколико не постоји таква могућ-
ност или нема имовине која би могла! бити предмет 
обезбеђења, вредност потраживање утврђује над-
лежни суд на основу предлога стручне комисије. 
При томе се имају узети у обзир све околности за 
оцену наплативостн потраживања од тога дужника. 

Неће се признати номинална вредност потражи-
вање ни онда кад постоји вероватноћа да је ду-
жник пасиван, иако је он предузеће које није у ли-
квидациЈи нити под стечајем. 

Потраживање од државе, државних установа и 
државних привредних предузећа имају номиналну 
вредност на дан преузимања национализованог пре-
дузећа од стране-државе. Ако је то предузеће 'било 
секвестрирано или ма по ком основу дошло под 
државну управу пре ступања на снагу Закона о 
курсевима за повлачење окупациских новчаница од-
носно Закона о регулисању предратних обавеза, по-
траживање има номиналну вредност установљену по 
прописима тога закона. 

Члан 21 
Потраживања по основу ратне штете неће се 

уз,имати у обзир код обрачуна за утврђивање чи-
сте активе. 

Кад ,и уколико дође до могућности да се остваре 
потраживање по основу ратне штете, донеће се 
посебни прописи како ће се поступате кад ратна 
штета припада национализованшг предузећу. 

Члан 22 
Са изузетком обавеза из чл. 5 Закона о национа-

лизација сва дуговања национализованог предузећа 

признају се у пуном износу на дан преузимања на-
ционализованог предузећа од стране државе, узима-
јући у обзир прописе Закона о курсевима за повла-
чење окупациских новчаница и Закона о регулисању 
предратних обавеза. 

Ако се у току поступка за утврђивање вредности 
чисте активе гационализоване имовине утврди да 
је предузеће пасивно, обавезе се сразмерно смањују, 
с тим што ће се повериоци предузећа које није при-
падало домаћем акцизи ар оком друштву за остатак 
свога потраживање моћи наплаћивати непосредно од 
бивших сопственика из њихове остале имовине која 
није национализовена. 

Јавноправне обавезе према држави имају у сва-
ком случају, па чек и кад је национализовала пре-
дузеће пасивно, пуну номиналну вредност. Евенту-
ална изјављена жалба против јавних дажбина на-
сталих до ослобођења не узима се у обзир, осим 
ако је по истој донета правоснажне одлука у корист 
обвезника. 

Члан 23 
Ако надлежни суд приликом установљења дуго-

вања шционализованог предузећа констатује да по-
једини повериоци предузећа припадеју истој или 
међусобно повезаној финансиској групи и да су они 
фактички власници национализованог предузећа пу-
тем учешћа у капителу предузећа које је остварено 
зајмом или другим финансијским операцијама, тада 
ће се овакви повериоци сматрати сувласницима на-
ционализованог предузећа до висине финансиског 
учешћа. 

Члан 24 
Обавезе које произлазе из уговора са намсште-

ницима национгЈЛизовеног предузећа прелазе на др-
жаву само ако претстављају обавезе на давање пен-
зија бившим намештенициме и то, у погледу поје-
диног намештеник, највише до износа који је за 
намештеник на истој дужности, са истим трајањем 
осигурања и другим осигуравчјуће-техничким усло-
вима, предвиђен за пензију или ренту у Закону о 
социјалном осигурању раднике, намештеник и слу-
жбеника. 

Члан 25 
За исплату обавеза национализованих предузећа 

која су преузета од стране национализованих пре-
дузећа у смислу члана 5 Закона о национализација 
оснивају се посебни савезни и републикански фон-
дови за самостална правна лица. 

Средства за исплату обавеза национализованог 
предузеће фондови ће добијати из савезног односно 
републиканског буџета. 

Ближе одредбе о овим фондовима, о обавезама 
које и даље исплаћују национализована предузећа, 
као и о принудном смањењу -процентне стопе у вези 
са обавезама нациснализованих предузећа, доноси 
Министар финансија ФНРЈ. 

Члан 26 
Имовина пензионог фонда над,локализованог 

предузећа издваја се из остале национелизовене имо-
вине и предаје Државном заводу за социјално оси-
гурање, који ће намештеницима пр-изнати права пре-
ма постојећим прописима. 

Ако је национализовано предузеће према пен-
зионом фонду у обавези н а попуњевење евентуел-
ног мањка у покрићу, из остале национализоване 
имовине таквог предузећа издвојиће се и дотерати 
пензионом фонду потребан износ према постојећим 
прописима. 
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На ист,и начин као кад постоји пензион,и фонд 
национализованог предузећа, посту,пиће се и онда 
кад је национализовано предузеће према намештен 
ницима у обавези на давање пензије по колективном-
уговору, прагматици, статуту и сл,, 

Члан 27 

Национализовала имовина која је служила со-
цијалним, хуманим, културним и сличним сврхама, 
код обрачуна за утврђивање вредности чисте ак-
тиве узеће се као да је без вредности. 

Ако је национализовано предузеће домаће ак-
ционарко друштво, па је имовину из претходног 
става у билансу исказивало као посебан фонд, узеће 
се као да тај фонд уопште не постоји. 

Члан 28 

Н-акнада која се даје сопственику н а.ц нона л?л:зо-
вадог предузећа по чл. 9 став 2 Зако-на о национали-
зација одређује се у облику камате од 3% на вред-
ност национализоване имовине до висине стварне 
добити коју је држава имала из управљања тим 
предузећем. 

Суд на основу предлога административно-опера-
тивног руководиоца утврђује да ли постоји случај 
из претходног става. У својој одлуци суд одређује 
и коначан износ накнаде. 

Члан 29 

На и,ме изгубљене добити неће се признати соп-
ственицима национализозаног предузећа никада нак-
нада. 

Члан 30 

Вредност остале имовине одређује се према од-
носним важећ-и.м законским прописима. 

Завршне одредбе 

Члан 31 

О правилној и једиообразној примени ове уредбе 
стараће се Министар финансија ФНРЈ који се овла-
шћује да доноси ближе одредбе о поступку по про-
писима ове уредбе. 

Члан 32 

Ова уредба ступа на снагу даном објасбивања 
у „Службеном листу Федеративне Н^ро-п,? Репу-
блике Југославије". 

17 новембра 1947 године 
Бес-град 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р, 

717. 
На,,основу чл. 40 у вези чл. 14 тач. 4 Закона о 

петогодишњем пласту раз,в,итка народне привреде 
Федеративне Наро-дне Републике Ју гос лавине у го-
динама 1947—1951, Влада ФНРЈ, а на предлог Коми-
тета за з,аштиту народног здравља Владе ФНРЈ, до-
неси 

У Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ СЛУЖБИ ЛЕКАРА У ДРЖАВНИМ 
ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА 

Члан 1 
Сем1 лекари су обавезни да по завршеном школо-

вању на медиц,ине ком факултету и обављеном стажу 
проведу у држ,авној служби две године. 

Члан 2 
Лекари из чл. 1 ове уредбе морају се пријавити 

Комитету за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ 
у року од 30 д,ана по о,бављеном стажу. 

Основни распоред лек,ара на обавезну службу 
врплп Комитет за заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ. 

Комитет за заштиту еа,родног здравља Владе 
ФНРЈ вршиће и појединачна- распоред лекара з-а са-
везне потребе, а за потребе народних република 
ставиће лекаре на расположен^ МЈИНистар-ствима на-
родног здравља народних република. 

Члан 3 
Лекари не могу кршити приватну лекарску п,рак-

су док не заврше обавезну државну службу. 
Ово важи V за лекаре који су у времену од 6 

априла 1941 године па до ступања на снагу ове 
уредбе завршили школовање на медицинском факул-
тету, а не налазе се у, државној служби. 

Члан 4 
Лекари који обављају искључи.во приватну прак-

су дужим су да 4—5 часова дневно раде у државним 
здравственим устан,овама у месту где врше приватну 
праксу. 

Од ове одредбе се изузимају лекари за које се 
на основу лекарс,ког комитског прегледа установи 
да су због старости или болести неспособн,и да раде^ 
4—5 часова дневно у државним здравственим уста-
новам,а. 

Лекари ко-ји врше приватну праксу имају се при-
јавити ми,нистарству народног здрављ,а оне на,родне 
републике на чијој територији обављају приватну 
праксу, у ро,ку од 30 дана од д-ана ступања на снагу 
ове уредбе. Министа,рство- народног здравља народне 
републике извршиће распоред ових лекара У држав-
ним здрав ств ес :пгм установама у месту где врше при-
ватну лек-арску праксу. 

Чла,н 5 
Ако се лекари, к,оји обављају искључиво пр-иват-

ну пр,аксу не јаве у одређеном року на дужност, 
министарство народног здравља народне ,републике 
може им забранити обављање приватне праксе. 

Члан 6 
Лекара из чл. 1 ове уредбе, за Бреме обавезне 

службе, при-маће принадлеживети као и остали слу-
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жбениц,и према сво.ме звању и положају, - од орг,ана 
код кога врше службу. 

-Док се налазе у обавезној служби ови лекари 
имају пр,ава и дужности' државних службеника. 

У случај,у д,а по пр.отеку обавезне службе остану 
у државној служби, време проведено- у обавезној 
служби сматраће се као Бреме проведено У државној 
служби. 

Члан 7 
Лек,а,ри из чл. 4 ове уредбе примаће -принадле-

жности од органа код кога врше обавезну службу 
к,ао хонорарни службеници. 

Члан 8 
Ближе прописе за примену ове уредбе у погле,ду 

савезних здравствених установа доноси! Комитет за 
заштиту народног здравља Владе ФНРЈ, а прописе 
у вези са о-сталим здравствени,м установама доносе 
мини-старств,а народног здравља народних република. 

Члан 9 

Ова уредба ступа на снагу даном објављен,ања У 
„Службеном листу Ф е д е р а л н е Народне Републике 
Југослав ије". 

14 новембра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и, Министар народне одбране, 

Маршал Ју,гославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Комитета за заштиту народног здравља, 

др Дмитар Несторов, с. р. 

718. 
На- основу члана 15 Закона о и,нспекцији рад-а 

пропису ј ем 

П Р А В И Л Н И К 

О ХИГИЈЕНСКИМ И ТЕХНИЧКИМ ЗАШТИТНИМ 
МЕРАМА ПРИ РАДУ НА ПРЕРАДИ КОЖА 

(КОШАРЕ) 

1. — Опште одредбе 

Члан 1 
Под кошарама у смислу овог прав,илника подра-

зумевају се сва она предузећа и р-адионице у којима 
се прер-ађује сиров-а кожа. 

Члан 2 
Хигијенски и технички услови рада у ко,ка-рама 

имају се у потпуност.и прилагодити одредбама Оп-
штег правилника о хигијенским и техничким заштит-
ним м-ер.ама при раду, уколик,о- овим правилником 
није изричито друкчије одлеђено. 

И, — Складишта сирових кожа 

Члан 3 
Скл,адиште сирових кожа не сме се налазиш1 У 

радним просторијама. Складишта сољених сирових 

к-о,жа и сувих сир свих кожа морају бити међусо-бно 
одвојена. 

Члан 4 
Забрањена је прерада кожа од животиња које 

су уги,нуле од бедренице (црног пришта, проврела, 
антракса). У циљу контролисања да ли су сумњиве 
коже за,ражене бедреницом, свака кожар-а мора има-
ти уређај потребан за извођење серо-дијагностичке 
реакције Аксоли. 

Коже код мојих ' је установљено да су з-аражене 
бедреницо-м, уколико не постоји могу.ћност да се на 
поуздан начин дезинфикују (на пример у ва-куформ 
апарату), имају се спалити. Све сумњив.е коже, код 
којих ниј,е било могуће установити да су зар-ажене 
бедреницом, морају се пре прераде иа подесан и 
ефикасан на-чин дезинфиковати, узимајући п,ри томе 
у обзир отпорност спора бедренице, као и квали-
тетне ну вредност таквих кожа. 

Члан 5 
Подови складишта сирових кож,а као и ост-алих 

радних просторија где се по природи посла разлива 
в-ода морају бити израђени од материј.ала који не 
пропушта течност, а к-оји се могу лако- чистити и 
прати (асфалт и сл.). Подови морају бити изведени 
са благим нагибом према отворима одводних канала. 
Отв-ори канала морају бит снабдевени синонима, 
који су приступачни и л-а-ко се чисте. 

Члан 6 
Зидови и таванице складишта сирових кожа и 

осталих просторија у којима се прерађују ко-же, мо-
рају бити глатки и од материјала погодног за кре-
че-ње. Кречење зидова и таваница има се врши.ти нај-
мање двапут годишњ-е. Сем тога. зидови оваквих 
складишта м-орају до висине од 2 м изнад пода 
бити превучени матсријалом који Ете пропушта теч-
ност и који се може лако прати (керамичке плочице, 
цементни глазура, масна боја и сл,). 

Чла-н 7 

Подови у скла,диштима сирови-х кожа м,орају се 
најмање једанпут недељно влажно чистити (помести 
са влажном пиљевином или сл.). 

Зидови и подови складишта сирових ко-жа, када 
су ова делимично или- потпуно празна, морају се 
премазати раствором хлорног креча (један део- хлор-
ног креча на 20 делова воде), а до висине до које 
су зидови дошли у додир са сировим кожама. Пре-
ма-з раствором хлорног креча не сме се отстранити 
пре 24 часа, Најмање једанпут годишње мора се цело 
складиште на наведени начин дезинфиковати. 

Чл-,ан 8 
Безвредни материјал (ужета од сламе, лике и сл.) 

као и смеће које остаје после расиакивања сирових 
кожа, мора се одмах спалити. 

Материјал за паковање, који ће се поново упо-
требити, мора бити по-сле ра-с пак ив ања дезинфико-
ван раст-вором хлорног креча, 

Члан 9 
Са сировим кожа,ма од оваца и коза мора се 

пажљиво рук-овати Да би се спречило стварање 
прашине, оне се не смеју трести и пребацивати. 
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Чла,н 10 
Рогови, кости, папци и томе сличио морају се 

смештати у потпуно одвојеним просторијама, с тим 
да се што пре, а најмање једанпут месечно, отпреме 
на даљу прераду. Прозори оваквих п,росторија мо-
рају бити снабдеве,ни-густим жичаним мрежама, да 
се онемогући при-ступ инсе,ктима (мувама). Просто-
рије за смештај робова, костију, папака и томе слич-
но морају се редовно пол,ив,ати раствором карболне-
киселине или којим другим подесним дезинфекцио-
ним средством, тако да се спречи труљење. 

Овакве просторије морај,у бити снабдевене ве-
штачком вентилацијом. 

Подови ових просторија морају бити изведени 
шо што' је одређено у чл. 4 свог правилника. 

Члан 11 
Лицима која рукују сировим кожама мора се 

ставити на расположен^ подесна заштитна радна 
одећа, оа за преношење таквих кожа и подесна за-
штита за главу ет врат (,капуљаче, заштитне капе 
и сл.). 

Наведена заштитна одећа мор,а се редовно прати, 
барем једанпут недељно, и на одговарајући начин 
дезинфиковати. Забрањено је да запослена лица 
наведену заштитну одећу односе кући на прање. 

Члан 12 
Лица ко-ја раде или долазе у додир са сировим 

кожама морају пре наступа рада бити упозната са 
опасношћу заразе бележницом 

На видном месту складишта сирових кожа треба 
истакнути „складишни ред", којим се одређује како 
се има радити са кожама, отпацима, мада и како се 
про-стор скл,адишта има дезгшф ико вати и шта треба 
предузети у случају озледа при раду. 

Прозоре и друге отворе на складшптима сирових 
кожа треба снабдети густим мрежама, да се онемо-
гући приступ инсектима (мувама) у складиште. 

Члан 13 
Лица ко0,а имају било какве озледе, а нарочито 

на врату, лицу и рукама, не смеју се запосљавати 
на радни,м местима, где би могла доћи у додир са 
сировим кожама 

III. — Припрема и штављење кожа 

Члан 14 
Просторије у којима се прерађује кожа морају 

се свакодневно чистити и прати, а зидови у просто-
ријама где се кожа испира и омекшава у води мо-
рају се прати и одговарајућим дезин-фекционим ра-
створом. 

Члан 15 
На радним местима не смеју се скупљати веће 

количи,не отпадака. 
Отпаци који настану приликом прераде коже, а 

подложни су труљењу (месин,а и сл.), морају се сва-
кодневно износити из радних просторија и до от-
преме смештати у озидане коморе, покривене ја-
ким даскама. Овакве коморе треба да су довољно 
удаљене од радних просторија, а морају се редовно 
празнити и свакодневно поливат,и одговарајућим де-
зинфекционим раствором, који не шкоди при про-
изводњи туткала (кречио ,млеко). 

Члан 16 
Отпадне ,в-оде, пре него што напусте предузеле 

морају бити, прописно пречишћене (хемијским, биоло-
шким или сличним начином). 

Лица која! ради чишћења сила,зе у подземне ка-
нале у које се сливају отпадне воде, нарочито из' 
кречних одељења где се ради са сумпорним натри-
јум-ом, морају бити снабдевена маскама. На чишћењу 
оваквих канала морају увек бити заједно запослена^ 
најмање два лица. 

Члан 17 
Лако запаљиве, експлозивне, отровне ,и јетке ма^ 

текије које се употребљава ју при преради ко.жа, мо-
гу се држати само у подесним судовима на сигур-
ним местима, која су за,кључана. Овакве материје 
смеју се издавати само лицима која су упозната како 
се са њима рукује, а У количинама које су потребне 
ва редовно обављање послова. 

Члан 18 
Растварање и редуцирана хромног раствора мо-

ра се вршити у засебним просторијама. Додавање ма-
терија,ла има се вршити споља механичким путем, 
како се не би нико стално задр,жавао у просторији 
где се кува хро-мни- раствор, Посуде у којима се 
кува хромни раствор треба снабдети механичким 
мешали'цама, 

Лицима која раде на редуцирају хромног ра-
створа! морају се дати на употребу заштитне рука-
вице, прегаче, заштитне чизме -и средства за" заштиту 
органа за дисање (маске). 

Члан 19 
Котлови за кување лака, масти от сл. морају би-

ти опремљени поклопцима ради о-пасности од по-
жара и м-орају бити смештени у засебним простори-
ја-ма, које су снабдевене уређајима ,.за извлаче-ње 
гасова и паре (ексхауеторима). 

Члан 20 
Рубови Јама у којима се кваси или прерађује 

кожа са течностима, као и јаме са бурадима за ква-
шење и штављење морају иадвисивати под радне 
просторије за најмање 20 см. 

Члан 21 
Ротациона штавна и друга бурад морају са стра-

на где су пролази бити ограђена до висине од 1,30 
м. изнад пода радне просторије. Ове ограде мо-
рају бити такве да се могу лако скидати и поново 
намештати. Пре пуштања ротаци-оних буради у по-
крет ограде се морају увек наместити. 

Рубови јама коте се налазе испод ротациони^ бу-
ради морају надвисивати под радне просторије за 
најмање 10 см, а имаће и потребне отворе због про-
тицања разливене течности у јаму, 

Заустављен) ротационо буре мора бити тако 
осигурано, да се случајно или непажњом не може 
покренути. 

Члан 22 
Ручице ножева за - скидање длаке и месине м10г 

рају имати са стране ножа проширење односно ко-
жни штитник, који спречава да раднику не склизне 
рука према оштрици ножа. 
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Члан 23 

Лицима запосленим на скидању длаке ц месине 
морају "се ставити на расположење заштитне непро--
мочиве чизме, рукавице и прегаче. 

Лицима која раде на мокром поду мора се дати 
на расположен^ непромочива обућа (чизме). 

Лицима која раде са мокрим кожама има се по-
ред наведеног ставити на расположен^ и што мање 
промочиво заштитно радно одело. 

Лицима која раде са јетким течностима и мате-
ријама (киселине и лу жипе) морају се ставити на 
расположен^ средства за заштиту руку и очију (за-
штитне наочари, штитници за 'очи, заштитне рука-
вице и сл.). 

IV. — Довршавање кожа, 

Члан 24 
Хидраулична преса мора испред опасног про-

стора бити снабдевена заштитом за руке. 

Члан 25 
Рад на машинама за расцепљивање и изједначење 

дебљине коже мора бити тако осигуран, да прсти 
радника који послужује машину не могу доспети 
међу ваљке. 

Увлачење коже у машину за расцепљивање мора 
се вршити помоћу подесног алата (дрвени штапићи 
И сл.), а ни у ком случају прстима. 

Члан 26 
Машине за брушење кожа, као и остале машине 

код којих се ствара прашина, морају бити снабдевене 
уређајем за извлачење прашине са самог места где 
прашина настаје. 

Члан 27 
Сушаре за кожу морају се налазити у посебним 

просторијама. 

Члан 28 
Бојадисање кожа лако запаљивим бојама има се 

вршити у одвојени^ просторијама, које су снабде-
вене уређајем за извлачење паре кеја настаје боја-
ли сање м. 

Радницима који раде са нитро-целулозним бојама 
морају се дати на расположен^ заштитне маске. 

V. — Гардеробе, купатила и умиваонице 

Члан 29 
З а лица која су запослена у складиштима сиро-

вих кожа, на прљавим радовима и са материјама 
штетним по здравље, имају се уреди,ти гардеробе са 
двоструким гардероби им орманчићима прописане ве-
личине, и то: један за смештај грађанског, а Други 
за смештај радног одела. За раднике, који раде у 
просторијама са водом, гардеробе имају бити тако 
уређене да се мокро одело и обућа могу до идућег 
дана осушити. У ту сврху треба према потреби уре-
дити посебну просторију за сушење одела и обуће. 

Члан 30 
Лица која раде са сировим кожама мјера ју, пре 

узимања хране односно пре уласка у трпезарију, 

скинути заштитну одећу, а Руке, врат и главу те-
мељно опрати топлом водом, сапуном и подесним 
дезинфекционим средством. Оваквим лицима имају 
се ставити на расположен^ умиваоници у засебним 
просторијама 

Члан 31 
За лица мо-ја су запослена у складиштима сиро-

вих кожа, на прљавим радовима и са материјама 
штетним по здравље, морају се уредити купатила са 
тушевима са топлом и хладном водом. Наведеним 
лицима треба купање омогућити свакодневно. 

VI. — Завршне одредбе 

Члан 32 
Већ постојећа предузећа, која не испуњавају од-

редбе овог правилника, дужна су да се у што кра-
ћем року поступно саобразе о т м прописима, сагла-
сно одредби чл. 184 Општег правилника о хигијен-
ским и техничким заштитним мерама при раду. 

Рокове за поступао испуњавање прописа овог 
правилника, у већ постојећим предузећима, одређи-
ваће надлежни инспектори рада, водећи при том 
рачуна о објективним, материјалним и техничким мо-
гућнсстима. 

Члан 33 -

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије' \ 

Бр. 12425 
11 новембра 1947 године 

Београд 

Министар Рада, 
Вицко Крстуловић, С, р. 

719. 
На основу чл. 13 ст. 3 Фишнсиског закона за бу-

џетску 1946 годину у вези Обавезно-г тум-ачења Пре-
види ј)у ма Наро.дне ску.пштине ФНРЈ од 19 марта 1947 
године („Службени лист ФНРЈ" бр. 27/47), а У спор-а-
зуму са Министром финансија ФНРЈ и Претседник ом 
Привредног савета Владе ФНРЈ и по -одобрењу Пр-ет-
сетника Владе ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О СМАЊЕЊУ ЦАРИНЕ НА ХАРТИЈУ ЗА ШТАМ-
ПАЊЕ НА РОТАЦИОНИМ МАШИНАМА 

1) После бр. 445 увозне царинске тарифе уно-си 
се следећа примедба: 

Н-а хартију из тач. 1 а за штам-пање на ротаци-
оним машинама, када исту увозе штампарије које 
имају властите ротационе машине, а У оквиру зва-
нично установљено,г капацитета, плаћа се 1 (један) 
динар од 100 кг. 

Овом п-о-вл-аотицом може се користити и „Хем-
пр-о", пр-едузеће за увоз и изв-о-з хеленских произв-ода 
и.з Београда, мада горњу хартију увози ради распо-
деле штампарско-занатским и издавачким предузе-
ћима^ 
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2) Потребна упутства за извршење -ове наредбе 
издаће Управа царина Министарства спољне трго-
вине ФНРЈ. 

3) Ова наредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном ли-сту Федеративне Народне Републике 
'Југослвије". 

IV бр. 6162 
14 новемб,ра 1947 године 

Београд 
Министар спољн,е тр године, 

Мелентије Поповић, е. р, 
Споразумни: 

Министар фин ано,м ј а, 
Сретен Жујовић, -с. р,. 

Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с, р. 
Одобравам, 

Претседник Владе ФНРЈ 
м Министар народне одбране. 

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

720. 
На основу чл. 7 Уредбе о одређивању почетка 

јтока као и истека рокова, одређених прописима 
Ф.НРЈ, за подручје припојено на основу Уговора о 
миру еа Италијом, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЧЕТКА ТОКА КАО И ИСТЕКА 
РОКОВА, ОДРЕЂЕНИХ ПРОПИСИМА КОЈЕ ЈЕ ДО-
НЕО МИНИСТАР ФИНАНСИЈА ФНРЈ, ЗА ПОДРУ-
ЧЈЕ ПРИПОЈЕНО ФЕДЕРАТИВНОЈ НАРОДНОЈ РЕ-
ПУБЛИЦИ ЈУГОСЛАВИЈИ ПО УГОВОРУ О МИРУ 

СА ИТАЛИЈОМ 

I. — Изузе,тно од одредбе члана 1 Уредбе о од-
ређивању почетка тока и истека рокова, одређених 
прописима ФНРЈ, за подручје припојено иа основу 
Уговора о миру са Италијом, у погледу почетка тока 
и истека рокова по ниже наведеним прописима за 
подручје прип-ој-ено Федер ативној Народној Ре,публи-
ци Југоежвији на ос,нову Уговора о миру са Итали-
јом, има се поступати на следећи начин: 

1) Привредна предузећа дужна су саобразити 
своја р ану ново дс тв а прописима о рачуноводотву и 
прописаним коничним плановима са 1 јануаром 1948 
године. 

2) Задруге на! кој-е се односи У,путство за вођење 
књи1говодств1а у основним задружним -организацијама, 
сеоским ш градским задругама (,,Службени лист 
ФНРЈ" бјр. 26 од 2 марта 1947 године), дужне -РУ 
почети примењивати ово Упутство са 1 ј.ануаром 
194-8 године. 

3) Предузећа на која се односи Правилник о је-
днообравној техни,ци вођења пословних књига и њи-
хо-вих образаца за трговачка преду,зећу категорије 
„В" кој,а- испуњавају услове из чл. 4 тач. 3) под А) 
З-акона о једноставном рачуноводству („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 30 од 11 априла 1947 године), дужна 
су да, у омиСЈТ чл. 16 пом-енутог правилника, суо-
бразе своје књи,ге прописима истога са 1 јануаром 
1948 године, а на основу инвентара од 31 децембра 
1947 године. 

4) Занатске прои,зв отачке радње на које се од-
но.се прописи Правилника о једнообразној техници 
вођења по-сл-овних књига и њихових образаца- за за-

н.атске произвођача ,радње категори.ј-е „В" које испу-
њавашу услове чл. 4 тан. 3) под А) Закона о једно-
обр-аз,ном рачуноводству („Службени лист ФНРЈ" бр. 
32 од 18 апри,ла 1947 године), дужне су да, у смислу 
чл. 19 поменутог правилника, саобраз-е свој-е књиге 
прописима истога са- 1 јануаром 1948 године, а на 
-осн-ову инвентара од 31 децембра 1947 године. 

5) Рок од 3 м-есеца из тан. 2 Решења да сви п.а-
пири од вредности м ора ју гласити на им-е власника 
(„Службени лист ДФЈ" бр. 26 од 25 априла 1945 го-
дине) у коме се издате потврде на шифру или доно-
сиоца имају зам-енити, п-очиње тећи од дана -ступања 
иа -снагу ове наредбе. 

6) Р-ок од месец дана по гга-ч. 1 Упутства за извр-
шење обавеза привредних предузећа да о-творе ра-
чун-е мод ј-авноправних нов-чаних завода („Служб-ени 
лист ДФЈ" бр. 61 од 17 августа 1945 годин-е), по-чиње 
тећи од дана ступања на снагу ове наредбе. 

7) Св!а др-жавна надлештва и државна предузећа 
дужна -су да ревидир-ају своја гарантна писма, према 
Решењу о обавези државних надл-ештава' и предуз-ећа 
да ревидирају св-ој,а гарантне писма („Службени лист 
ДФЈ" бр. 86 од 6 новембр.а 1945 године) у року од 
месец дата од дана ступања на снагу ове на,редбе. 

8) Приватне кредитне установе дужне су да под-
н-есу с-вој-е дозволе за рад у циљу ревизије, сходно 
Решењу о ревизији дозвола за рад прив.атних кредит-
них установа („Службени лист ФНРЈ" бр. 93 од 30 
новембра 1945 године), у року од м-есец д,ан,а од дана 
ступања на сн-агу -ове наредбе. 

9) Сви рокови предвиђени у Наредби о новчаним 
-средствим,а која се имају сматрати дугор-очним („Слу-
.жбени лист ФНРЈ" бр. Зв од 3 мац,а 1946 -године) по-
мерају се за две подине. 

10) Сви рокови пр-едви-ђени у Наредби о .одр-еђи-
вању благајничког максимума („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 30 од 11 априла 1947 године) почињу тећи од 
дан,а- ступању на снагу ове нар-едбе. 

11) Рок из тач, 2 Наредб-е о обавезном полагању 
к-од Државне инвестиционе банке депозита у новцу 
којима рукују државна надлештва и у-станове („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 42 од 20 маја 1947 године) 
утвр-ђује се на 15 дана, с тим да отпочн-е тећи од 
дана -ступања на) снагу ове наредбе. 

12) Надлештва, установе и предузећа, дужна су, 
по Решењу о обавезном п-олагању п-ов-ериоци ма- свих 
досада наплаћених отплата и заплењених износа по 
предратним и окупациским по транс ив ањ има („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 46 од 3 јуна 1947 године), д-а из-
врше до значење свих износа у решењу навед-ени,х 
у р-оку од 15 дана од дана ступања ада снагу ове 
наредбе. 

13) Рок у коме ће народни одбори увести у -СВО-
ЈИМ установам,а и наддештвима двој-н-о књиговодсггво, 
сходно чл. 36 Прави,лника о извршењу буџета („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 57 од 8 јула 1947 године) и 
тач. II Упутства о вођењу двојног књиговодства У 
установ-ама и надлештвим,а кој-е но буџету или тро-ме -
сочном плану имају пр-едрачун — буџетске установе 
и над,лештва („Службени лист ФНРЈ" бр,. 57 о,д 8 
јула 1947 године), одредиће Мин.истар финансија На-
родне Републике Хр,ват-ске од,носно Министар финан-
сија Наро-дне Републи,ке Словеније сваки за своје 
подручје. 

1-4) Рок у коме ће Народна банка ФНРЈ преузети 
благајничко извршење буџета народних одбора са 
припојене територије, у смислу -ст. 4 чл. 67 Правил-
ника о извршењу буџета („Службени лист ФНРЈ" бр. 
57 од 8 јул,а 1947 године), одредиће Министар финан-
сира ФНРЈ, у споразуму са министрима финансија На-
р-одн-е Републике Хрват-ске односно Народне Репу-
блике Словеније и Народном банком ФНРЈ. 
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15) Рок у коме ће се подносити приј-аве потражи-
вање и дуговања у иностранству као и остале имо-
вине, у счвЈСлу Одлуке о обавезној -пријави потражи-
вање и Остале имовине као и дуговања у иностран-
ству („Службени лист ДФЈ" бр. 3 од 9 фебруара 1945 
године), одредиће Народн,а банка ФНРЈ — Главна 
централа. 

16) Почетак рока од 30 дана за понуду стране 
валуте на откуп Народној банди ФН-РЈ, по Нар-едби 
о обавезној понуди на откуп Народној бан-ди-ФНРЈ 
стр-аних ва,лута („Службени лист ФНРЈ" бр. 27 од 2 
априла 1946 године) одредић-е Народна- банка ФНРЈ 
— Главна централа,. 

II. — О,ва наредба ступа на -с,нагу даном објав-
љивање у ,,Службеном листу Федеративне Народне 
Р епуб лике Југ ос л ави је". 

Бр. 42013 
14 нове,мбра 1947 године 

Београд 
Мише т ар ф ин ан с иј-а, 
Сретен Жујовић, с. р. 

721, 
На основу члана 4 става последњег Правилника 

о издав-ању поморских књижица („Службени лист 
ФНРГ' бр. 4 од 14 јануара 1947 године), издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ НАДЛЕЖНОСТИ ЛУЧКИХ 

КАПЕТАНИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОМОРСКИХ 
КЊИЖИЦА 

I. — Поморску књижицу издаје лучка капетанија 
надлежна према пребл-гвалишту (месту сталног стано-
в-ања) молиоца, и то: 

1) Лучка капетанија Пула, молиоцима са .окруж-
на лучке капетаније и подручја градских и срес,ки,х 
народних одбора Пуле, Ровиња, Пореча, Водња-на, 
Ла бина и Лазина, уколико за по-дручја! појединих 
народних одбора са територије нав-едених среских 
одбора није надлежна која друга лучка капетанија. 

2) Лучка капетанија Мали Лошињ, моли-оци,ма са 
окружја луч,ке капетаније и подручја Среског народ-
ног одбора Лошињ—Дрес, уколико за подручја по-
јединих народних одбора оа, територије наведеног 
среског одбора није надлежна која друга) лучка ка-
петанија. 

3) Лучка капетанија ,Ријека, молиоцима са ок-
ружја лучке капетаније и подручја градских и сре-
ск,их народних одбора Ријеке, Суша,ка и Опатије, мес-
них народних одбора Лупоглаве, Борута и Бољуна, 
сеоских народних одбора Долења, Веса, Лесишћина, 
Паза, Белеја, Бољунског Поља, Врањз, Семића, Бре-
ста под Учком, Шушњевице и подручја Народне Ре-
публике Слове.-није и Народне Ре,публике Хрватске, 
уколико за подручја поједи-них народних одбора са 
територија наведених народних република и среских 
народних одбора није надлежна која друга лучка 
капетанија. 

4) Лучка капетанија Сењ5 молиоцима са -скружја 
лучке капетаније и подручја среских на-родних одбо-
ра Сења, Цриквенице, Госпи,ћа, Крка и Раба. 

5) Лучка капетанија Задар, молиоцима са окруж-
на лучке капетаније и подручја Град,ског народног 
одбора Зад-ра и среских народних одбора Задра и 
Бенковца. 

6) Лучија капетаниј,а Шибеник, молиоцима са ок-
ружна лучке капетаније и подручја Градско.г нар-од-

ног одбора Шибеника и среских народних одбора 
Шибеника, Дрниша, Книна и Грачаца. 

7) Лучка капетанија Сплит, молиоцима са окруж-
ја лучке капетаније и подручја Градс,ког народног 
одбора Сплита и среских народних одбора Сплита 
и Сиња, 

8) Лучка капетанија Хвар, молиоцима са окружја 
лучке капетан.ије и подручја среских народних од-
бора Јелсе и Виса и острБЉа Пелагружа и Каиоле. 

9) Лучка капетанија Омиш, молиоцима са окруж-
ја лучке штетније и подручја Месног народног од-
бора С7миша и подручја среских народних одбора 
Макарске, Супетра и Имотског. 

10) Лучка капетанија Плоче, молиоцима са ок-
,ружја лучке капетаније и под,ручја Среског народног 
одбора Метковића и Народне Републике Босне и 
Херцеговине. 

11) Лучка капетанија Корчула, молиоцима са ок-
ружја лучке капетаније и подручја Среског народног 
одбора Корчуле. 

12) Лучка капетанија Дубровник, молиоцима са 
оперу ж ја лучке капетаније и. подручја Градског 
и Среског народног одбора Дубровник, Народне Ре-
публике Србије и Аутономне покрајине Војводине. 

13) Лучка капетанија Котор, молиоцима са ок-
р у ж и ,г/чке капетаније и подручја Народне Репуб-
лике ^.Македоније, Аутоно-мне области Косова и Ме-
тохије и Народне Републике Црне Горе, уколи,ко лије 
надлежна кФЈз ДРУга лучка капетанија. 

14) Лучка капетанија Вирпазар, молиоцима са ок-
ружја лучке капетаније и подручја Месног народног 
одбор Вирпазара. 

За издавање поморске књижице поморцима који 
су стекли држављанство ФНРЈ, у смислу члана Н 
Закона о држављ,анству ФНРЈ, а -нису још стекли 
држављанство ниједне народне републике, као и по-
морцима чије је пребивалиште, д-о издавања п-омор-
ске књижице, било у иностранству, надлежна је Лу-
чка капетанија Сплит. 

II. — Даном ступања на снагу ове наредбе пре-
стају важити све раније одредбе у погледу надлеж-
ност,и лучких капетанија за издавање поморских 
књижица. 

III. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије", 

Бр. 16052 
30 октобра 1947 године 

Београд 
Министар поморства, 
Анте ВРкљ^н, с. р. 

На основу чл. 10 Уредбе о трошкови,ма тр-говин-е 
на великз и на мало до 31 децембра 1946 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 106/46) у сагласности са 
ПретеедникЈом Привредног -сав-ета Владе ФН-РЈ, из-
дајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
НОРМИ ГУБИТАКА НА РОБИ У ТРГОВАЧКОМ 
ПРОМЕТУ БР. 15756 ОД 10 СЕПТЕМБРА 1947 ГО-

ДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" БР. 81 ОД 
19 СЕПТЕМБРА 1947 ГОДИНЕ) 

Л, — Т-ач. V одељак IX (жтаа отока и м-есо) м-еша 
се и гл,аси: 
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1) сиЈтна слома за клање 
а) ј а т њ ц и и јарићи др 48 часова 14% — 

преко 48 часова 17% — 
б) овце и козе 48 часова 10% — 

преко 46 часова 1:2% 
2) свиње: 

а!) нетоељеие и мршаве 6% — 
6) дебеле 4% — 

3) крупна стада за 
Јклање до 48 часова 8% — 

п р е т 48 часова 9% — 
4) свеже месо 0,5% 1,5% 

II. — У тач. V после одељка XIV — дрвени ћумур 
^ додаду се одељци XV и XVI који гласе: 

XV 
Лигнити 

'Лигнити, за п-ериод од 1 априла До 1 октобра, из 
'-следећих рудника или рударских басана: 

проценат 
проценат губитака на 

губитака на роби у тр-
роби при новини на 

транспорту велико и на 
мало 

1) Косово-Костолац " 2,7% 3,3% 
2) Колубара 2,76% 3,76% 
3) Крека-Буктање 2% 2,5% 
4) О д а в и ћ " 2,7% 3,3% 
5) Конт чинећи 2% 3% 
6) В-елење 2,26% 2,25% 

XVI 
Мрки угаљ 

М р к и у г а љ 1 1 % 1 % 
III. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-

љиван^ у .„Службеном лиату Фоперативне Народне 
Р еиублик е Јурасл аниј е". 

Бр. 29339 
27 октобра 1947 године 

Београд 
М и н и с т а р т р г о в и н е и с н а б д е в а а, 

др Заим Шарац, с. р. 
Сагласан, 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

четврти р-ед, место: „тач. 4 овог Упутства'', треба- да 
стоји: „тач. 5 ов-ог Упутства". 

, На истој страни, на креду тан. 5, пр^тпо-следњи 
ред, ме-сто: „тач. 2 о-в-ог Упутства", треба да стоји: 
„тач. 3 овог Упутства". 

Бр. 41614. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
6 нов-ем-бра 1947 године. 

Претоедништво Владе ФНРЈ, пс сравњен, у са 
изворним текстом, установило је да се у тексту 
Уредбе о- при-надлежноетим,а службеника е наме-
штеника у државним трговачким предузећима и 
њиховим про давнинама, као и у про давнинама за-
друга, друштвених и масовних организација, објав-
љеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 97 од 15 но-
вембра 1947 године, по-ткрале ниже наведене грешке 
и даје следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИМА СЛУЖБЕНИКА 
И НАМЕШТЕНИК У ДРЖАВНИМ ТРГОВАЧКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ЊИХОВИМ ПРОДАВНИЦАМА, 
КАО И У ПРОДАВНИЦАМА ЗАДРУГА, ДРУШТВЕ-

НИХ И МАСОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
У чл. 13 став 2 уместо „од 1 новембра" треба 

да стоји „од 1 децембра1'; 
у стг-зу 3 густог члана уместо „сд 1 децем-бра'' 

треба да стоји „од 1 јануара 1948 године". 
IV бр. 6166. — Из Претседништва Владе ФНРЈ, 

15 новембра 1947 подине. 

МкеиетгрсШв о финансиј,а ФНРЈ, но изврше иом 
-сравњењу -са изворним текстом, установило ј-е да су 
се у Упут еву за извршење Уредбе о издавању и п-р-и-
јшљивању акција од 17 јун,а 1946 године („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 50/46) и Уредбе о изменама и допу-
нама Уредбе о издава-њу и пријављишњу акци-ј,а од 
17 јуна 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 52/47) 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 90 од 22 
октобру 1947 годин-е по-ткрале ниже -наведене грешке 
даје следећу 

И С П Р А В К У 
УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О ИЗДАВАЊУ 
И ПРИЈАВЉИВАЊУ АКЦИЈА ОД 17 ЈУНА 1946 ГО-
ДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" БР. 50/46) И 
УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О 
ИЗДАВАЊУ И ПРИ ЈАВ ЈБ ИВ АЊУ АКЦИЈА ОД 17 

ЈУНА 1947 ГОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" 
БР. 52/47) 

На страни 1294, у п-оследњем ставу тачке З, п-о-
сл-е,дњи ред; на истој страни, у тач. 7 први ред д-есног 
ступца, као и на истој страни, у тач. 12, други став, 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративие Народне 
Републике Југославије 

на основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Претседник Владе ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за нарочите заслуге, учињене нашим на-

родима У току народлоослободилачке борбе, за 
учвршћење братства и јединства међу нашим наро-
дима, као- и за показа-ну храброст, одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
Анђелић Ј. Михајло, Булатовић Ј, Вељко, Ком-

ненић Т, Петар и Вукићевић Радивоје. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
Милутинове^ Р Тодор, Павићевић Ш. Ђоко, Си-

моновић Л. Јован, Ћетковић П. Јован и Павић Данка. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА:' 
Белада В. Јошо, Никочевић Р. Милорад, Брајо-

вић М. Милисав, Брајовић С. Јакша, Вујовић Ј. Ђор-
ђије, Газивода В. Петар, Гарчевић С. Гојко, Жижић 
Г. Руфил, Иличковић Ј, Чедомир-, Ивовић П. Душан, 
Јововић Б. Бојица, Калезић М. Ђорђије, Лазовић А. 
Бошко, Лазовић Н. Бећо, Марковић Ј. Божо, Рас-
поповић Н. Радосав, Радуловић М, Велиша, Раичевић 
Ђ. Милисав, Стругар Т, Јован, Страхиња И. Душан, -
Филотијевић М. Радош и Митровић Божо. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Андријашевић Б, Саво, Бајрамовић А. Анте, Ву-

ј ч и ћ П. Слободан, Бећировић М. Савета, Божовић' 

проценат 
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Т. Миле, Бубања Б. Бошко, Вукашиновић Л. Зари-
ја, Вучинић И, Митар, Вукићевић Радивоје, Васи-
љевић П, Душан, Вешовић Ј. Веља, Вукашиновић Ш. 
Трипо, Вучуровић К. Војо, Водопић Е. Садулах,- Га-
зивода В. Петар, Грозданић Б. Вукола, Глушчевић 
М. Ђорђије, Ђукић М. Мило, Ђукић Ђ. Никола, Жи-
жић К. Павле,' Ивановић Н, Батрић, Јовановић А. 
Мило., Јовановић М. Марица, Јелић Р. Радован, Ја-
кић Б. Радомир, Комненић Т. Јелисавка, Капичић-
Ћетковић Ј. Мила, Ковачевић Т, Мића, Ковачевић 
А. Михајло, Камилић Н. -Неђељко, Ковачевић Г, Вељ-
ко, Лекић И. Маријан, Лучић Б. Тадиша, Лашић Б. 
Миља, Лазаревић С, Блажо и Љгшковић М. Радосав; 

Милачић М. Грујица, Милатов,ић Б. Златија, Му-
гоша Б. Јагода, Миљевић Лазар, Мердовић М. Ви-
дак, Мацановић Н. Секуле, Маговчевић Андрија, Мар-
тиновић И. Милица, Мандић М. Милован, Марко-
вић Б. Лабуд, Марковић Н. Милева, Маровић И, Ни-
ко, Мијатовић М. Јован, Ојданић А. Павле, Обре-
новић Ћ. Раде, Павићевић Ђ. Мијојка, Премовић М. 
Крсто, Пејановић М. Велимир, Перовић Ш. Миливоје, 
Павићевић 3. Ђорђије, Прља М, Андрија, Рајичевић-
Стојадиновић К. Јагода, Радуловић В. Мира, Ради-
чевић Ш. Филип, Раичевић Д. Радивоје, Радовановић 
М. Стеван., Радоњић М. Миљан, Радовић В. Мило-
ван, Рођен М, Стеван, Ракочевић М Иван, Радоњић 
М. Мило, Радуловић М. Радуле, Ројевић Ј. Перо, 
Симовић В. Мирко, Стругар Т. Пеко, Станић Р. Зор-
ка, Симоновић М, Милета, Стојановић Н. Бећко-, Та-
тар, Ј. Лазар, То-мовић Р, Љубица, Тодоровић И. Да-
нило, Томић-Зековић С. Боса, Фуштић С. Драгиша, 
Чарапић Ђ. Савић и Џанкић Ч, Мато. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА: 
Глушчевић М. Ђорђије, Марковић Ј. Јоле го Мар-

ковић Ј. Божо. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Маговчевић Стала, Бакић В. Богић, Бајрамовић 

Ј. Гојко, Бајрамовић А. Анте, Божовић Т. Миле, Ву-
лановић Л, Живана, Вушовић Б. Драгиња, Вујовић 
М. Томаш, Вујошевић П, Костиња, Вучинић М. Ми-
лан, Вујошевић И. Тодор, Вујовић Ј. Ђорђије, Гру-
јић М. Радомир, Грујић М. Момчило, Гашић М. Ми-
лија, Делевић Р. Вука, Жижић П. Ћиро, Ивановић Н. 
Батрић, Јакић Р, Владо, Комненић Т. Петар, Ко-
вач М. Лабуд, КецојеЕпћ Ш. Милан, Кецојевић Б. Пе-
тар, Косић-Бринић Л. Јованка, Марић И, Јово, Ку-
јовић К. Јела, Ковачевић Р, Велика, Кнежевић Д. 
Исаило, Љумовић Божо, Жижић Живко, Кадовић М. 
Видоје, Камилић Н. Неђељко, Лопичић В. Бошко, 
Лашић В. Милка, Лаушевић М. Милован и Лакић П, 
Вуко; 

Матовић М, Милош, Мијатовић М. Јован, Ми-
љевић Лазар, Мирковић В. Јосо, Минић Ј. Периша, 
Меди,н Н. Владо, Маговчевић Андрија, Маговчевић 
П. Милица, Марковић П. Ђоко, Маркуш Т, Леко, 
Новаковић Р. Димитрије, Никић М. Милоје, Оташе-
вић Г. Лазар, Петричевић М. Милица, Поповић С. 
Васо, Павићевић Ђ. Милојка, Павић Данка, Пашић 
М. Јован, Перовић М. Миливоје, Перуничић А, Ста-
нуша, Раичетић Ђ, Данило, Радовановић М, Стеван, 
Радуловић В. Мируна, Раичевић Д. Петруша, Радо-
ман М. Душан, Раичевић Т. Никола, Стругар Т. 
Јован, Симоновић Л. Јован, Симоновић М. Милета, 
Цебаловић П. Јован, Цицмил В. Душан, Челебић П, 
Нико и Шабан П Видо, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
Бацковић И, Мирко, Бајрамовић Ј. Гојко, Ба-

тура-н М. Ћетко, Бо-жовић Ј. Сретен, Вулановић Л. 
Жи-вана, Вујошевић П. Крстиња, Вучинић М, Јока, 
Вујовић М. Станица, Вулановић П. Ђуро, Вешовић 
Ј. Вељо, Вукаши,новић Ш. Трипо, Вуковић П. Маша, 
Вукчевић Т, Душан, Делевић Р. Вука, Гашић М. 

Милија, Грбовић Радо,мир, Даниловић Ђ. Анђелија, 
Ђуровић Ђ, Радосав, Ђоковић В. Милисав, Жугић 
П. Зорка, Ивановић М, Милева, Јовановић М. Вла-
димир, Јакић Р, Владо, Кецојевић Ш. Милан, Кнеже-
вић Д. Исаило., Кецојевић Б. Петар, Косић-Бринић 
Л. Јованка, Кујовић К. Лепосава, Ковачевић Р, Ве-
линка, Кадовић М Вид-оје, Кадовић Ј. Вишња, Ло-
пичић В. Бошко, Лашић В. Милка, Лакићевић П. 
Вуко, Љешковић Г. Илинка и Љешковић М. Спа-
сенија; 

Милић С. Ђорђије, Мијатовић М. Јован, Милић' 
П. Бранко, Милатовић М. Перо, Митровић В. Гра-
на, Минић Ј, Периша, Минић Ј. Петар, Марић И. 
Јово, Медин, Н. Владо, Марковић Б. Михаило, Но-
ваковић Р. Димитрије, Петричевић М. Милица, Пе-
рунов-ић П. Анђа, Поповић К. Драгица, Поповић С. 
Ва-со, Пајовић Р. Илија, Перуновић-Мандић В. Ми,-
лева, Поповић Б. Јанко, Пашић М. Јован, Раичевић1 

Ђ. Данило, Радовић Г, Стоја, Раонић Р, Викторија, 
Радевић Ј. Перо, Радоман М. Душан, Раичевић Т. 
Никола, Срдановић Т. Лазар, Стојовић Р. Јово, Стра-
њаш М. Момир, Ћетковић Р. Блажа, Цебаловић П. 
Јован, Цицмил В. Душан, Чоловић И, Јово, Челебић 
П Ни-ко., Шкулетић М Милица, Шкулетић М. Јелгна, 
Шундић Т. Јоле и Шћепанове^ Ђ. Светозар. 

Бр 605 
13 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на основу чл. 12 Закопа ,о орденима и медаљама, 
а на предлог Претседника В'ладе ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за нарочите показане заслуге на раду на 

обнови и изградњи наше земље одликују: 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
Албанска ударна омладинска радна бригада „Ке-

мал Стафа"; Бугарска ударна омладинска радна бри-
гада „Георги Димитров"; Прва чехоеловачка омла-
динска радна бригада „Савеза пријатеља Титове Ју-
гоелавије"; Друга чехословачка ударна омладинска 
радна бригада „Јан Шверла"; Пољска ударна омла-
динска радна бригада „Генерал Валтер"; Прва удар-
на омлади-нска радна бригада корушки^ Словенаца 
„Франц Тавчман-Ленарт" и II корушка ударца 
динска радна бригада „Матија Верник-Томак". '' 

ОРДЕНОМ РАДА I РЕДА: 
Прва грчка ударна омладинска радн-а бригада 

„Епон"; Друга грчка омладинска радна бригада ,,Г. 
Сиандос"; Дру-га т,ршћанска ударна омладинска! рад-
на бригада „Фратели Петрацо"; Прва тршћанска 
ударна омлади-нска радна бригада „Алма Бивода"; 
Четврта тршћанска ударна омладинска радна брига-
да; Прва румунска ударна омладинска радна бригада 
„Стефан Плавац"; Д-руга румунска ударна омладин-
ска радна бригада „Жарко Деспотовић-Јакобински"; 
Четврта и пета румунска ударна омладинска радна 
бригада „Хориа-Клошка ши Кришан"; Прва мађар-
ска ударна омладинска радна бригада ,,Шандор Пе-
тефи"; Друга мађарска ударна омладинска радна 
бригада „Вашвари"; Трећа француска омладинска 
радна бригада „Ла Марсељеза"; Бригада Југосло-
вена из Француске" „Вили- Пепељњак' Ј; Италијанска 
ударна омладинска радна бригада „Еугенио Кустел"; 
Шведска уда,рна омладинска радна бригада; Британ-
ска омладинска радна бригада; Канадска омладинска 
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радна бригада; Прва данска омладинска радна1 бри-
гада; Радна група шпанске рапубликанске омладине; 
Ударна омладинска радна група Лужичких Срба; 
Друга белгијска! омладинска радна група НО Бел-
гије; Трећа белгијска омладинска радна група; Хо-
л а н д и ј а ударна омладинска радна група ,,Г. в. д. 
Веен"; Прва аустријска ударна омладинска радна 
група; Прва пал естетска ударна омладинска радна 
група „Братство и јединство", А у с т р а л и ј а ударна 
омладинска радна група „Еурека"; Бригада Народног 
Фронта Југословена из Бугарске; Трећа румунска 
бригада и Прва ударна Интернационална омладинска 
бригада. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Руководио ци бригада и бригадир и 

Клими Миса, командант Албанске бригаде „Ке-
мал Стафа"; Владислав Виденов командант Бугарске 
бригаде ,,Г Димитров"; Михаил Владимир, командант 
II Чешке бригаде „Јан Шверма"; Шрзанловски Сиг-
мунд, командант Пољске омладинске бригаде; Кр ас-
ки, к Матевж, командант I Омладинске бригаде Ко-
рушких Словенаца и Купер Данило-, ком.андант II 
Омладинске бригаде Корушких Словенаца. 

ОРДЕНОМ РАДА II РЕДА: 
Матиас Михаил, командант I грчке бригаде 

,,Епои"; Георгије Цалазулас, командант II' грчке бри-
гаде ,,Ц. Сиандос"; Костас Христифоридес, члан шта-
ба I грчке бригаде „Епон"; Трофим Виргил, коман-
дант I румунске бригаде ,,С. Плавац' ; Станојевић 
Божа, ,командант И румунске бригаде „,Ж. Деспо-
товић"; Јохан Стефан, командант IV и V румунске 
бригаде „Хорна, Клошка, ши Кришан"; Јура Орита-
енцо, зам. ком. треће румунске бригаде ,,Н. Балце-
ску"; Шомођи Иштван, ком. прве мађарске бригаде 
,,С. Петефи"; Хази Венчел, ком. друге мађарске бри.-
гаде „Вашвари"; Гунар Хансон, ком. Шведске бри-
гаде; Ар,не Нилсон, ком, прве данске бригаде; Сте-
блер Ханс Цо е, ком. Швајцарске бригаде; Ачиш 
Силвано, ком. друге тршћанске бригаде; Граси Ле-
ним, ком. четврте тршћанске бригаде; Едуард Том-
сон, ком. Британске бригаде; Антоан Перез, ком. тре-
ће француске бригаде „Ла Марсељезе"; Бангу Хенри, 
члан штаба прве француске бригаде; Хомер Стивен, 
ком. Канадске бригаде; Хероци Валтер, ком. Итали-
ј а н к е бригаде „Е, Куриел"; Катонар Франц, ком. прве 
тршћанске бригаде „Алма Бивода"; Оди Ел Ашаб, 
командир Палестинце бригаде; Давид Кеним, зам. 
командира Палести -теке бригаде; Клајн Хајнрих, 
ком. пове аустријске бригаде; Брежа,н Јуриј, ком. 
групе Лужичких Срба; Ал Пјере Жан, командир тре-
ће Белгијске омл. радне бригаде; Прозер Леопол, 
ком. бригаде Југословен из Фр-анцуске; Паул Нил-
сен, ком. друге данске бригаде; Стуре Линстром, зам. 
ком. Шведске бригаде; Фриц Берент, командир Хо-

ландске ударне радне групе; Фидлер Бер,нард, ком. 
Аустрали је радне групе; Еугенио Уртахе, ком. рад-
не групе републиканске шпа,нске омладине; Милош 
Тахистал, ком. прве интернационалне бригаде; Биле 
Хорн, ком. друге н-нтернационалне бригаде Шпах-ш-
је и Кондос Митрос, командант бригаде „Епо^н". 

ОРДЕНОМ РАДА III РЕДА: 
Армандо Лоредано, ко-м. Треће тршћанске бри-

гаде; Влада Бајек, ком. Друге чешке бригаде, Па-
триција Дан, ком. Британске бригаде; Обстен Јо-
хансон, члан шведске бригаде (штаба); Желисен 
Ежен, ком. Друге белгијске групе; Никола Уремо-
вић, ком. Прве групе Југословена из Канаде; Кала-
јић Никола, ком. Друге групе Југословена из Ка-
на,де; Петар Чемберс. бриг. Британске р,адне бригаде; 

др Мери- Бер оу, бриг. Британске брига,де; Ковач 
Ђерђ, бриг. Прве мађарске бригаде; Чилај Ласло, 
брит. Друге мађарске бригаде; Вујић Павле, зам. ком. 
Прве мађарске бригаде; Новел Етидио, бриг. Треће 
тршћанске бригаде; Фрањо Кати, бриг. Треће трш-
ћанске бригаде; Печник Ерих, секретар штаба Прве 
корушке бригаде; Зима Аница, бриг. Прве коруш-
ке бригаде; Вероника Мозацова, брит. Друге интер-
нацио'палне бригаде; Махова Ружена, бриг Друге че-
хословачке бригаде; Јаноус Јиржи, бриг. Друге че-
хословачке бригаде, Матула Милан, бриг. Друге че^ 
хословачке бригаде; Виргил Јоанид, брит Треће ру-
мунске бригаде; Лазар Николин, бриг. Четврте ру-
мунске бригаде; Јанковић Жива, брит. Пет-е румунске 
бригаде; ^шшповордоров Замахов, бриг. Бугарск-е 
бригаде; Цако-в Мицев Џаков, брит. Бугарске брига-
де; Софинка Тодорова, бриг. Бугарске б-ригаде; Се-
кер Ђула, брит. Друге мађарске бригаде; Мејдан 
Аленс, бриг. Прве швајцарске бригаде; Михалски Це-
слав, брит. Пољске бригаде; Зилич Ева, бриг. Пољ-
ске бригаде; Мавриду Клене, бриг. Друге грчке бри-
гаде; Агго-лонос Христос, бриг. Друге грчке бригаде; 
Велдепулос Никос брит. Друге грчке бригаде; Ко-
ларова Јерина, бриг. Друге чехословачке бригаде; 
Краус Роберт (п^к) бригадир Треће румунске бри-
гаде; Атанас Ра,дев Атанасов, бриг. Бугарске брига-
де; Неделка Стаичева, бриг. Бугарске бри-гаде; Трен-
дафил Бојчев Георгијев, бриг. Бугарске бригаде; Јор-
дан Христов Иванов, бригадир Бугарске бригаде; 

Др Георгиј Кирилов, са-н. рсф. Бугарске бригаде; 
Јони Кечи, зам. ком. Албанске бригаде; Петро Кора-
ла, члан штаба Албанске бригаде; Исмет Минарди, 
члан штаба Албанске бригаде; Лидлов Атила, бриг. 
Прве мађарске бригаде; Вајс Гита, брит. Прве ма-
ђарске бригаде, Гердов Јанош, брпг. Друге мађар-
ске бригаде; Робисчек Ференц, брит. Друге мађарске 
бригаде; Вилис Софин, бриг. П,рве румунске бригаде; 
Николић Милан (прота) чла-н штаба Друге румунск-е 
бригаде; Опреа Никола, бриг Четврте румунске бри-
гаде; Бора Петров, брег. Четврте румунске бригад-е; 
Силађи Елемер, брит. Треће румунске бригаде; Саве-
та Цондек Једњчак-ова, бриг. Прве чехословачке бри-
гад-е; Бајта,р Ладислав, брит, Друге чехословачке 
бригаде; Дворжак Јозеф, брит, Друге чехословачке 
бригаде; Прихода Јозеф, брит. Друге чехословачке 
бригаде; Павол Јозе-ф, брит. Друге чехооловачке 
бригаде; Новицки Хијеронал, брит. Пољске бригаде; 
Адаможик Алојзиј бриг. Пољске бригаде; Новак Та-
деуш, бриг. Пољске бригаде; Свјержински Оржекос, 
брит. Пољске бригаде; Предолин Ернесто, бриг, Дру-
ге тршћанске бригаде; -Кум-ер Павел, бриг. Друге 
корушке бригаде; Визер Мицка, брит. Друге коруш-
ке бригаде; Ханин Ја,нко, брит. Друге корушке бри-
гаде; Пастас Христос, бриг. Друге грчке бригаде; 
Елеми Вукола, брит. Друге грчке бригаде; ''Ериксон 
Лерит, брит, Шведске бригаде; Тор Перлинц, брит. 
Шведске бригаде; Хуан Пагес Мора, брит. радне гру-
пе републ,икавске Шпаније; Хегнауер Ида, из Швај-
царске гру-пе; Тече Томазео, брит. Италијанке бри-
гаде; Деверт Паул, брит. Треће палестинце бригаде; 
Цон Макс Пи-е. брит Британске омладинске бригаде; 
Памела Морисон, брит. Британске бригаде; Лен Ду-
дл, бриг. Британс,ке бригаде; Син 0'Дулинц, бриг. 
Британске омладинске бригаде; Жепар Жак, бриг. 
Прве француск-е бригаде ,,Ко-л, Фабиан"; Тоуране 
Миркади, брит. Прве француске бригаде „Кол. Фа-
биан"; Шаплен Лисиен, бриг. Треће француске бри-
гаде „Ла Марсељес"; Тисо Алфонзо, бриг. Италијанке 
бригаде ,,Е. Куриел"; Каириш Алфоизо, бриг. Ита-
ли ј анке омл. бригаде ,,Е. Куриел"; Ав,рам Когану 
брит. Прве палестинце ударне омл. радне групе; Вим 
Совет, брит. Друге х о л а н д и ј е бригаде ,,Ц. в. д. 
Веен"; Ћамил Неврузи, бригадир албанск-е бригаде 
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Кемал Стафа"; Козма Мило, бригадир албанске бри-
гаде „Кемал Стафа' ; Иван Николов Калојанов, бри-
гадир Бугарске бригаде ,,Г. Димитров3'; Стојан Геор-
гијев Илијев, бригадир Бугарске бригаде ,,Г. Дими-
тров" и Полтис Ђаное, атентатор грчке бригаде 
„Епон". 

Бр. 608 
14 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југрславије 
на основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, а на предлог Претседник Владе ФНРЈ 

р е ш и о ј е -
да се за нарочито показане заслуге на раду на 

обнови и изградњи наше земље одликују -

ОРДЕНОМ РАДА I РЕДА: 
Н Оџачка ударна радна бригада; Земунско-па-

зовачка ударна омладинска радна бригада; Ударна 
бригада де мо бил ис апих - бораца „Франц Розмана4 '; 
Ударна бригада демсшлисаних бораца „Милана Ста-
кивуковића"; Ударна бригада демобилисаних бора-
ца „Славише Вајнера-Чиче"; Прва љубљанска удар-
на омладинска радна бригада; Прв.а молерска удар-
на бригада; Друга минер ска ударна бр,игада; VI ми-
нерска ударна бригада; VI бетонска ударна бригада; 
VII бетонска ударна бригада; IV шамачка ударна бри-
гада; Граховска ударна бригада; I егејска ударна 
бригада; VII студентска београдска ударна бригада; 
XV загребачка ударна бригада; XIII црногорск,а удар-
на бригада; IV сарајевска ударна бригада; IV тре-
бињем ударна бригада; II вршачка ударна омла-
динска радна бршада, VIII ужичка ударна омладин-
ска радна бригада; X бјеловарска ударна омладин-
ска радна бригада; XIII истарска ударна о младин ска 
радна бригада; XIII -вараждинска ударна омладинска 
радна бригада; XIII далматинка ударна омладинска 
радна бригада; I приморско-словеначка ударна омла-
динска радна бригада; Ударна IV к о м п р е с о р а чета 
ЈА и Ударна бригада Народне Милиције — Србија. 

ОРДЕНОМ РАДА II РЕДА: 
I космајска ударна омладинска радна бригада; 

II моравска ударна омладинска радна брита ца; 1 
фронтовска бригада ударна Среза моравског; II ки-
киндска ударна омладинска радна бригада; I шаба-
чка ударна омладинска радна бригада; Жичко-гру-
жалска ударна омладинска радна бригада; II кулена 
ударна омладинска радна бригада; XI београдска 
ударна омладинска радна бригада; VI крушевачка 
ударна омладинска радна бригада; V крагујевачка 
ударна омладинска радна бригада; V нишка ударла 
омладинска радна бригада; II моравско-тимочка 
ударна омладинска радна бригада: VIII лесковачка 
ударна омладинска радна бригада; III еенћалска 
ударна о,младинска радна бригада; Бегејско-зрења-
нинска ударна омладинска радна бригада; I санџа-
чка ударна омладинска радна бригада; II жабаљско-
бечејска ударна омладинска радна бригада; V кра-
љевачка ударна омладинска ра,дн,а бригада; I космет-
ска ударна омладинска радна бригада; VII косметска 
ударна о,младинска радна бригада; II црногорска 
ударна омладинска радна бригада; VII црногорска 
ударна омла,динска бригада; III мостарска ударна 
омладинска рад,на бригада; III травничка ударна 
омладинска радна бригада; II сарајевска градска 

ударна омладинска радна бригада; III сарајевска 
среска ударна омладинска радна бригада; II тузлан-
ска ударна омладинска радна бригада; II рогатица 
ударна омладинска радна бригада; Босанско-
бродска ударна омладинска радна бригада; II жабаљ-
-ска ударна омладинска радна бригада; II романијска 
ударна омладинска р-адна бригада; III невесињска 
ударна омл,адинска радна бригада; XIV сарајевска 
ударна омладинска радна бригада; II бихаћка ударна 
омладинска радна бригада; II охридска ударна омла : 

динека радна бригада; II ресавска у,дарна омладинска 
радна бригада; Републиканска македонска ударна 
омладинска радна бригада; XI загребачка ударна 
омладинска радна бригада; Прва загребачка сту-
дентска ударна омладинска радна бригада; XVIII за-
гребачка студентска ударна о-младинска радна бри-
гада; X истарска ударна омладинска радна брига-
да; X приморско-горанска ударна омладинска рад-
на бригада; XVIII далматинка ударна омладинска 
радна брига,да; ХП загребачка „Комеомол" ударна 
омладинска радна бригада; Осјечко-приморска удар-
на омладинска радна бригада; IX загребачка окру-
жна ударна омладинска радна бригада; IV личка 
ударна омладинска радна бригада; III птујска удар-
на омладинска радна бригада; IV мариборска уда-р-
на омладин-ска радна бригада; I кримске ударна 
омладинска радна бригада; IV птујска ударна радна 
бригада; VII ,мариборска ударна омладинска радна 
бригада; I кршка ударна омладинска радна бригада; 
Удар,на бригада демобилисаних бораца ,Зака Ђу-
ровића"; Ударна бригада демобшшсаних бораца 
„Влада Ћетковића"; Ударна бригада демобилисалих 
бораца „Фрање Огулннца-Сеље"; Ударна бригада 
демобилисаних борана „Филипа Кљајића-Фи-ће'1; III 
минерала ударна бригада; IV минерска ударна бри-
гада; V минерала ударна бригада; II бетонска удар-
на бригада; II ударна компресоре^ чета ЈА; III 
ударна компресор ска чета ЈА и I ударна компре-
сор ска чета ЈА. 

Бр. 610 
14 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Прет СЈ инк,' 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

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

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

дова,!^, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народи,ма ш стечене заслуге 
за народ у току ниро,дноослободилачке борбе од-
.ликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајор Дум анић Светина Марко; 
капетани: Бајић Пере Душан и Роловић Милан 

Урош; 
поручници: Џалто Перице То,мислав', Томажић 

Јосипа Јоже и Утјешановић Драгутина Стеван; 
потпоручници: Кап ов- Луке Анте и Шормаз Луке 

Владимир; 
за,ставници: Половина Стевана Бранко и Ста,нић 

Исе Исо; 
Јовић Костин Станко. 
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ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Данић Стевана Богдан-Бошко и Ме ца-

рев ић Јов ана Њу б о мир; 
капетани: Бреуљ Ивана Томо т Рашуо Дане 

-Милош;" 

ОРДЕНОМ ^ПАРТИЗАНОВ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Атлагић Милоша Драган и Прица 

Петра Илија; 
поручници: Томић Ђуре Панто и Зечевић Лавра 

Војин. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори: Краус Петра Лавослав и Пантани Јова-

на Илија;1 

капетани: Бајагић Милоша Вуко, Бјељац Ђур-
ђа Војин, Грубљешић Лазара Стево, Павићевић Ћетка 
Јован и Шаренац Ђуров- Трипо; 

поручници: Бајагић Шундов Милосав, Демитров 
Мехмеда Сулејман, Галоња Сима Илија, Граховац 
Јове Гојко, Јарић Светозара Станко, Јовић Луке 
Ђорђе, - Ковачевић Антин Ловре, Кутлача Миле 
Ђорђе, Радоњић Ђуров Бошко, Ристановић Стојана 
Бр-анко, Сх р а н ч и ћ Иванов Фрањо, Утјешановић 
Драгутина Стеван и Вујичић Илије Митар; 

потпоручници: Црнчић Ант зна Антон, Колунић 
Ивана Жељко, Ковачевић Вује Лазар, Крв опић Стан-
ка Јово, Милек Јанеза Јанез, 0'меровић Ивана Иван, 
Павичевић Павићев Владо, Штрбац Које Милан и 
Ускоковић Радојев Љубо; 

заставници: Јанковић Драгут,ина Живадин, Ме-
дић Раде Милан, Станић Исе Исо м Шековић Ибра-
хима Хидајед; 

Безић Фране Ћирило, Калуђеровић Неров Војо, 
Лековић Ма-шов Алекса и Новак Фрањин Јарослав. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
мајор Телеба,козић Ј. Алекса,ндар; 
капетан Киковић Јеврема Секула; 
поручници: Грубишић Дане Јован и Митровић 

Ив-ана Јосип; 
потпоручн,ици: Бер л-ан Мартина Алојз, Богдано-

вић Мане ВасириЈЈе, Дракул.ић Душана Боро, Ко рунић 
Ивана Жељко, Лесник Ферде Феликс, Самац Теодо-
ра Јанко и Смшић Томе Адам;" 

заставници: Бучић Илије Александар, .Јаковљевић 
Драгољуба Борко, Кеслер Јована Ми,рослав, Кезеле 
Антона Антон, Кораћ Василија Милош, Крагуљац 
Милутина Милан, Лазаре-вић Дане Ла,зар, Лепотан ац 
Фрање Славко, Марковић Миливоја Божидар, Медић 
Раде Милан, Михајловић Ђоше Иван, Мили,ћ Власти-
мира Милоје, Милорадов,ић Душана Бранко, Нена,-
довић Драгутина Пред,раг, Петровић Власти-мира 
Предраг, Симић Богосав,а Владимир, Шеховић Ибра-
хима Хидајет и Трива Луке Данило; 

Видовић Ивана Иван, Буквић Алексе Видак и 
Туралглћ Алије Мујо. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
-по тао р.уч-ник Ка јд иш Тома Станко; 
заставник Жиго К. К,рсто. 

Бр. 290 
21 маја 1947 -године 

Београд 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на основу члана 2 Закона о орденима и медаљам.а, 

а на, предлог Врх-овног команданта оружаних снага 
ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за пока,зану храброст, умешност у ком ан-

дов ању, осведочени рад на оствар-ењу братства и 
јединства међ,у нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току н.ародн-оослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
гене рал-ма јор Пехачек Рад-е. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОВ ЗВЕЗДЕ II РЕДА: 
пуковни,к Т арт ољ,а Мих-овил. 

ОРДЕНОМ'ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
о-отпуковник Јандр-ић Душан; 
мајори: Баучић Ј. Јакша, Бровина Јосипа Иван, 

Целебоновић Ј. М.арко, Цвелбар Виктора Виктор, Ђа-
ковић Д. Василије, Глажар Марја-на Динко, Ивковић 
Л, Вељко, Јар дас М. Душан, Кодрић А. Руди, Марја-
новић Јове Ратко, Остојић Петра Душан, Собајић М. 
Војо, Сундер Л. Стане и Живковић Ђорђе; 

капетани: Бјељац Милана Ђуро, Божић Иван, 
Чрк-ић Арсеније Бранко, Гла жар М. Динко, Јакић А. 
Јоже, Ја-нчевеки Ђ. Димитар, Јовичић Милана Перо, 
Кукић Косте Љу-бомир, Лазаро-в Ђ. Димитрије, Ми-
линовић Карла Петар, Мочивдик Ф. Радко, Опачић 
Свето-зара Зоран, Па Јокановић К-ој-е .Мил-е, Пилетић 
Мил-оша Мит.ар, Стернанд Ј, Иван, Угреновић Дане 
Проко, Видовић Ђурђа Јово, Вујадиновић Богдана 
Радуле, Златић Милана Првосл,ав и Зрнић Ј, Славко; 

поруч.ници: Арза ловић Љубе Владимир, Ћуруви-
ја Ђоке Живко, Г-одлер Ј. Франц, Јакшић Тодора Ва-
со, Јокић Кр-стана Бошко, Касаловић Јована Јован, 
Кнежевић Петра Стева,н, Кукољ-Симе Бож-о, Маро-
јевић Илије Живко. Радаков.ић Николе Момчило, Рај-
чевић Николе Божо, Ристић Матије Божо, Рубеша И. 
Славко, Штулић Илије Никола и Вули-н Миле Јово; 

потпоручници: Гостовић С. ,Миле, Лазукић Станка 
Цвијан, Омрчен Стипана Душан, Пилипо-в,ић Давида 
Раде, Пуцар Ђурђа- Петар, Таталовић Гој.ка Михаило 
и Тркуља Л. Симо.; 

заставник Јовичић Јована Душан; 
Марјановић Ј. Станко. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
пуковник Водопивец В,ладимир; 
потпуковник Продановић Петра Никола; 
капетани: Басарић Николе Милан, Блаце Иве Ми-

лан, Дедеић Млађен,а Рајко, Кокановић Мирка Осто-
ја, Малић Ј-ове Коста, Машић Јове Славко и Тајевић 
Миленка Здравко; 

поручници: Брадица Фрање Фрањо и Кукрић 
Марка Здравко. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОВ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Матић Тодора Илиј.а, Николић Илије 

Андрија и Влашић Марк! В с " , 
поручници: Јарић Гј\гт е Пајо и Р-оквић Трифуна 

Душан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
генер а,л-ма јор Пехачек Раде; 
пуковници: Тартоља Миховил и Водопивец Вла-

димир; 
потпуковници! Бјелац Ђуре Никол,а и Рајчевић 

Ст-еван,а Дане; , .. „, , ., 
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мајори: Јар дас М. Душан, Пезељ Ј. Владо, Со-
бајић М. Војо-, С унд ер Л. Стане и Влаховић Милије 
Милош; 

капетани: Бућан Душана Љубан, Глигоревић Р.ај-
ко, Мајстор ови ћ Богдана 'Стево, Милошевић Обрена 
Ратко, Радановић Обренов Владо. Стенард Ј. Иван, 
Угреновић Дане Преко и Вукајловић Митра Љубо; 

поручници. Анделфингер Ивана Ива.н, Антић 3. 
Мехмед, Ар заховић Љ. Владим,ир, Бурсаћ Ђуре Ми-
лан, Касаловић Јована Јован, Лаврнић Томе Ђуро, 
Максимовић Војислава Душан, Поробић Омера Омер, 
Савић Марка Миливоје и Вранеш Луке Милан; 

потпоручници: Аџић" Душана Миле, Брулер Ф. 
Ладислав, Драговић Илије Бранко, Фазлић Јусуфа 
Фадил,- Ковијанић Луке Светозар, Мирчетић Мило-
рада Стеван. Мр-к-овић Тр ипо в Мијо, Остојић Ђорђа 
Анђелко и Тодоровић Н,- Перо; 

заставници: Кош ивица Јована Здравко, Кртинић 
Дане Стево, Мартиновић Љубе Петар, Митровић Ко-
сте Жарко и Петровић Митров Богдан; 

Савић-Међедовић .Милуна Дара. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
мајори: Мршуља М. Божидар, Муњић Манојла 

др Душан и Почкар Л. Јоже; 
капетани: Зорић Божов Јагош, Ати јаз Норве 

Бранко, Мастиловић Ђуре Жарко, Платан В. Алој-
зиј и Смаилбеговић Тахира С^аил; 

поручници: Антић Зејмила Мехмед, Бијес ов-ић Са-
лиха Ибрахим,, Бо-жић Јове Илија, Брадарић Танес,и-
је Милан, Ћал.асан Јована Милета, Гедошевић Савре 
Богдан, Грбић Михајла Тешо, Каталинић Драгомира 
Бранко,, Керн Николе др Стеван, Лаштро Николе 
Иван, Љиљак Милана Стојан, Марковић Благоја 
Вељко, Мекина Фр,ање Бруно, Милошевић Милоша 
Стево, Надашки Ивана Олга, Племељ Ива,на Алберт, 
Пошто-м ар енис Тимотеја Стане, Предојевић Васе Симо, 
Радан Ђуре Радослав, Рак Ива-на Фрањо, Рончевић 
Видака Небојша и Стефановић Стеван-а Милорад; 

нотно,рудници: Брана Анте Мирко, Брунер Ф. Ла-
дислав, Бундало Двије Вељко, Чалета Петра Мате, 
Даковић Душана Радован, Добраш Илије Милан, 
Дотлић Раде Бранко, Јерковић Лазара Милан, Медић 
Марков Гојко, Милатовић Марка Милош, Обрадовић 
Петра. Чедо, Остојић Јована Бранко, Шуковић Сте^ 
ве Митар, Радуловић Томе Драгиша, Саћирагић Ха-
сиба Хусеин, Самарђија Саве Јово, С к-ен ци ћ Ђуре 
Јово, Ва,р1међа Јована Светозар и Жуљ Ивана Милан; 

заставници: Банда Михајла Константин, Била Гли-
ге Илиј,а, Бојић Боже Љубомир,, Бос анчић Живана 
Цветко, Дружеић Анте Јаков, Грубишић Мартина 
Иво, Кља,јић Лазе Душко, Марин Милан-а Дра,ган, 
Михљевић Еугена, Борислав, Пластић Јосипа Јурај, 
Ракић Ђуре Јово, Ристић Лазара Вито,мир, Сежун Ро-
вана Иван, Сладић Петра Петар, Стојановић Станка 
Јордан, Шулајић Милана Томислав, Вемић Мирка, И-
илја, Војводић Живка Спасоје, Зиндовић Драгољуба 
Миленко и Демајо Јакова Естера; 

Дујмовић Ив,ана Славко, Ивановић В. Гојков Ми-
љанић Луке Душан, Николић Марка Косана, Радић 
Танасије Љубица, Савић-Међедовић М. Дара, С т а -
ковић Јове Петра, и Средојевић Ур-оша Смил^а. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
заставник Чучковић Теодора Ђорђе. 

Бр. 302 
23 маја 1947 год.ине 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југослвије 
на основу члана 2 Закона о орденима и медаља-

ма, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

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

дова^^, осведочени ра,д на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току нар одао осл обод ил ачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
потпуковкици: Лончар М. Јово, Штрок Изидор и 

Тарабић М. Јоцо. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
пуковник Милошевић Радивоје; 
потпуковник Штрок Изидор; 
мајор Радовановић Бранислав; 
капетани: Чрнко Јакова Мирко, Јакић Матије 

Момир, Карол Ивана Франц; Крајиновић Милана Ду-
шан, Млинаревић Ј Божо и Видичек Стјепана Јосип; 

п.оручници: Богојевић Милоша Никола, 'Раде 
Шпире ^Никола, Родић Д. Војин, Шкољарев Шиме 
Тихомир и Вргоч Варите Шпиро; 

потпоручници: Бијељац Симе Драган, Чанковић 
Ј., Илија, Кузмановић Михајла Дмитар, М'2лвић Грге 
Грго, Медић Ђуре Милан, Рељановић Герасима Урош 
и Вуковић И,вана Никола; 

заставници: Борковић Остоје Рајко и Куртовић 
Јосипа Јерко; 

Јеринић Радивоје и Радусиновић Тодора Симон. 

ОРДЕНОМ БР,АТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Борота Николе Јоко, Матулић Целеетин. 

и, Моеулић Целестин; 
капетани: Јаћимовић Марја,на Вукосав. Сао ић Ра-

досав ,и Бивода И. Ладислав; 
поручници: Џалто Павла Тугомир, Хост Јосипа 

Душан, Јањетовић Стојана Марко, Север Павла Стје-
пан и Василевски С, Василије; 

потпоручници: Говедарица Алексе Милош и Јо-
ванови.ћ Ив-ана Сели.мир; 

заставник Козомара Јове Шп-ирз; 
Петковић Томо и В у к ч е в ^ М. Илија. 

О,РДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Његуш Матеје Богдан и Р а д о в а н о в а 

Брани,слав; 
капетани: Дробац Раде Милан, Ђурђић Луке Ми,-

ли,сав, Јакић Матије Момир, Карол Ивана Франц, 
Настић Тихо,мира Милан и Сарић Радосав; 

поручници: Ивановић Душан, Ковачевић Драго, 
Раде Шпире Никола и Шкољарев Шиме Тихомир; 

потпоручници: Бронежац С. Миливоје. Чанковић 
Ј. Илија и Радић М, Милан; 

заставник Кецман Луке Душан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
потпуковник Кољеншић Владо; 
мајори: Његуш Матеје Богдан и Радовановић 

Бр а,нислаз; 
капетан Вујисић Б. Момчило; 
поручници: Ђурчић а Илије Тодор, Џалто Павла 

Тугомир, Јањетовић Стојана Марко, Јовановић Мир-
ка Часлав, Ковачевић Драго, Ковачевић Милана Ми-
ленко и Матијевић Луке Андрија; 

нотиоручинци: Блажевић Фрање Крешимир, Гла-
жар Хенриха Стјепан, Хењак Ф. Шиме, Кнежевић 
Милут.ина Павле и Турањаш Владимир; 
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заставници: Барошевић Ђуре Илија, Јелешевић 
Антона Петар и Зељковић Петра Драган; 

Петковић Томо, Јеринић Радивоје и Радуновић 
Тодора Симон. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
капетан Томић Радован; 
поручник Ћурчић Илије Тодор; 
потпоручници: Бранежац С. Миливоје, Цветко-

вић Ђорђа Серафим, Главар Хенрика Стјепан и 
Ивић Пере Стојан; 

заставници: Бариловић Крсте Илија, Мијушковић 
Ђорђа Јанко и Шекарић Андре Данило; 

Вукчевић М, Илија. 

Решење Земаљске изборне комисије Народне Ре-
публике Србије о изменама У саставу среских и град-
ских изборних комисија 

У б,роју 47 од 18 октобра 1947 годи,не објављује: 
Наредбу о распореду звања У врсте: економ-

ско-комерциЈалне струке; ф и н а н с и ј е струке; инду-
стриско-техничке струке; грађевинарске струке; гео-
лошке струке; геодетске струке; струке планирања; 
статистичка струке; хидрометеор-олошке струке; по-
љопривредне струке; шумарске струке; ветеринар-
ске струке; правне струке; кримииалистичке струке; 
административне струке; контролне струке; здрав-
ствене струке; просветно-научне струке; музејско-
конзерваторске струке и библиотекарско-архиварске 
струке. 

Бр. 411 
16 јула 1947 године 

Београд 

Се,кретар, 
М, Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др И. Рибар, с, р, 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

,,Службени 1ласник Народне Републике Србије" 
у броју 45 од 9 октобра 1947 године објављује: 

Одлуку о утврђивању бројног састава Народне 
скупштине Аутономне покрајине Војводине, Облас-
ног народног одбора Аутоно-мне Косовско-метохи-
ске области и појединих среских и градских народ-
них одбора ван подручја Аутономне покр-ајине Вој-
водине и Аутономне Кссовско-метохиске области; 

Указ о расписивању -општих избора за среске и 
градске народне одборе, Обласни народни одбор 
Аутоноуие Кесовско-метохиске области и Народну 
скупштину Аутономне покрајине Војводине; 

Указ о сазиву окружне скупштине делегираних 
одборника за избор судског особља Окружног суда 
У Врању; 

Указ о проглашењу предузећа републиканског 
значаја; 

Наредбу Министра трговине и снабдевања На-
родне Републике Србије о класирању државних уго-
ститељских предузећа на територији Народне Ре-
публике Срб,ије. 

У броју 46 од 11 октобра 1947 године објављује: 
Упутство о вршењу бирачког права лица која се 

налазе на колективним р.адовима које организује на-
родна омладина, а иа изборима за органе власти 
предвиђене Законом о избору у Народној Републици 
Србији народних одбора, Обласн-ог народног одбо-
ра Аутономне Косовско-метохиске области и Народ-
не скупштине Аут.ономне покрајине Војводине; 

Уредбу о оснивању главних дирекција Мини-
старства саобраћаја Народне Републике Србије; 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

716. Уредба о поступку за процену вредно-
сти и утврђивању накнаде за иациона-
лизовану имовину — — — — — —' — 1361 

717. Уредба о обав-езно-ј служби лекара У др-
жавним здрав ств ел им установама — — 1364 

718. Правилник о хигијенским и техничким 
заштит-ним мерама при раду на преради 
к-ожа (ксжаре) — — — — — — — — 1365 

719. Наредба о смањењу царине на хартију 
за штампање на ротационим машинама 1367 

720. Нар-едба о одређивању почетка то,ка 
као и истека рокова, одређених пропи-
сима које је донео Министар финанси-
ја ФНРЈ, за подручје припојено Феде-
ративиеј Народној Републици Југосла-
в е н по Уговору о миру са Италијом — 1368 

721. Нар-едба о територијалној надлежности 
лучких капетанија за издавање помор-
ских књижица — — — — — — — — 1369 

722. Наредба о измени и допуни Наредбе о 
одређивању норм,и губитака на ро-би У 
трговачком промету бр. 15756 од 10 
септембра 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 81 од 19 септембра 1947 го-
дине) — — — — 1369 

Исправка Упутства за извршење Уредбе о 
,издавању и пријављивању акција од 17 
јун,а 1946 године (,,Службени лист ФНРЈ" 
бр. 50/46) и Уредбе о изменама и допуна-
ма Уредбе о издав.ању и п,ријављивању 
акција од 17 ју-на 1947 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 52/47) — 1370 

Исправка Уредбе о припадлежностима слу-
жбеника и намештеник у државним тр-
гов,ачким пр-едузећима и њиховим пр-о-
давницама, као и у продавницама за-
друга, друштвених и масовн,их орга,ни-
зација — — — — — — — — — — — 1370 

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

ског штампарског предузећа, Београд 

из СЛУЖБЕНИХ листова 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 


