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305. v ' 
Hs основу чл. IO Закона о стицању научног сте-

пена доктора наука', Влада ФНРЈ, на. предлог Мини-
стр,а за> науку и културу ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д « У , 

О НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА ИЗ КОЈИХ СЕ ДОДЕ-
ЉУЈЕ СТЕПЕН ДОКТОРА НАУКА 

Чл,ан I 
У смислу Закона о стицању научног степана 

доктора нау-ка додељиваће се научни степен доктора: 
филозофских, педагошких, филолошких, истори-

ски*, правних, економских, математичких, физичких, 
хеми ек их, биолошких, геолошких, географски«, агро-
номски*, шумарских, ветеринарски% медицински«, 
архитект »неких и техничких наука као и из књи-
жевмости и из историје и теорије уметности. 

Члан 2 
Комисија пред KOJOM се брани дисертација одлу-

чиће, према Природи и садржини дисертације, у коју 
научну област спада. 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван.a 

у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

23 априла 1949 године 
београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар За науку и културу, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 

306. 
На основу чл. IO Уредбе о кредитиран^ и снабде-

вању сељачких радних задруга и задружних еко-
номија, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

о БОНОВИМА УЗ КОЈЕ СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗА* 
ДРУГЕ, ЗАДРУЖНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАДРУГАРИ 
КУПУЈУ РОБУ У ТРГОВИНИ ПО ВЕЗАНИМ 

ЦЕНАМА 

Члан I 
Посебни бонови уз »соје задругари (чланови се-

љачких радних задруга и задружних економија зем-

л>ррздничких задруга) купују индустрију и другу 
потрошну робу у трговини info везаним ценама гл£«се 
иа износе од 200 и 1.000 динара.. 

Од бомов® уз каје купују робу у везаној трго-
ви«« остали корисници (индивидуална' земљорадни-
ка газдинства, имаоци бонова за извршене тран-
с п о р т е услуге и за) продате девизе и валуте) сви 
бонови разликују се ото боји, ио величини, броју, 
размештају и појединим износима купона и по томе 
што ил потврди садрже, поред осталих п-сд атака, 
податке о називу сељачке радне задруге (задружне 
економије, eme и презиме члана задруге и потпис 
претседник a сељачке радне задруге (задружне еко-
номије). (Поред тога на кугаони-ма ових бонова от-
штампана је ознака ,,ОРЗ". 

Члан 2 
Бонови уз које сељачке радне задруге и задру-

жне економије набављају материј.ал за реп редук-
цију гласе на -танаса од 200 и 1.000 динара. 

Ови бенови састоје се из три дела: талона, по-
тврде и кушен ек ог табака. 

Т-алон садржи исте податке као и талон бона из 
чл. I с тет што има ознаку „репродукција". 

Потврда садржи исте податке као- и потврда- бо-
на из чл. I с тим да jie иа потврди ових бонова 
означено да1 служе за набавку материјама за р опро-
дукцију, a нема податке о члану сељачке радне за-
друге и потписа претседника сељачке радне задруге. 

Куп опаки табак садржи 28 к усто« a a на сваком 
куполу поред износа отштампана је о-знака „Реглро-
дукцнја" — ,,СРЗ". 

Ови бомови разликују се од бонова из чл. I ве-
личином и бојом. 

Члан 3 
Штампање бонова из чл. I и 2 врши Министар, 

ст-во трговине и снабдев ања ФНРЈ. 
Ми-нистарство трговине и снабдевања ФНРЈ до-

ст гоља. бонов-е Народној банди ФНРЈ, изузев б-оно.ва1  

који се издају члановима сељачких р.адних з а к у п а 
за пољопривредне производе -продате са окућнице* 

Народн-а банка« ФНРЈ издаје преко својих п.о-
слон.них органа добивене бонове сељачким радним 
задругама tf задружним економијава. 

Бонове који се издају члановима сељачких* рад-
них задруга, за пр-оизводе продате са окућнице, Ми-
нистарство трго-вине и снабдевања ФНРЈ расподе-
л б а на министарства трговине и сна-бдевања народ-
них република, ко-ј-а- врше даљу расподелу на дирек-
ције републички* откупних предузећа. Дирекције ре-
публички* откупних предузећа расподељују бонове 
на своја откупна предузећа, која! врше даљу расло* 
делу на св-оје откупне станице. 

Приликом при-јема бонова корисници плаћају за 
св£'ки бон" по I ди-нар. 
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Чла,н 4 1 1 

Прописи Правилника о руковању, ев и,а е нди j и 9 
контроли бонова за куповину робе која се продаје 
у трговини п-о везаним ценама и о начину куповине 
и правдања те робе који се односе на чување, обра-
чун и евиденцију при.мљених и издатих бонов« 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 20/49) важе и за бонове 
из чл. I и 2 oiaor .правилника. 

/ 

Члан 5 
Новчаном "казном до 20.000 динара или поправ-

ним радом до два месеца, уколико у радњи нем« 
обележја кривичног дела, казниће се: 

1) одговорим сл*ужбеник Нерадне банке ФНРЈ « 
откупно^ предузећа': 

а) 'ако бонове из чл. I и 2 изда лицу које нема 
право на ове бонове; 

б) ако не подноси на време и уредно извештаче 
о примљеним и издатим боновима или шо подноси 
нетачне извештаје; 

в) ако изда бон који не садржи све прописане 
потребне податке; 

2) руководилац и одговорни службеник и наме-
штеник посебних продавница: 

а) ако прода робу без бонева из чл. I и 2 или 
на неисправне бонове; 

б) ако не врши •правдање робе на прописани 
начин; 

3) одговорно лице које'бон из чл. I да на кори-
шћење лицу које није члан сељачке радне задруге 
односно задружне економике. 

Поступак води и казну изриче срески (градски) 
извршни одбор по прописима Основног закона о 
прекршаји Mal,  

Члан 6 
Овај правилник с пун?' на снагу дано,м објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 8082 
8 априла 1949 године 

б е о г р а д 
Министар трговине и снабдевања1, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласан 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

307. 
На основу чл. 7 Уредбе о одређивању највећег 

износа, до којег се могу продавци пољопривредни 
производи ио везаним ценама, пропису j ем 

л 
П Р А В И Л Н И К 

О ПРОДАЈНИМ КАРТАМА У ТРГО.ВИНИ ПО 
ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 

Члан I 
Индивидуална вемљорад,ничка газдинства продају 

своје пољопривредне производе по везани,м ценама 
уз посебне продаше карте. 

Индивидуална земљораднич,ка газдинства могу 
продавати сво-је пољопривредне производе mio веза-
ним ценам® до висине износа добијених продајних 
карата. 

Произвођачи^ индустриско^ биља нису.потреб-
не продајне карте за продају иидустриског биља по 
везаним ценама. 

Члан 2 
Продајне карте гласе на износе од 500 « 1.000— 

динара. 
Прод.ајна карта састоји се из два дела: легити-

мација и куп-онског табака'. 
На прво,м делу отштамиан је број и серија про-

дајне карте и износ на кода ка,рта гласи. На првом 
делу се у,писују: подаци о кориснику Koje« се карта 
издај,е, место и срез становања корисника «• датум 
када је п,родајна карта издата. 

Продајну карту потписује члан месног народног 
одбора који карту издаје. 

Други део (куповски табак) састоји се из купона 
разних вредност«1 и то: 

а) код карте од Дин. 1.000— од 6 купона no 
100.— динара!, 6 купона по 50.— динара', 2 купона по 
20.— динара, 3 купона по IO.— динара, 4 купона ио 
5.— динара, 3 купова п-о 2.— динара и 4 купона ио 
I.— динар; 

б) код карте од *Дин. 500.— I купон од 100.— 
динара, 4 купона по 50.— динара,, 6 купона по 20.— 
динара, 4 купона по IO.— динара, 6 ку,пона по 5.— 
динара, 3 купона по 2.— динара и 4 купона тао I.— 
динар. 

Купони који су одвојени (исечени) од првог дела 
продајне карте не важе. 

Члан 3 
Штампање продајних карата врши Министарство, 

трговине и снабдевања! Ф-НРЈ. 
Расподелу карата врши Министарство трговине 'и 

снабдевања. ФНРЈ на министарства! трговине и снаб-
девања! народних република на основу њихових тре-
бовања. Министарство трговине и снабдевања народ-
не републике распаде љује' добивене карте на среске 
(градске) народне одборе на основу њихових требо-
вања. 

Члан 4 
Продајне карте ин Д И Б И Д У З лним земљорадничким # 

газдинствима издаје месни народни ,одбор на основу 
списка потврђеног од стране • среског извршног од-
бора. 

Месни народни одбор ут,врђује MI свако индиви-
дуално зем.љор зеничко газдинство да ли може про.-
давати' своје пољопривредне производе ио везаним 
ценам,а у смислу чл. I Уредбе о одређивању најв,ећег 
износа до мојег се могу продав-ат,и пољопривредни 
производи по везаним ценама. Затим, за ситна! и 
средња газдинства процењује њихове годишње тр-
"жне вишкове и на основу те оцене предвиђа износ 
•продајних карата који треба) доделити поједином 
газдинству, с тим да тај износ не може бити ни У 
ком случају већи од укупних тржних ©ниткова!. Ове 
'податке месни на,родни одбор уноси у списак газ-
динства који доставља среском извршном одбору на 
одобрење. Срески извршни одбор оцењује да1 ли су 
пре,длози за--доделу продајних карата! правилни и 
може вршити потребне исправке. Срески ,извршни од-
бор враћа одобрени списак месном народном одбору) 
и доставља му одговарајући износ продајних карата'. 

Кад месни народни одбор прими од-обрени спи-
сак и продајне карте уписује потребне податке на 
продајним картама и дели их корисницима!. » 

Прилико,м пријема продајних карата кор исин ит« 
плаћају по I.— динар за сва,ку добивена карту. / 
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Члан 5 
Корисник који није зад,овољан »»симом•додеље-

них продајних карата има) траво приговора на сре-
ски из,вршни одбор, ЈОС ји може »ПО потреби наредити 
накна,дну процену његових тржних вишкова. 

Кор-исник чиј« су се тржни великови у току го-
дине повећали може тражити да) му се накнадно у 
•висини тог повећања! доделе продајне карте до нај-
већег одређеног износа'. Решење о, томе доноси1, на 
предлог месног народног одберам срески .извршни 
'одбор. 

Члан 6 
Приликом куповине пољопривредних производа 

откупн,о предузеће (задруга!) задржаће као покриће' 
За издате бонове онолики* број купона1 из продајних 
карата који одговара вредности купљених пољопри.-
вредних производа ,и издаће продавцу, поред купов-
ног износа, у истој висини бонове за куповину робе 
iro нижим јединственим ценама. 

Издате бонове откупно предузеће (задруга) прав-
да купонима из продајних карата, задржаним прили-
ком куповине пољопривредних производа. 

Износ задржаних купона из продајних к а р а ^ 
мора се слагати са износом издатих бонова. 

Члан 7 
Дс«! a ћин ств a учлањена у сељачке радне задруге 

продају своје пољопривредне производе са окућнице 
такође уз продајне карте. 

Продајне карте за домаћинова учлањена у се-
љ.ачке радне задруге гласе на износ од 500.— дина-
ра, at ра&чикују се од продајних карата за индивиду-
ална газдинств,а по боји, по о,знаци на! првом делу: 
„за сељачке радне задруге", и rao ознаци на купо-
нима: „СРЗ". 

Продајне карте домајуиистеима учлањен им у се-
љачке радне задруге-издаје месни народни одбор 
преко сељачке радне задруге на основу списка до-
маћинства потврђеног од среског извршног одбора!. 

Члан 8 
Сељачким радним задругама и задружним еко-

номијом земљорадничким задруга нису потребне про-
дајне карте за продају пољопривредних произвела 
по везаним ценама. 

Начин на који сељачке радне задруге и задру-
жне економије земљорадничких задруга продају 
своје пољопривредне производе по везаним ценама 
регулише се посебним прописима. 

Члан 9 Ч , 
Министарство трговине и снабдевања народне 

републике, срески и месни народни одбори дужни су 
водити посебну евиденц.ију о при,мљеним и издатим 
продајним картама. 

Месни народни одбори дужни су до IO Malja 1949 
године доставити позереништву за трговину и снаб-
девање среског (градског) извршног одбора преглед 
издатих продајних карата појединим инди,в.и,дуалним 
газди нета им а и д,омаћинствима учлањеним у сељачка 
радне задруге. 

На основу ових .nip ег л ед.а срески (градски)' извр-
шни одбор сачињава збирни преглед по месним на-
родним одборима и доставља га до 20 маја 1949 го-
дине министарству трговине и снабдевања народне! 
републике, ко:'е је дужно до 31 маја 1949 године до-
ставити Министарству трговине и снабдевања ФНРЈ 

збирни преглед rao среским (градским) народним од-
борима. 

За продајне карте које буду издате после IO 
маја 1949 године, као и за промене код га јединих 
индивидуалних га&динстава дужни су достављати 
редовне месечне извештаје, и то: месни народни од-
бори среском (градском) извршном 'одбору до 10-or, 
срески (градски) извршни одбор министарству трго-
вине и снабдевања народне републике до 20-ог, a 
министа.рство трговине и снабдевања народне репу-
блике Министарству трговине и снабдевања ФНРЈ 
до ЗО-ог у месецу. 

Члан IO 

—Новчаном казно.м до 20.000—динара или по,прав-
ним радом до два месеца, уколико, у радњи нема 
обележја кривичног дела. казниће се: 

а) одговорно лице које изда продајне карте лицу 
које не.ма право на пријем продајних ка,рата или 
изда продајне карте у већем износу не,го што поје-
дином произвођачу припада 'према списку потврђе-
ном од среског извршног одбора; 

б) одговорно лице које не рукује са продајним 
ка,ртама на прописан начин; 

в) лице одговорно за достављање извештаја из 
чл. 9, ако ,извештаје не доставља уредно и У пред-
виђеном року; 

г) руково,дилац ет одго,ворни службеник откупио«* 
предузећа ако предузеће купује rao везаним ценама' 
пољопривредне производе од лица која немају про-
дајне карте, или ако приликом куповине не задржи 
онолики бро.ј купона из продајних карата који одго-
вара износу издатих бонова, ил.и ако купи пољопри-
вредне производе од лица на чије име не гласе ,про-
дајне карте; 
i д) лице које своде продајне карте уступи другом; 

ђ) лице које користи продај,не карте које не гла-
се на његова име. 

Поступак в оди и ивану изриче срески Оф а,дски) 
извршни одбор ио прописима Основног закона о пре-
кршајима. 

'Члан l i 

За руковање продајни,м картама и исеченим ку-
понима из прода-јних карата ка!® и за обрачун тро-
шкова« важе пропис« Правилника о руковању и еви-
денцији и контроли бонова за куповину робе која 
се пр.одаје у трговини по везаним ценама и о начину 
куповине и правдања те робе бр. 4445' од I марта 
1949 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 20/49). 

Члан 12 

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 8081 
8 априла 1949 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласан, 

Мин ист а р фин ален j а, 
Добривоје Радосављевић, с р. 
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308. 

\ Н-а основу чл. 9 Уредбе о радним нормама („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 109/48), пропитујем 

П Р А В И Л Н И К 
о ОРГАНИЗАЦИЈИ, САСТАВУ И РАДУ КОМИ-
СИЈА ЗА РАДНЕ НОРМЕ У ШУМАРСКОЈ СТРУЦИ 

Члан I 
При свим општодржавни м и републикански 

шумским манипулацијама, предузећима управама и 
газдинствама која стоје под административно-опера-
тивним руководством министарства шумарства и мини-
старстава, дрвне индустрије народни-х републике и 
Министарства шумарства ФНРЈ као tr код ,.с их ми-
нистарстава, образују се комисије за радне норме 
Kato советодавен органи руководилаца дотичних op-
ra низациоi:«'х Јединица. 

Члан 2 
Састав комисије, измену и попуну њених чла-

но,ва врши руководилац односне организационе једи-
нице пр et којој се оснива комисија. 

Члан 3 
Комисија за радне норме састоји се од 3—6 чла-

нова, и то: претседника, секретара и одговарајућег 
броја члано,ва. Функцију нота р ете единка! врши члан 
комис,ије који је претставник синдикално^ форума 
односио организације. 

Члан 4 
У комисијама министарстава из чл. I за прет-

седник се., mo правилу, одређује помоћник министра; 
за нотар етседника претставник Централне управе 
Савеза синдиката дрводељских радника Југославије 
односио, земаљског одбора дрводеља«« радника; за 
секретара и остале чланове стручњаци односно слу-
жбеници који су непосредно ил« посредно задужени 
по питањима »ерми. 

Члан 5 
У комисијама пр« шумским газдинствима и пре-

дузећима те шумским управама и манипулацијама, 
по правилу, се за претоедника комисије одређује ру-
ководилац техничког сектора дотичне организаци-
оне јединице, за секретара нормиран; за остале чла-
нове најмање један ударник или најбољи радник 
који ради на послу за који се норме претресају. 

Члан 6 
Отсутне чланове комисије, по правилу, заступају 

лица кој® их заступају и у редовној дужности. 

2) да даје овоје мишљење руководиоцу орг,ани-
зационе јединице о нормама ко1 jie се утврђују; 

3) да*претреса предлоге по питањима радних 
норми; 

4) да се критички осврне на извештаје о про-
изв одн ости рад a; 

5) да даје предлоге no отвореним питањима 
проблематике нормирања!; 

6) да контролише исправност распореда послова 
у групе и да р,азрађује измене и допуне правилника 
nio распореду послова у групе; 

7) да води рачуна о стручном уздизању кадро-
ва »ор мир а ца; и 

8) да даје упутства за рад нижим комисијама!. 

Члан 9 
Задаци комисија за радне норме при републи-

канским меѓи и стар с тв има из ресора Министарства шу-
марства ФНРЈ јесу: 

1) да се брину о спровођењу у живот постојећих 
прописа и упутстава ич области радних норми доби-
јених од Министарства шумарства ФНРЈ; 

2) да дају своје мишљ,ење руководиоцу органи-
зационе јединице о нормама које се утврђују; 

3) да претресају предлоге по пита,њим,а, радних 
но^ми добијени* од подручне комисије за радне 
норме; 

4) да предлажу ревизију радних норми; 
5) да се критички осврну »a извештај о степену-

производноста рада; 
6) да доносе предлоге по створеним питањима у 

вези са нормирањем; 
7) да контролишу исправност распореда послова 

у групе и да евентуално дају своје предлоге; 
8) да воде рачуна о стручн-о,м уздизању кадрова 

нори ираца; и 
9) да дају упутства за рад нижим комисијама. 

' V 
Члан IO 

Задаци: комисија за рад,не норме при шумским 
манипулацијама управама, предузећима и газдин-
с к и ма јесу: 

1) да се брину о спровођењу у живот постојећих 
прописа; упутстава из области радни* норми доби-
јених од виших органа", 

2) да дају своје мишљење о нормам,а које утвр-
ђује организациона јединица при којој је комисија 
образована; 

3) да1 претресују предлоге по питањима радних 
норми; 

4) да предлажу ревизију нереалних радник 
норми; 

б) да се к,ритички осврну на извештаје о степену 
•производноста рада; 

6) да доносе предлоге nio отвореним питањима у 
£ези са нормирањем; и 

7) да воде рачун® о исправноста распореда 
послова у групе и да евентуално дају своје пред-
логе. „ 

Чл ан 7 
Претседник комисије може, ако то наЈје за по-

требно, да у комисију позове! и друга лица у сврху 
саветовања на конкретним питањима у вези норми-
рања. _ 

Члан 11 
Ко,мисије одржавају састанке према потреби, али* 

најмање је,данпут месечно. 
Чланове комисије сазива у седницу претседник 

и (предлаже дневни ред. 

Члан 8 
Задац.и' комисије за радне норме у Министарству 

ш>марств'а ФНРЈ јесу: 
I) да се брине о спровођењу у живот постојећих 

прописа и упутстава из области радних норми; 

Члан 12 
О седницама комисије секретар вод«' записник 

у који се ,обавезно уносе и издвојена мишљења ч л га-
нова комисије. 
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Записник потписују сви присутни чланови и у 
року од 3 дана доставља се у два примерка g иш ем 
органу. 

Члан комисије ЧИЈВ мишљење није усвојено од 
стране (комисије може непосредно сам да достов« 
своје образложено мишљење и предлог вишом ор-
гану. 

Члан 13 
Секретар комисије дужан je да се брине о дри-

преми документације предмета к-оји се налазе на 
дневном реду. 

Чл,ан 14 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Нападне 
(Републике Југославије". 

Бр. 3254 
4 1 априла 1949 године 

•Београд , 
Министар шумарства, 

др Васо Чубриловић, с. р. 

309. 
На основу ст. 2 чл. 7 и сг. 2 чл. IO Уредбе о пла-

тама радника и ученика у шумској производњи 
(,.Службени лист ФНРЈ" бр. 44/48), у сагласности са 
Министром рада ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

о ДУЖНОСТИМА И ВИСИНИ ДОДАТКА БРИГА-
ДИРА У ШУМСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

, Члан I 
Бригадир радник који руководи радном бри-

гадом и истовремено непосредно учествује у њеном 
раду. 

Член 2 
Дужности бригадира су: 
1) да прима радне налоге; 
2) да руководи радом бригаде; 
3) да расиоређује рад и алат у бригади; 
4) да води е в и д е н ц и ј у о радном учинку и рад-

ном времену сваког појединог радника у бригади; 
5) да подноси извештај о дневном учинку бри-

гаде; 
6) да врши предају изра.ђених сортимената; 
7) да суделује код израде норми за п-оједине' 

радне операције; 
8) да се стара за што боље искоришћавање др-

вета и што бољи квалитет производа; и 
9) да учвршћује радну дисциплину у бригади. 

Члан 3 
Када радна бригада пребаци норму l i до 25% 

бригадиру се повећава основна плата за 5%, код 
пребзнајја 26 до 40% повећава се за 8%, a преко 
40% за 10%. 

Члан 4 __ 
Ако Је у раду квалитет производа бригаде ло-

шији него што је то прописано, бригадиру не пре-
пада повећање основне плате из чл. 3 док се не по-
стигне прописани квалитет. 

Члан 5 
Бригадира одређује руководилац манипулације 

односно лице које он за то' овласти. 

Члан 6 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службено.м листу Федеративне Народне 
Републике Југославије, a плаћана но, прописима овог 
правилника вршиће се од I маја 1949 године. 

Бр. 3304 
13 април® 1949 године 

Београд 
Министар шумарства, 

• * др Васо Чубриловић, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, с. р. 

310. . 
На основу чл. 22 Уредбе о откупу вуне (»,Слу-

жбени лист ФНРЈ" бр. 32/49), преписујем 

У П У Т С Т В О 

о ПРЕУЗИМАЊУ, СОРТИРАЊУ, ПАКОВАЊУ И 
ИСПОРУЦИ ОТКУПЉЕНЕ ВУНЕ 

1) Рунска вуна домаће производње преузимаће 
се од произвођача, сортирати, паковати и испоручи-
в а о корисницима по прописима овог упутства. 

Преузимање вуне 
2) Вуна која се преузима од произвођача-има-

лаца оваца мора, по правилу, бити у целим ^раски-
нутим руи има-, нормално чиста и нормално сува. 

• 3) Под целим пер аски пут им руном подразумева 
се руно које је сстрижено тако, да су поједини кра-

љев« руна остали у међусобној вези и које је пот-
пуно. 

Као потпуно сматраће се руно које садржи ос-
новне делове, тј. потпуне делове руна са леђа и бо-
кова. Према томе руно код кога не достаје један од 
наведених основних делова> см атр arh е се као непот-
пуно, док ће се руно код кога недостају делови са 
врата1, трбуха или р е плот лела, преузимати кар пот-
пуно. 

Изузетно, произвођачи-и маони овзца (овнова, 
јјагањаца) могу предати и у раскинутим рувима; 

а) вуну острижену са јагањаца (јерину); 
б) вуну која није могла бити острижена у це-

лим рувима, јер у односном кра»ју услед недовољне 
исхране, кожне болести или касне стриже, из оправ-
даних разлога то није било могуће, што у сваком 
поједином случају мора бити проверено и писмено 
потврђену од стране новереништва за пољопривреду 
среског народног одбора. 

Руна морају бити савијена по дужини, пошто су 
претходно делови трбуха и бокова пребачени на део 
руна остриженог са леђа. 

Вуна пострижена пре главне стриже са врата и 
трбуха (постриг), неће се преузимати за рачун 
обавезног откупа. 

4) Под нормално чистом, подразумева се вуна 
која не садржи природне нечистоће више него вуна 
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правилно негованих оваца, односно која no чистоћи 
одговара стандардним узорцима вуне односне класе. 

Нечиста или сувише чичљива вуна преузимане 
се по одбитку тежине која одговара проценту су-
вишне нечисто,ће или чичљивости, a nio претходном 
споразуму између предавална и преузимана вуне 
или-на основу вештачења (из пример: ако произво-
ђач има обавезу да преда 100 кг рунске вуне, a вуна 
коју феда-је садржи 30% сув- ише нечистоће, пре-
даће за подмирење обавезе 130 кг). 

Вуна се no правилу преузима природо масна 
(неправа). 

5) Под нормално сув м чуном, подразумева се 
вуна која после сушења у трајању од 3 часа, ство-
рених руна, расутих у слоју од 20 CMi дебљине, на 
месту заклоњеном од сунца и изложеном јачем стру-
јању ваздух®, не изгуби сише од 2% тежине. Ако је 
дан када се oso сушење ,обавља китан, губитак не 
сме бити већи од 1%. 

Сортирање зуне 
6) Откупљена рунска вуна разврстава се по сле-

дећим класам-а и подкласама: 
Клаа I: острижена са сда-ца расе мерино, 

рандмана најмање 36%: 
а) б£*ла; 

/ 

б) у боји. 
Класа II: естрижена са овв-цг- расе полу ме-

рино, цигала, као и свих осталих р,аса чија вуна 
одговара по квалитету раси полумерино, рандмана 
најмање 40%: 

а) бела финијег вла,кна; 
б) бела грубљег влакана као и сва у боји 

класе II. 
Класа III: острижена са оваца расе сјеничке, 

сврљишке, овчепољске и шарпланине^, као и с,вих 
осталих раса чи:a вуна одговара! .свима по квалитету 

гајених у планинском крају: 
ai) бела, финијег влакна, рандмана најмање 

60%; 
б) бела грубљег влакна и с,ва у боји класе Ш, 

гајена у планинском крају, ра,ндмана најмање 60%, 
гајених у pa© нип ареном крају: 
в) бела финијег влакна рандмана ' најмање 

50%: 
г) бела грубље^ влакна' и сва у бо jin- класе Ш, 

гајена* у р авни чар с ко,м крају, ра,ндмана најмање 50%. 
Класа IV: -острижен-а са ови,х осталих раса и 

сојева праменки, и то: 
гајених у планинском крају: 
ai) бела финиЈег влакна, рандмана најмање 

55%; 
б) бела грубљег вл,ак,на и сва у боји класе IV, 

гајена у планинском крају, рандмана најмање 56%, 
гајених у равничарском крају: 
в) бела финијег влакна, рандмана најмање 

50%; 
г) бела грубљег влакна као, ,и сва, у боји кла-

се IV, овада гајених у р авни чар ек ом крају, рандмана 
најмање 50%: 

Класа V: острижена cai јагањаца (јарина), у 
целокупним или раскинутим комадима! руна: 

ta-) расе мерино, полу мерино и цигаја беле, 
најмањи рандман 50%;, 

б) расе мерино, п,ол уме рино и цигаја у бо-
ји, најмањи рандман 50%; 

в) осталих раса, бела најмањег рандмана 

г) осталих раса, у боји на;мањег р-андмаиа 
70%. 

Вуна опрана на овци (кулана) сортираће се ио 
наведени,м класама и nio дил a о ш а, одвојено од не-
праве вуне разврста,не у исте класе и подкласе. Исто 
тако ће се поступити «• у ur от л еду вуне са, сувишно,м 
нечистоћом. 

Паковање и испорука вуне 
. 7) Вуна која, се ис,поручује индустриеким преду-

зећима, мора- бити нормално сува, разврстана ио, кла-
сама подкласама, пакована у бале и сигнирана. 

8) Вуна се мора паковати сам,о нормално и ,при-
родно сува. Забрањено је паковање влажне вуне. 

9) Пакова,ње вуне за отпрему индустриски« пре-
дузећима врши се по истим класама и подкласама 
како је то наведено у тач. 6) овог упутства, и то: 

Класа« I а, Класа IV а 
I б „ IV б 

» Il a „ i v в 
»t Il б ,. IV г 
»» Til a V a 

III a „ V 6 -
>> Til а „ V в „ III г .. V r 

с тим да се вуна опр-ана на овци, као и вуна са- су-
вишном нечистоћо,м пакује п-осебно од не,пра,не од-
н сно нормално чисте, a поред озна,ке класе дода-
вале се за о-прану вуну слово ,,о" (на пример Па-о), 
a вз нечисту вуну утврђени преценат сувишне нечи-
стоће Сна пример Ila — 15%). 

Није допуштено паковање вуне различитих фкла-
са, ,као н.и опране и ншра-не вуне за-једно, или нор-
мално чисте са нечистом вуном. Бела вуна паковале 
се за-себно од вуне у боји исте класе, с тим да се 
уколико количине за посебно -паковање нису дово-
љне, могу ,паков,ати и заједн,о али тако да у бали 
буду одвојене. 

10) Паковање вуне врши се у бале тежине до 
150 кт. У случају испоруке у ваго-нским пошиљкама, 
без трето,в-ар а, бале могу бити само везане без ^ка-
к-ове друге амбалаже/ Ако се испорука! врши у ден-
чаним пошиљ,кама рли уз вагонски претовар, бале 
морају бити општивене у амбалажу или на други 
начин обезбеђене да се пр.иликом п,ретовара вуна не 
расипа. 

У случају обје,кт и BH их п,отешкоћа, услед којих 
не би бегло- могуће пресовати све количине откуп-
љене ву,не у бале, a п-о претходно образложеном за-
хтеву откупи ог предузећа, Министарство лаке инду-
стрије ФНРЈ, у изузетним случајевима, може одо-
брити да се вун-а) пакује на други начин. 

11) На, спољној чеоној' страни сваке бале,, или на 
посебној етикети која је причвршћена уз балу, мора 
се обавезн.о видљиво и читко означити класа према) 
ознакама наведеним у •претходној та-чи«1 овог у.пут-
ства1, као и бруто (Вто) и нето (NTO) тежина (иа при-
мер* la — Вто 154 кг — NTO 150 кг), као и место; 
порекла п,оједине бале. 

12) Као количину к-оју ће продавал ац- фактуриса™ 
купцу, сматра се нето те-жина вуне, која је установ-
љен-а. одбијањем тежине амбалаже од бруто т,ежине 
нађене званичним ругањем на утоварног станици. 

Hal полеђини тов ар н-ог листа мора бити јасно 
исписани консигнација, у којој су унеоене nicu ред-
ном броју све бале cai п-отребним ознакама. 

Преузимање в-уне у индустриским предузећима 
13) Купац врши 'Квантитативни пријем званичним 

вагањем на истоварат j станици, а ква-л-итативни у 
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свом магацину. У случају неслагања примљених ко-
личина са тежином наведеном на товарном листу, 
рекламација се има извршити1 у року од 48 часова. 
Рекламације у погледу квалитета, имају се учинити 
у року од IS дана од дана пријема ро,бе. 

Уколико спорне стране рекламација споразумно 
не могу решити, индустриско пред-узеће, у присутно-
ста претставника продавца^ ил.и ако овај по извр-
шеном позиву у рому од 3 дана не стигне, у прису-
ству претставника« месног народног одбора, узеће 
узорке спорне вуне на следећи начин: 

а) Ако је вуна у руну, узима се од количине до 
IGO кг истоврсне с.порне вуне 3 просечна узорка, и 
то праменова cai плећке, ребара и сап«, a код коли-
чина! од 100—5.000 кг истоврсне спорне вуне, узима 
се по једно руно више. 

б) Ако спорна количина вуне ни-;е у руну, узи-
маће се код количине до 500 KIR 3 узорка од по јед-
ног кг вуне, тако да је сваки узорак узет најмање 
из 3 бале. Код количине од 500—5.000 кг узимаће се 
3 узорка од по једног кг вуне, тако да се вуна за 
узорак узима из сваке пете бале a најмање из 3 бале. 

За сваких даљних 5.000 кг вуне, узима се Vi Kir 
вуне више. 

Узорци orao рие ©уне о тир е мн ће cs на најбржи 
начин Савезном институту зе сточа-рство при Мини-
старству пољопривреде ФНРЈ у Београду, због ана-
лизе, a налаз Института меродаван је за обе стране. 
Уколико је .потребно одредити рандман или чистоћу 
спорне вуне, узорци се отпремају у посебно одре-
ђеним кутијама. Узорци и кутије мораву се комиси-
ски запечатити. 

По узимању узорака, решавање спора не спре-
чава кут«a да 'Слободно р-асполаже са свом количи-
ном примљене вуне. 

14) Ово упутство ступа' на снагу даном ебјазљи-
в.ања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 7566 
16 априла 1949 године 

Београд 
•Министар лаке индустрије. 

Јосип Цази, с. р. 

З И . 

Ha основу чл. 23 ст. 3 Уредбе о одређивању и 
контроли квалитета' производа^- издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОСЕБНОЈ СТАЛНОЈ КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА 
и НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ МЛЕВЕНЕ ПАПРИКЕ НА-

МЕЊЕНЕ ЗА ИЗВОЗ 

I. — Млевена паприка намењена извозу мора се, 
»гре отпреме, стручном анализом извршеном у јав-
ним хемиеким лабораторијама односно Земјоделском 
иШЈитателвомр pm с ги туту за македонску паприку, кла-
сификувате према тач. 2. ове наредбе. 

По извршеној каакгификацсгји паприка) ће бити 
опремљена прописаним атестима (картонским при-
весцима), на којима ће се званично гарантовати ква-
литет паприке са печатом лабораторијо која је извр-
шила анализу и потписом стручњака који је паприку 
оценио. 

Истоветан дупликат картонских привезака стаб-
ла се и у унутрашњом амбалаже, за! случај да са 
спол>ни привезак изгуби. 

Према квалитету паприке, картонски привесци 
ћа се давати у разним бојама ради распознавања 
квалитета: за деликатесну — ружичасти са> плавом 
попречном пругом, племениту — слатку — плаши са 
попречном црвеном пругом; полу-сжтку — -плави 
без попречне пруге; црвену-љуту — бели еа црвеном 
попречном пругом; и бледу-љуту — бели без по--
тречи е пруге. 

Картонски привесци морају имати следећи текст: 
„Хемиска! лабораторија — 
У  
Бр. — 
Овом званичном пломбом затворени џак садржи 

на основу стручне анализе, извршене у смислу тач. I 
Наредбе о посебној стручној контроли квалитета и 
начину припреме млев-ене паприке намењене за из-
воз, хемиски: чисту 

племениту слатку паприку 
— — — провенијенције 

У (датум) Шеф хемиске лабораторије 
2. — Прописују се следећи квалитети за мле-

вену паприку: / 

највиша дозвољена садржина у % 

В Р С Т А : 

пе
пе

ла
 

пе
ск

а 

уљ
а 

ка
пс

аи
ци

на
 • 

вл
аг

е 
( 

деликатес 5,6 0,45 14—18 0,01 12 
племенита слатка 6,2 0,48 13—18 0,02 12 
полу-слатка ' 6,6 0,50 12—18 0,03—0,07 12 
црвена љута 7,2 0,70 10—15 0,05—0,09 l i 
бледа љута 8,5 1,20 9—15 0,09—0,12 li 

Осим ових квалитета ,толерираће. се и паприка 
моја ИМА макс и MI АЛИ о 1 0 % ПЕПЕЛА!, као квалитет „ / Т А Р -
кан тил" што се мора јасно и вид.но истаћи! на кар-
тонским привесцима. 

3. — Врсте паприке, наведене у претходној тач-
ки, израђују се: 

а> дел ик атеска паприка од здравих, зрели-х и 
одабраних плодова прве и друге бербе. Под паприке 
овога квалитета преградни зидови (жилице), џак ил« 
семењача отстрањују се цепањем, a семе се дужи у 
води до потпуног нестанка љутине (капсаицина!). 
Сировине не сме садржавати ни најмање количин-е 
избледелих, ужеглих, увенули* или шарени-х делова 
паприке, ia« најсавеснсгје прерађеној покорици овакве 
паприке може се додати; на 100 кг покорице највише 
60 кг семена. Код слатких врста! плодова паприке 
није потребно семе дужити нити прегради® зидове 
(жилице) отстранлива™; 

б) племенита слатка паприка од исте сировине 
и на исти начин као и деликатеси®, с том разликом 
што папр-ика овог квалитета може садржавати нај-
више 10% полупрерађевине, која по свом саставу 
отступа од прописа предвиђених за деликатесну па-
прику, с тим да испуњава услов који се тражи за 
здраву намирницу и зачин, и да јој не сме бити до-
дана п о л упре ра ђ евнн a паприке слабијег квалитета. 
Код млевења може се прерађеној покорици тага« 
паприке додати на 100 кг покорице највише 80 кг 
семена; 
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в) полу-слатка паприка од здравих и зрелих 
плодова свих берби. Код ов-е врсте са осушене 
покорице отстрањују се преградни видови (жи-
лице} и семењаче са дршком цепањем или решета-
њем, a дужење семена у води може бити непотпуно. 
Дозвољава се највише до 20% п-окорица паприке 
слабијег квалитета, али здрав-их и за- људску исхра-
ну употребљивих, којима не сме Зити додата полу-

-прер,а-ђевина ^па-прика лошијег квалитета. Овој врсти 
паприке на 100 иг покорице додаје се најмање 40 кг 
делимичн-о л-уженог семена; 

г) црвена-љута- од зрелих плодова свих берби. 
Код ове врсте отстрањује се само семењача са др-
шком, дск лужење семена може сасвим изостати. Не-
дозрелих, дефектних, избледелих и шарених делова 
покорица- ов,а Брета- паприке сме садржавати највише 
30%. Овој врсти паприке на 100 кг покорице дода-
је се -најмање 30 кг сем-ена, које не мора бити у води 
лужено; 

д) бледа-љута паприка од здравих, очишћених 
делова покорице паприке и недозрелих здравих (пло-
дова па,прике свих берби отстрзн,ивањ-е,м семењаче 
и држака. Овој врсти -паприке треба на 100 кг "по-
корице додавати н,а-јмање 20 кг семена!, које не мо-ра 
бити лужено у води. 

4. — З-абрањује се "млевење семењаче, држака 
љутих прерадних зидова- (ж-илица) паприке, који су 
као стпаци преостали после прераде бољих врста 
паприке, a у сврху мешања са прописаним квалите-
тите. Млевење ова-квих отпадака у било које друге 
сврхе условљено j,e од-обрењем комитета за спољну 
трговину односне народне републике, a пуштаће се 
у промет са тачном ознаком врсте сировине и начина 
ње-не прераде (млев-ени држак, жилице, огласи и сл.). 

5. — Хемиски чиста, п-а-прика!, спремљена на пр-о-
писан начин, мора се паков,ати и ускладишти™ тако 
да јој се сачувају квалитет и чистоћа. 

6. — Кв-алитет мл-евене па-прике мора се одре-
дити према њеном пореклу, боји, укусу, са,држини 
пеп-ела, песка, уља. капсаицина и влаге. 

Основне типове (боје) за (прописане квалитете 
за пој-едина производна подручја, на захтев коми-
тета за спољну трговину од-носне народне републике, 
о,дредиће: 

a-) за подручје Народне Републи-ке Србије П-о--
крајински завод за пољопривредна1 истражив-ања у 
Новом Саду, и то у споразуму cai Одељењем за по-
љопривреду и шумарство Главног извршног одбора 
Аутономне покрајине Војводине за робу cia терито-
рије Аутономне покрајине Војв-одине, a за робу ле-
сковачке^ рејона у сп-оразуму са Министарством п«> 
љопривреде Народне Републике Србије; 

б) за( подручје Народне, Републике Македоније 
Земј-оделски исплателе« институт у споразуму са 
1Министарств<о'м пољопривреде Народне Републике 
Македоније. 

,7. — Атест о класификацији па,прике важи го-
дину д,ана. По- истеку овог рока соп-ственик је дужан 
паприку поново пријавит,и установи н,адлеж-но,ј за 
контролу паприке, која! ће констатовати да ли папри-
ка — а у пр-вом реду њена боја, укус и садржина 
у љ а . — и даље одговара условима, после чета се на 
џакове стављаху картони са: н-овим датумом. 

8. — За анализу се узимају просечни узорци ма 
из ко-га дела »реће, и то највиш-е! 100 гр из једне 
вреће. Узорци ће се после извршене анализе чували 
најмање једну годи-ну ради евентуалне констатација 
идентитета. Класификација ће се обавити; најдаље У 
р-оку од три редн-а дана од примања узорка. 

9. — О сваком извршеном прегледу (анализи) и 
класифика-цији издаће се странци, wai њен захтев пре-

пис зап.исника, који мора биги сверен печатом и пот-
писом руководиоца хемиска лабораторије која је 
извршила преглед. 

Записник мора садржавати св-е податке који су 
карактеристични и овом наредбом предвиђени као 
обавезни за дотичну врсту пре-гледане- паприке. По-
ред тога у њему мора- бити озн,ачен произвођач, 
провениенција сир-овине, датум прераде, број или 
ознака узорака који су узети од те врсте. 

За паприку која је намењена извозу, контролни 
органи хемиске лабо-раторије ће издавати странци 
уверење о квалитету, без кога железничке станице, 
пар обред ар ска предузећа и пошто нећ-е примати такву 
паприку mal отпрему. Министарство спољне трговине 
ФНРЈ израдиће у те сврхе специјалне формуларе 
за уверења пореклу млевене паприке намењене 
извозу и доставити их у довољном броју контролним 
органима. 

10. — За извршене прегледе и класификације 
прерађене паприке надлежни контролни органи на-
!Плаћив1Рће таксе у изнесу који одреди Савезни уред 
за це-не. 

11. — Млевена паприка намењена извозу пакује 
се у двоструке вреће, од којих спољна треба да бу-
да јутена, a унутрашња једнострук пл-атнена! или 
тр-острука папирна!. Уколико је једна од унутрашњих 
врећа од папира који не у-пија! масноћу, унутрашње 
вреће могу биги и двоструке. 

Вреће морају бити егвлизов-ане на 50 кг нето 
тежин-е.. 

Вреће сашивене концем број 2/2 дугачким 80 см 
без чворове*, затвараће се ол-овним пломбама-, на ко-
јима ће се на једног страни налазити држав-ни знак, 
a н,а другој званични назив установе која је вр-еће 
затворила-. Самовласно стављање -ових пломби и кар-
тонских привезака на вреће са некласифицирансхм 
п,априком или на вреће у којима се налаз,и паприка 
другог квалитета, забрањено је. 

Пломба ће се стављати и на другу амбалажу у 
којој садржина паприке износи преко 5 кг, док ће 
се н,а амбалажу до 5 кг стављати вињете (налепи,и) 
или ће прописане ознаке бити утиснуте на самој 
амбалажи. 

Поред већ наведених ознака, да свакој врећи 
морају бити наведени ј-ош и следећ,и подаци бруто: 
— тара и нето тежина,, извозно предузеће и његово 
седиште, -ознака врсте према квалитетом степену, ( 
као и подручје или место пр-оизв-одње (на- пример: 
деликатесна паприка — Хоргош, племенита сла,тка 
паприка — Македонија, итд.), ,и то на језику земље 
који одреди извозно предузеће. 

П-оред ових натписа може се по жељи страног, 
купца или изв-озника) употребл»авати и п-осебна озна-
ка у виду слика, фигура и сл., на којима се означава 
квалитети; степен робе (на пример: „Пет ружа" — 
за врсту деликатесе, „Четири р-уже" — за племениту 
слатку, „Три руже". — за нолу-слатку итд.). 

Поред врећа од 50 кг нето тежине, паприка се 
м-оже паковати и у а,мбалажу ка-о-: 

платнене врећице од Уг, l, 2 и 5 кг нето тежине; 
кесице од целофан,а- и пареф-п&пира! (који не 

пропуштају масн-оћу) с,адржине 50, 100, 250 и 500 гр; 
лимене и картонске кутије од 250 и 500 гр.; те 

I и 2 кг. 
Све папирне кесице од 50 и 100 гр улажу се У 

картонске кутије -од I или 2 кг, сва паковања! од 
230 гр до I кг у дрвене сандуке од IO кг, a сва сит»а 
паков-ања изнад I кг тежине у дрвене сандуке од 25 
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и 50 иг бруто тежине. Сва ситна пе-ко ваша морају 
носити »исте ознаке, ка-о што Jie прописано и за вреће 
од 50 кг, изузев ознаку за бруто и тара-тежину. 

Сва амбалажа мора' бити рађена из чистог и 
новог материјал-а и укусно спремљ-е-на.. 

12. — А-ко власник прегледане паприке жели 
ов-у мешати, егализовати и препакиван у мање омо-
те, то мора пријавити надлежној хемиској лабор,а-
торији, која ће после предочена доказа о извршеном 
Прегледу и класификац,ији шир ике и упоређења са 
узорцима*, старе -атесте (картонске прив-еске) заме-
нити новим и на њима назначити тежи-ну сваког омо-
та са препакова-ном паприком. 

- 13. — Другачији начин паковања, осим оног које 
је предвиђен-а о-вом наредбом, одређује извозн.о пре-
дузеће у споразуму са страним купцем. 

Отступања од квалитета паприке прописаних 
Свом наредбом може одобр-авати Министарство 
спољне трговине ФН-РЈ или комитет за сп-ољну тр-
гов-ину односне народне реп-ублике, уколико то ино-
страни купац изрично тражи. 

14. — Пр^крша и ове наредбе и казне за све 
пре.кршаје предвиђени су у Уредби о изменама и до-
пунама Уредбе о контроли извоза и увоза. 

15. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службено.м листу Федеративне Народне 
Реп-ублике Југославије". 

Бр. 17258 
ЦЛ .-априла 1949 године ' 

Београд 
Министар спољне трговине, 

Милентије Поповић, с. р. 

Ш. -

На основу ст. 2 члана 7 Прав-илника о- (приправ-
ничкој служби, стручним испитима и курсевима! и о 
прелазу службеника из друге струке у правну струку 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 71/48), д-онос-им 

Р Е Ш Е Њ Е 

о ПРОГРАМУ ИСПИТА ИЗ СТРУЧНОГ ДЕЛА ЗА 
ЗВАЊЕ МЛАЂЕГ ПРАВНОГ РЕФЕРЕНТА КОЈИ 
ПОЛАЖЕ ИСПИТ КОД КОМИТЕТА ЗА ЗАКОНО-
ДАВСТВО и ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

ВЛАДЕ ФНРЈ 

I. — Приправници "за звање млађег правног ре-
ферента-, изузев ових који су На служби у ресору 
правосуђа и јавном тужиоштву, полажу стручни ис-
Ш1Т код Комитета за законодавсто и -изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ. 

Стручни испит се полаже (Пред испитном коми-
сијом коју име-,нује Претседник Комитета за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 
У састав све комисије улази најмање једа« прет-
ставник ресора у коме је кандидат на служби. 

IL — Припра,вници за звање "млађег правног ре-
ферента по-лажу, по правилу, усмени део стручног 
•испита прама јединственим програму. Овај испит по-
лажу приправници без обзи,ра ' у ком ресору служе 

-односно у којој су грани п,равне делатности запо-
слени. 

Код појединих ресора, услед специфичких ноб-
елова које морају познавати и службеници прав,не 
струке, полаже се и специјални део стручног испита. 

Програм за специјални део прописује надлежни ч.ие 
Вла-де ФНРЈ односно старешина самосталне уста-
нове Владе ФНРЈ. 

Специјални део стручног испита полаже се исто 
тако пред комисијом Комитета за законодавство « 
,изградњу народне власти Владе ФНРЈ. и то сама 
усмено и пре полагања осталог дела стручног ис-
п-ита. 

LIL. — Приправници за зв-ање млађег правног 
референта који немају свршени правни факултет 
биће испитивани у пуном обиму имајући у виду како 
практич,ну та-ко и тео-ријску страну материје коју 
садржи прописани про-гр-ам, док приправници са свр-
шеним прав,ним факултетом у првом реду треба да 
полажу ону теорис,ку и практичну материју која је 
п-отребна за стручно обав,љање по-сло-ва звања које 
добиј-ају по положеном испиту. 

IV. — Ради пружања помоћи у спремању за- по-
лаг,ање стручног испита оснивале се курсеви з-а 
лриправиике који немају свршени правни факултет. 
Ако- у је-дном ресо,ру нема довољно кандидата заi 
курс, може се оснивати заједнички курс за више 
ресора. Приправници за звање млађег правног ре-
ферента који -немају свршени правни факултет оба-
везни су на посећивање свих кур-сева-, a могу их по-
хађати и приправници са факултелеком спремом 
уколико се за курс пријаве. 

План и програм ово-г курса као и његову oprai-
низацију одређиваће и спроводити Секретаријат 
Владе ФНРЈ за персоналну службу. При одређи,вању 
програ-ма треба се придржаван материје која је у 
тач. V овог решења предвиђена као програм стручног 
испита за зв-ање млађег правног референта-. 

V. — Приправници за- звање млађег правног ре-
ферента полага-ће стручни и-сп-ит из ниже наведен.их 
предмета: 

1) Учење о социјалистичкој држ-а,в,и; 
2) Уставно уређење Федеративне Народне Ре.пу-

бл-ике Југославије и народних република; изборни 
систем; 

3) Принципи орга-ни-зације државне управе у Фе-
деративн-ој Народно-ј Републици Југославије 

4) Организација п-оједини,х грана) државне уп-
раве; задаци и делатност (надлежност) органа др-
жавне управе у појединим гранама кроз позитивне 
проп,исе; 

5) Организација и задаци народних одбора; 
6) Прив,редни систем и економна п-о-литика ФНРЈ; 
7) Општи систем права и поједине гране права 

са позитивним законода,вством: 
а) Предмет, садржина и задаци грађанског, 

п,ра-ва и позитивно законода,вство из области гра-
ђанског права; грађа-нски судски поступак; 

б) (Предмет, садржина и задаци кривичног 
права и позитивно к,ривично законодавство; кривич-
ни судски поступак; 

в) Акти државних органа, 'административно 
право са поступком; 

г)) Организација судства, јавног тужиоштва- и 
адвокатуре; • 

д) Земљорадничко задругарство; 
ђ) Радни односи ,радника! и службени-ка. 

VI. — Програм за поједине предмете из тач. Vr 
овог решења обухвата градиво наведено у посебном 
прилогу који је са-ставни део овог решења!. 

VH. — На исп-иту морају кандидати показати да 
владају не само теоријом него и Д® добро познају 
позитивне прописе из појединих предмета. . 

VIH. — Оно што ј-е у овом решењу одређено за 
приправи-ше за. звање мла-ђег пра-в-ног рефере,нта 
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в-ажи и за службенине који су дужни да полажу 
испит у см-ислу ст. I чл. 32 Правилника о приправнич-
кој служби, стручним испити.ма' и курсевима у »рав-
ној струци, уколико нису ослобођ-ени полагања овог 
испита у смислу ст. 2 чл. 32 овог правилника. 

IX. — Oso решењ,е ступа на снагу дано-м об-дв-
д, И-Е-ЗЊ* у „Службеном листу Федеративне Народне 
Реиублике Југославије". 

Бр. 1757 
12 априла 1949 године 

Београд 
Претседник 

'Комитета за заке«одавслзо и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

\ Едвард Кардељ, с. р. 

313. 
На основу тач. 3 Упутства о поступку з"а извла-

чење о б в е з н и ц а Народн-ог зајма! петогодишњег плана 
развитка народне привреде Федеративне Народне 
Републике Југославије, дон-осим 

Р Е Ш Е Њ Е 

о ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ ОБ-
ВЕЗНИЦА НАРОДНОГ ЗАЈМА 

У Комисију sia извлачење обвезница Народног 
,за.маѕ која ће у месецу -априлу ове године извршити 
прво редовно извлачење обвезница за ам-ортизацију 
и за згодитке, именујем: 

за претседник^ Немању Марк-овића, министра 
финансија Народне Републике Србије; 

за чланове: Душана Шијана, члана Централног 
одбора С-ав-еза! синдиката Југославије, Нинка П-етро-
вића, чла-на Извршна одбора'Народ.ног фронта Ју-
г.ославије, Наду Богдановић, члана Извршног одбора 
Ант и фаш »етичког фронта жена Југославије и Милку 
Цветановић, члана Централног комитета Народне' 
омладине Југославиј-е; 

за секретара: Ншолу Кешпнског, директора 
Дирекције дугова Државне инвестиционе банке. 

Комисија ће -посао извлачења обвезница за амор-
тизацију и за згодитке обавити у свему према Упут-
ству о поступку за извлачење 'Обвезница Народног 
зајма петогодишњег плана развитка народне при-
вреде Федеративне Народне Републике Југославија 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 33/49). 

Бр. 13455 
19 априла 1949 године 

Б-еоград 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

314. 
На осн-ову члан-а 17 У-редбе о платама радника 

на државним и задружним п-ољопривредним добри-
ма, на предлог министара пољопривреде народних 
р-епублика, у сагласности са, Министром реда ФНРЈ 
и Претседник™ Привред.ног савета Владе ФНРЈ, до-
н-осим 

/ 

Р Е Ш Е Ш Е 
О ПОСЕБНИМ ДАВАЊИМА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
РАДНИЦИМА КОЈИ СЕ УГОВОРОМ ОБАВЕЖУ ДА 

ЋЕ У РАДНОМ ОДНОСУ ОСТАТИ НАЈМАЊЕ 
(ГОДИНУ ДАНА 

I) Пољопривредним радницима на држа-вним по-
љ-опривредним добрима, који су се уговором обаве-

зали да- ће у радно-м односу остати на-јмање годину! 
да-на, може се дати одређ-ен-а површина земљишта за 
баштенске усеве односно одређена количина поврћа; 
као ,и одређена количина кукуруза или одговарајућа!1 

против-вредност у новцу, и -одобрити држање стоке. 

Ова давања! могу бити у "ј-едно,м или у више ви-
дова одобравана, што зави-си -од кар-актера до-бра и 
од пор-одичног стања! радника. 

2) Државна- пољоприв-редна добра савезног зна-
чаја могу дати пољопривред-ним радн-ицима (-који са 
по-родицом живе на сам-ом пољопривредног добру 
или због оскудице станова у оближњем -месту) наг 
•обреду и коришћење од 800—200С м2 обрадиве земље 
за баштенске усеве по следећој та-бели: 

Бро-ј чл,ан-ова домаћинства 
2 3 и 4 5 и 6 7 и више 

површина земљишта у м2 800 1~400 1.800 2i000~" 

Државно пољоприв.редно добро је дужно да д-о-
дељено земљиште припреми за сетву, a ове остале 
по-слове око- д,аље -обрад-а обавља-ју сами ,пољоп,ри-
вредн,и радници. 

На државним ,пољопривредним до-брима са рањ-
авај еним повртарством може се место земљишта за 
баште да-ти поврће, које се -обично г,а-ји -на окућници, 
у количина.м,а п,отребним за исхрану чланова дома-
ћинств,а, a највише до 3/4 процењеног приноса са 
површине која би раднику била дата. 

3) Министар п-о-љопривреде народне републике 
донеће за п-оједин-а добра под свој-им р уков оде тв OMI 
(добра -ре-пу-бличког и локалног значаја), у гра-ницама 
о,вог решења, ближе прописе о д.ав-ању зе,мљишта за 
баштенске усеве У зависности од броја чланова до-
маћинова и квалитета земљишта. Уједно ће одредити 
која се добра под њ-егов,им руковао д ств-о, м см-атр-ају, 
да, су са р,азвијеним повртарством, као и која добра 
неће давати земљишта за баште. 

Мини-стар пољопривреде наро,дне републ.ике, на 
чијем подручју пољопривредни радници нису доби-
ј-али земљишта за обраду нити држали сто-ку на др-
жавном добру, може за- поједина добра под својим 
руководством, уколико се за то укаже потреба, од-
редити на ко.јим ће се добрима! и у коме виду да-
вати све погодности. 

4) Пољопривредни р,адници, и када су на-стањени 
са породицом на државном п-о љ о п ри вр е д но м добру, 
имају право да држе кокоши и пловке, као и I до 2 
комада свиња — товљеника, у .границама потреба-
њихових д о маћ ин став a. Породица пољопривредно,г 
радника (која је н,а,стањена н-ai државном пољопри-
вредном добру или због оскудице ста-нов-а у -обли-
жњем месту) са ук ључи® о четир,и члана, им,а право 
да купи једну мршаву свињу за то,вљени е, a поро-
дица са преко четири члана — две свиње. Ове свиње 
за товљење продаваће пољопривред.ним рад-ницима 
држа-в-н-а- пољ-опривредна дебра ,п-о држав-ним ценама. 

5) Министар пољопривреде .народне републике 
може, у границам,а о-вога- ,решења, донети посебне 
прописе о д.ржању стоке пољопривредних радника 
на- пол>опривредним добрима републичко-г и локалног 
значака. 

6) Ради това свиња и исхране поменуте живине 
у тач. 4 и 5 овога решења пољопривредним ће рад-
ницима државна пољопривредна доб-ра давати куку-
руз, и то- на-јвише до 1.000 кг — зависно од броја 
чланова домаќинства пољопривредн-ог радника, с тим 
да се за м-ање издате количине кукуруза и,ма дати 
противвр-едност у новцу a прем,а следећој табели: 
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Број чланова до.-маћинства 
2 З и 4 Бег6 7 и више 

Даје се кукуруз у зрну 
у кт — 400 700 900 1,000 
Даје се противвредност 
у новцу mio држа-вним 
ценама' зл следеће ко-
личине у зрну у кг — 600 ЗОО 100 

7) Пољопривредним р.адницима — самадин као и 
оним члановима! породице пољопривредног радника 
који еу и сами у једнаком радном односу на државном 
пољопривреди ом дебру, да.ваће се само противвред-
ност у новцу за 1.000 кг кукуруза у зрну по држав-
ним ценама. 

8) Земљиште за баштенске усеве може се, дати 
само оним п,ољопривредним радницима који су за-
кључили! уго,вер о раду ,најкасније до I маја. 

9) Пољопривредни радници, који су досада на 
пољопривредном добру држали стоку, коју по овом 
решењу не могу виш-а д-а држе, уклониће је са др-
жавног пољопривредног добра најкасније до краја 
1949 године. 

10) Министарство пољопривреде ФНРЈ давале, 
по потреби, објаш.њење овог решења. 

11) Ово реш-ење сту,па на снагу одмах. r 

XIV бр, 7643 
14 априла 1949 године 

Београд 
Министар пољопривреде, 

инж. Мијалко Тодоровић, с. р. 
Сагласни: 

Мин,истар рада, 
Љубчо Арсов, с. р. 

Претседник 
Привредног са-вета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

ПРИСТУП ХОЛАНДИЈЕ ПРОТОКОЛУ КОЈИМ СЕ 
МЕЊАЈУ КОНВЕНЦИЈА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ТРГО-^ 
ВИНЕ ЖЕНСКИЊЕМ И ДЕЦОМ ОД 30 СЕПТЕМБРА 
1921 ГОДИНЕ И КОНВЕНЦИЈА О СУЗБИЈАЊУ ТР-
ГОВИНЕ ОДРАСЛИМ ЖЕНАМА ОД LI ОКТОБРА 
1933 ГОДИНЕ И ПРОТОКОЛУ КОЈИМ СЕ МЕЊА 
МЕЂУНАРОДИ A КОНВЕНЦИЈА ЗА СУЗБИЈАЊЕ 
ПРОМЕТА НЕМОРАЛНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ОД 12 

СЕПТЕМБРА 1923 ГОДИНЕ 

Генерални секретарија,т Уједињених н-ација, сво-
јим писмом од 21 марта 1949 године, обавестио1 ј-е 
Министарство иностраних п-ослова Федеративне На-
родне Реп,ублике Југославије да је на дан 7 марта 
11949 године Холандија депоновала своје ратифик-а--
ционе и,нструменте Протокола, којим се мењају Кон-
венц,ија за сузбијање трговине женскињем и децом 
од 30 септембра 1921 године и Конвенција о сузби-
јању трговине одраслим женама од l i октобра 1933 
год,ине, као и Протокола којим се мења Међунар-о-дна 
конвенција за сузбијање промета нем-оралних публи-
кација од 12 септембр.а! 1923 године, који су потпи-
сани у Лејк Оа,ксесу 12 н-овембра 1947 године. 

Југославија је потписала оба Протокола без ре-
зерве li2 новембра 1947 године. 

Бр. 46399/49. — Из Министарства иностра-них по-
слова« Београд, 19 априла, 1949 годину 

Министарство трговине и снабдевања- ФНРЈ, по 
.извршеном сравњењу са изворним текстом, устане 
вил-о је да се у тексту Упутства о продаји робе 

% сељачким радним задру-г,ама и задружним економи-
јана, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 34 
од 20 априла 1949 године, п-открале ниже наведене 
греш,ке, те даје следећу ' 

И С П Р А В К У 
УПУТСТВА о ПРОДАЈИ РОБЕ СЕЉАЧКИМ ГАД-
НИМ 'ЗАДРУГАМА И ЗАДРУЖНИМ ЕКОНОМИ-

JAMA 
У тексту танке 5 уместо речи ,,у тач. 4" треба 

д,а стој,и ,,у тач. 3", a a претпосл-едњем реду иза реч« 
„сељачких радних" треба додати реч „задругар. 

У тач. 8 уместо речи „из тач/ I и 8" треба да 
стоји „из тач. I и 7". ' 

Бр. 7570. — Из Министарства трговине и снабде-
в,а-ња! ФНРЈ, 23 .априла 1949 године. 

УК&М 
Ha основу чл. 74 тач. IO Устава ФН,РЈ, a на 

предлог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупшти-
не Федеративне Народне Републике Југослави,је, 
(издаје 

У К А З 
о ОПОЗИВАЊУ ДИМИНИЋ ДУШАНА CA ДУ-
ЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА И ОПУ-
, НОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ У ТИРАНИ 

Опозива се са сво-је досадашње дужности Дими-
tmch Душан, изванредни посланик и »пуномоћ ен-и 
министар ФНРЈ у Тирани. 

Министар иностраних послова изврш-иће овај 
указ. 

У. бр. 394 
14 априла 1949 године 

Београд 
Президијум Народне СКуПШТиггс \ 

Федеративне Народне Републике Југославије * 
Секретар, Претседник, 4 -, 

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

На основу чл. 74 тач. IO Устава ФНРЈ, a tra, 
предлог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скуплати-
не Федеративне Нар-одна Републ,ике Југославије, 
»изда-је 

У К А З 
О ПОСТАВЉАЊУ ПЕТРИЋ ЈАКШЕ ЗА ^ В А Н -
РЕДНОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИ-

НИСТРА ФНРЈ У ТИРАНИ 
Поставља се за ш а ап редн-ог посланика и опуно-

моћеног министра ФНРЈ у Тирани Петрић Јакша, 
mo тир ет с еди ик Комитета за мин е ма-то гр афи ју Владе 
Ф-НРЈ. 

Мини,стар иностраних послова извршиће овај 
указ. / 

У. бр. 395 " 
14 априла 1949 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, v Претседник, 

Миде Перуничић, с. р, др ft&aH Рибар, с. р-
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О Д Л И К О В & Н А 
На основу члана 2 Закона о- орденима и меаа-4 

лама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштина Феде-
ративне Народне Републике Југославије 

р е ш и о j e 
да се за показану храброст, уметност у мо м андо-

в s њу, осведочени рад на остварењу братства и је-
динства' међу нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току и аро дноослобод ирачке борбе одликују 
резервни официри, подофицири и војни обвезници 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
рез. мајори: Финци Мојсије Мони, Јовановић Ми-

лоша Душан и Симић Јове Ђ-орђе; 
рез. капетани: Дедић Латифа Фехим, Га,говић' 

Владе Рајко, Максић Пере Никола, Обрадовић Јована 
богдан, Поздерац Ме-хмеда Хамдија, Поздерац Мех-
меда. Хакија, Родић Васе Марко и Шекарић Ристе 
Новица; 

рез. поручници: ,Балабан Луке Љубо, Божић Ми-
ле Никола, Божић Миле Милан, Бањаш Глише Јово, 
Баук Миле' Бошко:, Цвијановић Марка Раде, Грујић' 
Станка Јово, Гошић Душана Светао, Јовичић Сте.вана 
Гојко, Јовић Раде Симеун, Курилић Јове Лука, Ка-
рајић Хасана Хасан, Кајдић Хасана Јусо, Комадина 
Илије Раде, Крнета. Илије Ђуро, Лучић Марка Живо-
јин, Латифић Османа Алија!, Митров-ић Рајка Саво, 
Мудринић Пере Симо, Махтеровић Јована! Стеван, 
Медић Станка Раде, Милинковић Миле Милан, Паи1а!-
зетовић Тахира Хус е, Резуловић Назифа Салим* Ра-
ђеновић Милош-а Рад,е, Родић Јована Богдан, Радло-
вић Обрада Петар, Родић Наде Драган, Родић Ни-
коле Илија, Роквић Дане Ђурађ, Радиновић Глише 
Божидар, Субашић Ибрахима Нуман, Стои ca в љ ев Hir 
Лазе Ђуро, Шевић Ђуре Пајо, Вуцеља Симе Зора, 
пашалић Јована. Лука, Вајат и h Лг1зе Илија, Видовић' 
Стеве Драго и Зорић Николе Вид; 

ре.з. пота ор учинци: Богуновић Миле Владо, Бајић 
Лазе Коста, Бајић Јована Душан ,'Бабић Ђуре Стево, 
Бајић Јоше Стеван, Радошевић Пепе Лука, Ђукано-
вић Николе Милош, Џаферовић Суље Мурат, Гли ја-
ков ић Марка Симо, Гашић Николе Јово, Грачанин 
Муљате Ибро, Иветић Нике Марко1, Ињац Луке Спа-
соје, Крајиновић Саје Садија. Келечевић Вице Мила-н, 
Кнежевић Тодора Симо, Катић Јована Владо!, Кесић 
Ђуре Перо, Ленир Вида Остоја, Лукић Алексе Петар, 
Новаковић Јове Миле, Родић Томе Лазо, Раца Јове 
Bepo-, Радујко Видака Милош, Рађеновић Ђуре Ду-
шан, Радловић Илије Тоде, Сабљић Давида Перо, 
Шобат Вида! Душан, Тодоровић Трифка Василије, 
Тадић Јована Гајо, Томић Јована Петар, Тадић Три-
в-уна! Мићо, Тришић Ђуре Симо, Векић Ви-да Бранко, 
Вуковић Ђорђ-а) Преко, Војводић Илије Мирко, Ви-
кало Васе Рајко и Зорић Вида- Стојан; 

-рез. заставници: Башић Вида Бранко, Бјелић Ми-
ле Стојан. Чизмић1-Бобић Милоша Д-аница, Ђумић 
Петра Јован, Ђаковић Митра Драгомир, Ђуричић! 
Томе Станимир, Филиповић Стевана Ђукан, Грубиша-
Пере -Лазар, Грубор Лазе Марко, Граховац Новака 
Милорад, Галић Боже Стеван, Гашић Милоша Ми-
лош, Јанчић Миле Војислав, Кешин Јове Јово, Ksu. 
манќо Давида Васо, Кецман Лазара Раде. Каран.овић 
Вучена Ста-нко, Ковачевић Марка Миле, Љубичић Јо-
ве Раде, Мијић Луке Перо, Максић Јована Никол-а, 
Максић Васе Блажо, Панџа Павла Мил-ан, Петковић 
Милоша Јов-о, Перишић Тодора Борка, Родић Сте-
вана Милан, Рад лов-ић Николе Дане, Рађен.овић Јо-
вана Миле, Родић Јована- Раде, Срдић Петра Сава, 
Стевановић Ђурђа Перо, Стев-ановић Јована Миле, 

Шобот Ник-оле Лат, Шобат Ит н.е Илија, Тановић 
Миле Тодор, Том-ић Тече Перо, Трнинић Тодор-а Јо-
во, Вујчић Ман-о-јла Јоцо-, Вјештица Дам-.јана! Вицо, 
Вишњић Ђуре Симо, Влаховић Августина. Анте, Зо« 
рић Миле Милан и Зарач Вучена Триво; 

рез. ст. водници: Бајић Илије Јевто, Рајић Саве 
Сава, Оп-ачић Михаила. Мирко, С абиј-ић Рад-а 'Мирко, 
Сим-ић Косте Чедомир, Шево Мил-ана Лука и Умиче-
вић Остоје Марко; 

рез. мл. в-одник Батов-ац Миће Трифко; 
Boj. обвезници: Бабић Тривуна Душан, Дурако-

вић Мухарема Омер, Граховац Пер-е Јово, Игњац 
Луке Нојко, Ивановић Дане Лазо, Иветић Ник-оле 
Душа,н, Јарић Мије Јован, Керкез Василија Ђуро, 
Милијев ић Давида Илија, Ненадић Марк-а Мирко, 
Нитић Стеве Стеван, Раца Ј-ове Обрад, Радинов,ић 
Глише Драг-ом-ир, Рељић Николе Рајко и Т-адић П аи-
ла Љубомир. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И Ј.ЕДИНСТВА U РЕДА: 
рез. мајори: Финци Мојсије Мони и Симић Јове 

- Ђорђе.; 
рез. капетани: Максић Пере Никола, Обрадовић 

Јована Богдан, Родић Васе Марко и Шекарић Ристе 
Новица; 

рез. поручници: Бабић Обрада Божо, Балабан 
Луке Љубо., Бањац Глише Јово, Б-ашић J андрије Јо-
во., Божић Миле Милан, Божић Миле Никол-а; Ђерић-
Милановић Спа-се Јованка, Гошић Душана Светио, 
'Јоветић 'Стевана Гојк-о-, Карајић Хасана Хасан, Ко-
мадина Илије Раде, Лучић Марка Живојин, Мактеро-
вић Јов-ана) Ст-еван, Медић Станк-а Раде, Мирковић 
Василија Бранко, Митровић Рајка Саво, Монтиљо 
Саламона Давид, Радновић Обрада Петар, Ре-сулсвић 
Назифа Салим, Слијепуевић-Поп-овић Симе Сока, Су-
башић Ибра-хи-ма Нуман, Бај-агић Л-а!зе Илија, Ваша-
лић Јована Лука и Вуцеља Симе Зора; 

рез. поти оручи иц и: Бајић Јов-ана Душан. Балаба-н 
Милана Марко, Келечевић Вице Милан, Кнежевић То-
дора Симо-, Pairai Јов-а Перо, Родић Томе Лазо, Саб-
љић Давида Перо и Вуковић Ђорђа Проко-; 

рез. заставници: Додиг Луке Коста, Драговић 
Илије Јово-, Филиповић Стев-ана Ђукан, Глуш-ац Томе 
PaHiKiOv Кецман Лазара Раде. Мијић Луке Перо, Ра-
игљић Ђуре Дмитар, Бабић Трифуна Душан, Метлић 
Шпир,е Шпиро и Вучковић Јове Мићко. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ El РЕДА: 
рез. мајор К-апор Спасоја Момир. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ 
рез. мај.ор Капор Спасоја Момир; 
рез. капетани Дедић Л афит a Фехим, Поздера-ц 

Мехм-еда Хамдија и Прерадовић Јована, Здравко; 
рез. пор-учн-ици: Бабић 0'бјрада Божи, Б-алабан 

Лука Љубо, Башић Јандрић Јо.во, Божић Миле Ни-
к-ола, Цвијановић .Ма.рка Раде, Ђурић Јове Драгутину 
Гошић Душан а! Светио, Грујић Станка Јов Oi, Кајдкћ 
Хасана- Јусо, Курилић Јове Лука, Лучић Марка' Жи-
војин, Медић Станка Раде, Мирковић Василија Бр.ан-
до, Мудринић Пере Симо, Па јањетовић Тахира Хус е, 
Рађеновић Милоша Раде!, Родић Јов-ана 'Богдан, Ва-
шалиќ Јов-ана Лука, Вујмиловић -Мит.ра! Мирко и Зо-
рић Николе Вид; 

рез. потпору чници: Ба-јић Лазе Коста, Балабан 
Милана Марко. Богуновић Миле Владо, Бурсаћ Јо-
вана Бран.ко, Брк-ић Стевана Симеун, Добријевић 
J андрије Дмитар, Галић Милоша Бошко, Гашић Ни-
коле Јово, Пејаковић Марка Симо-, Грачанин Му ја-
ге Ибр-о-, Иветић Нике Марко, Ковачевић Стеве Дра« 
го, Крајиновић Омаје -Садија, Родић Томе Лазоѕ Pat-
дујко Вид.ака Милош, Ракета Лазе Љубо, Векић Вида 
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Бранко, ВлаЈК ,шћ Ив,ана Петар и Зорић Вида Сто-'јад; 
реа. заставници: Давидовић Алексе Бранко, Гру-

биша Пере Лазар, Карановић Миле Мил.н, Козо-м-ора 
Иле Раде, Карановић Вучена Станко, Каменко Давида 
Васо, Кумрић Николе Мирко, Максић Јована Никола,. 
Марчета Ђурђа Душан, Панда Павла Милан, Петко-
вић Милоша Јово, Рашљић Ђуре Дмитар, Шегрт Пане 
Пане, Шево Јована Душан, Томић Теше Перо, Виг-
њевић Ђуре Миле, Зорић Илије Драган и Стевандић 
Ђурђа- Перо; 

рез, ст. водници: Бајић Илије Јевто. Бајрић Ха-
сана Мухамед, Брканлић Николе Лазар, Бурзић Мех-
меда Хусе, Добријевић Пере Или.ја, Ђукелић Миле 
'Душан, Кушић Раме Х:сиб, Јакшић Пере Милан, Kat 
рамовић Боже Петар, Кнежевић Вели,мира Новак, Но-
ваковић Мице Илија, Обрадовић Раде Мирко, Пајић 
Вел-имира Ристо, Полић ,Дмитра Владо, Пр,па Илије 
Перо, Раја« Луке Јово, Родић Обрада Мићо, Симић 
Косте Чедомир, Умичевић Остоје Марко и Шезо Ми-
лана Лука; 

рез. водници: Бе,роња Веда Гој,ко, Бјелотумић 
Стеван-а- Бој,ан, Божић Миладина Сава, Бунчић Ми-
хала Душан, Др-ашковић Игњатија Милан, Лешић 
Симе Мићо, Луч,£4 Јан-дрије Бошко и Вурдеља Сте-
вана ^ран-ко; 

рез. мл. водници: Батовац Миће Трифко и Божић 
Миле Ђуро; 

в-ој. обвезници: Бабић Николе Паце, Бајић Марка 
-Мило-ш. Бајрић Мује Ибрахим, Бјелић Јове Рад-е-, 
Билчар Николе Илиј-а, Бошњак Цетаха Хамд-ија, Бла-
нуша Ђуре Мирко, Брканлић Тривуна Т,риве, Горић 
Стојана Милош, До,р ако-р,ић Мухарема Омер, Дми-
тровић Које Милован, Гламочанин Остоје Стој-ан, 
Граховац П-ере Јово, Глува-јић Марка ,Марко, Иветић 
Николе Душан, Ивановић Дане Лазо, Јовичић Спасе 
Милан, Јарић Мије Ј-ован, Јусић Раме Бау к о, Кер-кез 
Василија Ђур,о, К упреше нин Јована Илија, Крнета 
Да,вида Сава, Милојевић Да.вида Илија, Миљковић 
Миладина, Перо, Надаретић Мурата Ферад Орељ Ла-
зе Ник-ола, Родић Миле Петар, Реџић Хасе Агица и 
Рељић Богдана Богдан; 

дем. борац Pais ић-Шашић Николе Сајка; 
вој. обвезници. Сиј-ерчић Османа Самид, Смајић 

А-вде Хасиб, Шево Јована Вук-ашин, Тица Мије Ни-
кола, Вукобрат Јована Нине и Вејновић Лазе Душан. 

\ ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД HI РЕДА: 
/ рез. капетани: Гранић Јо-сипа Јосип, Куленовић 

(Махмута- Асим и Салихагић Абида Мухамед; 
рез. поручници: Алибеговић Алије Алија, Авдић 

'Двде Хусеи-н, Чановић Назифа Мех,мед, Делалић 
Суља) Абаз, Гајић Михајла Љубо, Илић Јеврема Мар-
ко, Колубер Алије Фатима, Кљаић Хасан Хангар, Ме-
тиљевић Мехмеда Ибро, Марковић Спасоја Сава, Му-
лабдић Халила Редије, Османбеговић Мустафе Адем, 
'Суботић Тодора Светолик, Савић Саве Драгиша, Се-
фер, егић Мује Бего. Станишић Илиј,е Мирко, Штерн 
Данијела Давид и Шупут Милана Велимир; 

рез. потпоручници: Абд-агић Суље Ахмет, Алко-
вић Дерве Сал,ко, Боснић Пере Драго, Царевић Раде 
Гојко, Добријевић Јандрије Дмитар, Перић Ђуре 
-Марко, Галић Милоша Бошко, Јашаревић Назифа 
Ибрахим, Кондић Јована Јован, Коврлија Др.агана 
Дане, Крнета Саве Миле, Мијић Стеве Софију, Перо-

. вић Михајила Петар, Родић Николе Бранко, Родић 
Дана Мирко и Садиковић Махмута Мустафа; 

рез. заставници: Абдић Ахмета Суљо, Андрић 
Митра Душан, Варош Боже Никола, Буразеровић 

I [Мустафе Рефик, Бундало Петра Предраг, Ве јновић 
Суље Хусеин, Б1ај1амовић Суље Осман, Бегановић 
Вел а-ге Х,асиб, Бјељац Михајла Лука, Бјеља,ц Јована 
Ма-рко, Билбија- Пере Јово, Варош Сто јана Са-ва, Бур-
саћ Раде Милан, Ченановић Ахмеда Хасан, Чихорић 
Ристе Милан, Че јеан Наима, Ибрахим, Дервишевић 

Мустафе Бајро, Делић Омера Заим, Ђурица Ђурђев 
Миле, Гогић Јована Гајо, Хоза,но-вић Окана Дела га, 
Израел Аврама Па,вула, Икотић Сулејмана Мухамед, 
Ињ»ац Станка Перо, Јеличић Ђура Боја, Карановић 
'Миле Милан, Кукрић Никола Мирко, Кисцурица Ах-
мета Адем Карановић Ала, ге Мехмед, Капић Ибрахима 
Емила, Кукрић Павла Петар, Лелић Заима Агица, Лу-
кач Мије Љубомир, Мајсторовић Јована Обрад, Муха-
ремовић Гариба Ахмет, Мацановић Ислама Сепер, Ма-
цак Пере Гојко, Омановић Мехмеда Му-ста-фа,, Остојић 
Пере Раде, Паничић Драгутина Драгољуб, Памучина 
Јове Бранко, Поповић Алексе Душанка, Пајовић Ивана 
Лазар, Рустић Османа Керин, Радуловић Пере Владе, 
Шухнк Хусеина Мехо, Шкорић Стевана Александар, 
Томић Дмитра Вид, Трнинић Обрада Пајо, Вујиђ Јове 
Рајко, Зељковић Душана Душан и Жунић Мухамеда 
Мехмед; 

рез. старбји водници: Бајић Илије Јандрија, Бс;:лћ 
Ђуре Јован, Бурзић Мехмеда Хусе, Бајић Јове Бошк-о-, 
Бадић Марка Аћим, Бјелатомић Стевана Јован, Бабић 
'Миле Никола. Башић Вида Лазо, Бабић Лазе Илија, 
Балић Реце Шабан, Чешљевић Петра Дане, Чича Миле 
Ђорђе, Добријевић Пере Илија, Дејановић Јандрије 
Ђуро, Диздаревић Ибре Дедо, "Букелић Миле Душан, 
Ђилас Миле Станко, Ђурица Драгутина Стево, Галић 
Јове Лазо, Јаковљевић Симе Илија, Јојић Јована Ду-
шан, Јаковљевић Иле Лука, Карановић Боже Петар, 
Карановић Васе Раде. Крнета Јована! Никола,, Крнета 
Николе Томо, Кљајић Миле Мирко, Кошчица Раде 
Симо, Кошчица Симе Васо, Љубоја Пере Никола, Ма-
јеић Петра Душан, Матерић Саре Ђуро, Малбашмћ 
Дамјана Војин, Марић Василија Гојко, Мидаревић Ђур-
ђија Јован, Маљковић Саве Марко, МеданхођићМуста-
фе Сакиб, Марић Тоде Милан, Марић Јована Стеван, 
Михаиловић Ђуре Бошко, Новаковић Миће Илија, (> 
брадовић Раде Мирко, Опачић Илије Божо, Пајић Ве-
лимира Ристо, Прпа Илије Перо, Петровић Илије Ми-
лош, Поповић Раде Стево, Пилић Дмитра Стојан, Ра-
јак Луке Јово, Радујко Тривуна Мирко, Радујко Петра 
Боса, Радујко Дане Петар, Смаилагић Авде Јунуз, Сер-
дар Стеве Илија, Шарић Суље Хадир, Шиник Пере 
Пане, Трнинић Стевана Драган, Тадић Јована Марко, 
Вишекруна Никола Сава, Вујичић Никола Недељко, 
Вуцеља Саве Перо, Вуковић Луке Илија, Вукобрат 
Ђуре Дане и Вранић Пере Ђуро; 

рез. водници: Аћамовић Шпире Перо, Анушић 
Миле Милан, Божић Миладина Сава, Бјелотомић Сте-
вана Бојан, Бероња Вида Гојко, Бунчић Михајла Ду-
шан, Драшковић Игњата Милан, Ђурица Васе Нине, 
Гајановић Миле Јован Кајтезовић Мехе Ибрахим, 
КошчицаЂуре Никола,Ј1ешић Симе Мићо, Лукић Јан-
дрије Бошко, Марић Марка Лазо, Милуновић Миле 
Дмитар, Шушнић Мирка Вујо, Шљивар Владе Сава, 
Шушњица Сима Милан и Велемир Марка Сава; • 

рез. млађи водници: Бајић Петра Бошко, Божић 
Миле Ђуро, Чакић Јандрије Душан, Драшковић Ђуре 
Адам, Лаврња Јове Душан, Минчић Владе Жарко, Pa-
no Милана Иван. Родић Илије Милан и Зорић Јове 
Благоје; 

рез. десетари: Калем Трифка Мирко и Ољача Миле 
Илија; 

војни обвезници: Ајдиновић Шабана Мухамед, 
Ачић Гаје Никола, Аћић Давида Давид, Арх Мартина 
Јоже, Божић Душана Гојко, Бошњак Гетаха, Хамдија, 
Бајрић Мује Ибрахим, Билћар Николе Илија, Бабић 
Николе Пајо, Бајић Марка Милош, Брканлић Тривуна 
Триве, Бјелић Јове Раде, Бокан Симе Никола, Бајић 
Марка Бошко, Бабаић Махмутов Хусеин, Бојић Мила-
дина Благота, Билобрк Николин Славко, Барун Задика 
Медахем, Бур а,зор ов ић Муст-афе- Бесим,Бегано-вић Му-
рата Заим, Баук Ђуре Перо, Балаћ Саве Бранко, Бје-
лић Јована Мирко, Башић Вејсила Јунуз, Цигановић 
Ђуре Јанко, Чајић Пазле Шабан, Ченагић Исмета Ен-
вер, Ћ: сић Стоја-на М-илош, Ћућус Илије ,Мијо, Дми-
тровић Које Милован, Дамњановић Пане Никола, 
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Делић Михајла Душан, Дијак -Филипа Владо, Дурић 
Драгана Хасо, Дамјановић Давида Илија, Ђогнћ Фаз-
лије Хашан, Ђапа Јована Петар, .Дужлић Мнрк-ai Раде, 
Дмитровић Милоша Милан, Грмуша Тодора Рајко, Гла-
мочанин Остоје Стојан, Глувајић Марка Марко, Грубор 
'Душана Милан, Граховац Михајла Божо, Галић Ђуре 
Бошко, Глигић Илије Љубо, Гогић Симе Симо, Грцић 
Хасана! Енвер, Гашић Јове Боја, Галић Саве Миле, 
Галић Томе Јово, Гак Николе Ђуро, Гак Николе Сто-
еја«, Хаћовић Дервишов Сафет, Хуексдаић Мехе Алија, 
Илић Миле Стојан, Јокић Михајила Богдан, Јовичић 
Спасе Милан и Јовић Николе Перо; 

дем. борац Јокић Илије Даница; 
BOJ. обвезници: Јурић Јосипа Владо, Јамаджија 

Раде Дмитар, Кнежевић Душана Миле, Крнета Давида 
Сава, Куитрежанин Јована Илија, Кнежевић Обрада 
Драган, Ковић Илије Мирко, Кесић Јована Симо, Кај-
тез Јована Ђуро, Кнежевић Николе Раде, Карановић 
Миле Душан ет К-љаји-ћ Марка Лаза; 

дем. борац Леви Мавро Зора; 
вој. обвезници: Латиновић Пере Стево, Лукић Ми-

хајла Пане, Ловре Симе Раде, Ларајић Мије Омер, Ла-
врим Јове Ђуро, Лончар Ђорђа Крсто, Лончарећић 
Алексе Душан, Личина Михајла Милорад, Ловрен Симе 
Душки, Монтиљо Такова Дуде, Миљковић Миладина 
Пеко, Малбашић Илије Лазо, Матерић Јована Никола, 
Марић Илије Никола, Марчета Пане Ђуро и Милије* 
вић Давида Крсте; 

дем. борац Марковић Ђорђа Босиљка; 
вој. обвезници: Марковић Марка Јово, Мандић 

Лазе Драган, Мандић Пере Никола, Марић Симе Симо, 
Мирчић Стевана Никола, Мнхајлица Миће Ђуро, Ме-
дић Раде Милош, Медић Пере Љубан, Медић Тривуна 
Мирко, Каларевић Мурата Ферид, Новаковић Миле 
Раде, Никол anu Дмитра Милош, Орељ Лазе Никола, 
Орељ Јована Стево, Орељ Николе Перо, Пилиповић 
Лазе Марко, Пилиповић Стојана Душан, Пожежанац 
Ђуре Јосип, Паравина Гојка Милан, Петровић Раде 
Стеве«, Поробић Мурата Ибрахим, Родић Миле Петар, 
Реџић Хасе Агица, Рељић Богдана Богдан и Радун 
Мије Вид; 

BOJ. обвезници: Радун Пере Спасе, Радовић Николе 
Ђурађ, Радун Илије Раде, Радујко Боже Душан, Раца 
Лазе Душан, Рошић Мије Мујага, Рађеновић Раде 
Симо, Радиновић Глише Александар, Радујко Јована 
Рајко, Радујко Крсте Драган, Радош Нике Јозеф, Си-
јерчић Османа Самид, Срећо Илије Глишо, Семић Али-
је .Ибро, Салаковић Мустафе Селим, Скакић Петра 
Миле, Скакић Стојана Васо, Шево Саве Владо, Шево 
Петра Драган, Шегрт Лазе Томо, Шевић Миле Стево, 
Шмањић Јосипа Јосип, Шегрт Раде Богдан, Шевић 
Илије Душан, Штикавац Николе Јово, Тица Мије Ни-
кола, Трнинић Бошка Славко, Трнинић Стевана Ђуро, 
Тубин Стевана Илија, Триван Петра Дане, Тркуља 
Стојка Илија, Танкосић Јована Гојко, Угрен Милоша 
Стево, Вукобрат Јована Рајко, Вукобрат Јована Раде, 
Бајагић Саве Михајло, Вукашиновић Давида Мирко, 
Вејновић Лазе Душан, Вукобрат Дане Гојко, Бајагић 
Стевана Милош, Вуковић Јовице Остоја, Вебер Павла 
Јосип, Вуцеља Ђурђа Јово, Зивлак Јове Урош, Зивлак 
Стевана Дмитар, Зорић Марка Ђуро, Зечевић Милов 
Павле и Зељковић Милоша Илија. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Богуновић Миле Божо, Ћатовић 

Назифа Мехмед, Капетановић Алије Мунир, Каларе-
вић Мурата Нурија и Суботић Тодора Светолик; ' 

рез. потпоручници: Јашаревић Назифа Ибрахим, 
Оруч Есада Салко, Родић Николе Бранко, Родић Дана 
Марко, Шишић Салиха Мујо, Шобот Вида Душан и 
Тодоровић Трифка Василије; 

оез. заставници: Варош Боже Никола, Генановић 
Ахмеда Хасан, Филиповић Стевана Ђукан, Фочак LUe-
рица Ешреф, Грубор Лазе Марко, Јеличић Ђуре Боје, 

Куњадић Тривуна Перо, Лелић Заима Агица, Ненадић 
Симе Илија, Паничић Драгутина Драгољуб, Памучина 
Јове Бранко, Пашајлић Саве Данило, Перковић Мила-
на Миливоје, Родић Стевана Милан, Радновић Ни-
коле Дане, Рустић Османа Керим, Сабљић Саве Јово, 
Степандић Вида Мићо, Сарачевић Салиха Едхем, Шо-
бот Николе Лазо, Вујчић Михајла Јоцо, Вујић Јове 
Рајко, Видовић Јове Јово и Зорић Миле Милан; 

рез. ст. водници: Бајић Илије, Ј андрић Бајић Јове 
Бошко, Бабић Марка Аћим, Бјелотомић Стевана Јован, 
Бабић Миле Никола, Чича Миле Ђорђе, Дејановић 
Јандрије Ђуро, Дуратовић Ибрахима Дурат, Ђилас 
Миле Станко,Глигић Вида Стојан, Гвозденовић Тодора 
Милан, Јаковљевић Симе Илија, Карановић Васе Раде, 
Крчета Јована Никола, Криста Николе Томо, Кљајић 
Миле Мирко, Кнежевић Милоша Вујо, Кремић Пере 
Душан, Лазић Симе Крстан, Ленић Ђуре Јован, Мајкић 
Петра Душан, Матерић Саве Ђуро, Малбашић Дамјана 
Војин, Мирић Василија Гојко, Мидаревић Ђурђа Јован, 
Маљкови.ћ Саве Марко, М.арјановић Ђуре Перо, Опа1-
чић Илије Божо, Петровић Илије Милош, Смаилагић 
Авде Јунуз и Сердар Стеве Илија ; 

рез. ст. водници: Силајџић Ибре Адам, Шарић 
Суље Хадир, Тадић Јована Мирко-, Томић Стеве В,а,со' 
Вујичић Николе Недељко, Вишекруна Николе Сава, 
Видовић Николе Милан и Жељковић Шаћири Ма.хмут; 

рез. водници: Анушић Марка Јанко, Бркић Стевана 
Стеван, Цвијан Симе Бошко, Ерор Драгутина Феликс, 
Јарић Стевана Милан, Шевић Раде Миле, Шевић Петра 
Рајко и Шушњица Симе Милан; 

рез. мл. водници. Дра ш,керић Ђуре Адам, Крнета) 
Давида Милош, Ловрић Илије Дурко и Макљевић 
Јакова Драгутин; 

рез. десетари: Калем Трифка Мирко и Ољача Миле 
Илија; ' 

BOJ. обвезници : Алтарац Јозефа Алфи, Арх Мар-
тина Јозе, Ахметовић Мурата Сулејман, Ачић Драге 
Васо, Бурловић Сулејмана Авлија, Божић Душана 
Драго, Бокан Симе Никола, Бајић Марка Бошко, Бје-
лотомић Марка Перо, Цигановић Ђуре Јанко, Четић 
Исмета Енвер, Ца,јић Фазле Шабан, Ћовић Ћамила Ћа" 
мил, Чизмић Шерифа Хамза, Ћућус Илије Мијо, Ди-
здаревић Мурата Мујага, Дамљановић Пане Никола, 
Џанкић Ахмеда Хасан, Џеферовић Мехе Бајро, Гашић 
Пере Дмитар, Грмуша Тодора Рајко, Грубор Душана 
Милан, Граховац Михајла Божа, Галић Ђуре Бошко, 
Глигић Илије ЈБубо, Гогић Симе Симо, Хаземовић Оме-
ра Шабан, Јокић Михајла Милан, Јовић Николе Перо, 
Каравдић Му j е Хакија*, Кнежевић Душана Миле, Кне-
жевић Обрада Драган, Ковић Илије Мирко, Кесић Јо-
вана Симо, Комњенац Алама Радослав, Леви Мавро 
Зора, Латиновић Пере Стево, Лукач Михајла Пане, 
Ловре Симе Раде, Ларајић Мије Омер, Лаврња Јове 
Ђура, Медић Илије Урош и Монтиљо Јакова Дуде; 

BOJ. обвезници: Малбашић Илије Лазо, Матерић 
Јована Никола, Марић Илије Никола, Марчетић Пане 
Ђуро, Милијевић Давида Крста, Милковић Неше Ха-
сан, Муминовић Хасима Хасан, Нишић Стеве Стеван, 
Новаковић Миле Раде, Окије Стевана Славко, Орељ 
Јована Стево, Павлић Илије Владимир, Пилиповић 
Лазе Марко, Пилиповић Стојана Душан, Пурић Мехме-
да Хашим, Перендија Милосава Рајко, Раца Лазе Ду-
шан, Раца Јове Обрад, Радиновић Глише Драгомир, 
Радовић Николе Ђурађ, Радун Илије Раде, Радун Пере 
Спасе, Радун Мије Вид, Радујко Боже Душан, Рељић 
Николе Рајко, Реџић Фејзе Рамо, Сафтић Хивзе Зул-
фо, Салкић Бећира Хасан, Селимовић Абде Медо, Сре- i 
мац Стојана Душан, Срећо Илије Глишо, Сулејмано-
вић Суље Сулејман, Шевић Илије Душан, Шмањић 
Јосипа Јосип, Шегрт Раде Богдан, Трстењак Алојза 
Јосип, Тадић Павла Љубомир, Трнинић Бошка Славко, 
Трнинић Стевана Ђуро, Тубан Стевана Илија, Тркуља 
Стевана Илија, Триван Петра Дане, Угрен Милоша 
Стево, Бајагић Стевана Милош, Вукашиновић Давида 
Мирко, Вуковић Луке Илија, Вукобрат Дане Гојко, 
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Заметица Мехо Таиб, Зивлак Стевана Дмитар и Зо-
рић Марка Ђуро. џ 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез. поручник Добрић Ђуре Душко; 
рез. потпоручници: Газдић Станка Маринко, Ја-

њушевић Живка Милорад, Лиља Милана Душан и Ба--
бић Илије Бошко; 

рез. заставници: Дерић Омера Суљо, Голубовић 
Симе Стојан, Ковачевић Авде Рашид,Курлабић Стеве 
Стеван, Лозо Данила Крсто, Дулић Омера Селе, Ман-
дић Димитрија Богдан и Татарагић Узеира Авдо; 

рез. ст. вод-ници: Билбија: Јове Душан, Демировић 
Абида Ариф, Дроњак Стевана Бранко, Дуратовић 
Ибрахима Дурат, Хрустић Мустафе Мустафа, Љевар 
Николе Илија, Медаревић Илије Перо, Менишевић 
Римзије Исмет и Подгорелац Стјепана Славко; 

рез. водници: Б-арјактаревић Хасана Алана-, Бекић 
Та-не Си-мо, Бероња! Миле Славко, Церов-ић Миће Ду-
шан, Диздаревић Фазлије Хасан, Хрњез Јока Радован, 
Керал Сабита! Каси-м, Пилић Јове Стево и Стармал 
Јосипа Јосип; 

рез. мл. водници : Ајдиновић Алаге Рамо, Алича-
«ћ Шабе Мехо, Бабић Милана Богдан, Бепановић 
Алате Мехмед, КаЈтазовић Хасана Хасан, Карајовић 
Мехмеда Халид, Косановић Николе Ђуро, Ковачевић 
Редше Мехо, Марчета Стеве Мирко, Мицић Слаке 
Исмед, Мујакић Ибраима Сулејма-н, Пајазетовић Оалке 
Хасиб, Ризвановић Ризвана Ризван, Сремац Јанка 
Бошко, Шабић Ха-се Дервиш, Шабић Хасана Фехим, 
Зшрифовић Хасе Шабан и А уп ић Ивана Фр-а,њо; 

рез. десетари: Кајго Ристе Илија, Сабљаковић, 
Хасана- Мехо, Сзрхић Мух,амеда Мехмед и Шишић 
Салиха Хасан; 

Boj. обвезници : Алиспахић Дервиша Тажеим, Ах-
мић Мије Наил, Абдић Ахмета Рамо, Араповић Мехе 
Бећир, Ахметашевић Бајре Бајро, Ал; пајић Шабе 
Суљо Абда,ковић Арифа Веле, Абдић Хасана Хасе, 
Бабић Суље Мустафа, Бпкијач Миле Лазо, Беширевић 
Рашида Ферид, Бањац Ивана Живко, Башагић Сулеј-
мана Бећир, Борић Хамида Але,Бурловић Сулејмана 
Авдија и Видак Миће Михајло; 

вој. обвезници: Бероња Миле Драган, Бабић Томе 
Божо, Буцало Луке Милан, Бјелотонић Симе Мила-
дин, Бегановић Алије Јусуф, Бећкановић Сулејмана 
Хашим, Цвијан Илије Тодор, Шавија Лазара Бошко, 
Чакармнш Симе Душан, Ћишић Алије Тарик, Ћора-
лић Мехмеда Махмуд, Ћућус Спире Никола, Ћатић 
Хасе Мехмед, Добријевић Јове Мирко, Диздаревић 
Ибре Осман, Диздаревић Цебе Ибро, Дестанови Ахмета 
[Маше, Дурић Бај,ре Шабан, Дамјановић Стеве Бошко, 
Ђево Бећиров Ибро, Ђурашковић Митра Лабуд, Ђогић 
Хусеина Хусеин, Ђогић Меде Рамо, Ђогић Окана 
Осман, Џанкић Ахмеда Хасан, Цанић Мухарема Адил, 
Гашић Пере Дмита-р, Гењац Мује. Исмет Гогић Ми-
лоша Бранко, Грубор Луке Милан, Хусеић Бешира 
Хусеин, Исмић Мулина Хусо, Иванковић Дмитра Ни-
к,ола, Јокси,мо-ви-ћ Новице Ђуро, Кљајић Јове Саво, 
Кушанић Реџепа Хусеин Куленовић Хусеина Фахрудин, 
Ковачевић Сулејмана Ибрахим, Кајтезовић Хусе Ибра-
хим, Кличић Омера Ахмет, Ковачевић^ Венца Смајо, 
Ковачевић Мурата Муше, Кајтезовић Хасана Хасе, Кај-
тезовић Алате Омер, г р а н д и ћ Раме Ибрахим, Кор-
'јенић Алије Расим, Кгљун Алије Хусо, Кадрић Бајро, 
Коврл,ија -Насиља Да,мј-ан, Кесић Биће Драган Кесић 
Николе Миле, Карановић Стевана Јово, Кајтезовић 
Јово, Кајтезшиа Хусеина;, Л смеш Мухамеда Махмут, 
М-олиниари Ери е с то в От а-вије, Мицић Нурије Реце, 
Мујовић 'Мал к ана Хусеин, Муха,медатић Бећира Хасе, 
[Мурић Реце Бајро-, Меакић Османа1 Ха с-г н, Муха-
мед гигић Шери-фа Ибрахим, Миљковић Меше Хасан 
Медић Илије Ур-ош и Миркови-ћ Ђуре Петар. 

BOJ", обвезници : Мехмедовић Мустафе Захид, Ма-
њић Тодора Симо, MpimtiaiK Ибре Алата1, Миљковић 

Меше Ахмет, Момић Јована Никола, Момић Илије. 
Никола, Новаковић Радомира Милутин, Нухановић 
Сели-м« Селе, Ваљаревић Бећира Абдулах, Каларевић 
Хасана Бећир, Нуна-новић Селим,а; Хасиб, Ну нановић 
Селе Омер, Надарен,ић Ибрахима Реко, Ненадић Гојк-а* 
Веселко, Поричaнин Мулин Сулејман, По-рнић Хасана 
Селим, П анџић Бај р е Сејдо, Порчић Алије Ха-мид, 
Пур,ић Мехмеда Хасим, Петр,овић Стеве Ђуро, Пухли-ћ 
Мехмеда Сулејм,ан, Оаја-зетовић Мустафе Суљо, Пи-
липови-ћ 'Ђуре Богдан, Панцић Османа- Осман, Рајић1 

Марка Никол-а!, Ритан Јована Душан, Рошић Беге Ха-
сиб, Радић Ристе Видо, Росуљаш Саве Ђорђо, Рамо-
вић Шер,ифа Џем-ал, Penam Вида Мирко, Раду ј, к о 
Николе Благоје, Радујко Јове Бошко, Радуј-ко Јан-
д р и ћ Јован, Радујко Симе Драган, Родић Пане Мом-
чило-, Сабљаковић Шерифа Хасиб, Станишић Данила 
Бошко, Садрија С-аида Халид, Савић Јована Живко, 
Салама Мустафе Ше,м-со, Сабљаковић Јусе Рашид, 
Смиљанић Пере Чедо, Селимановић Суље Осман, 
Ш-абић Дервиша Хасиб, Ша банат ић Шаба,на Омер, 
Шкргић Хасана Хусеин, Шкрбић Хасана Мехмед. Три-
фуновић Марка Милан, T ричи ћ Kac,e Ах,мет, Томић 
Крсте Ненад, Владушић Ђуре Милан, Вукобрат Ми-
лана! Лазо и Вареш анокић Мехмеда Бећир; 

дем. борац Вујовић Јове Аиоблина; 
BOJ. обвезници: Вукосзвљевић Васе Александар, 

Велић Алаге Але, Вехаб Расима Хајдар, Зухлић Шућ-
рије Салко, Заимовић Алије Омер и Здравић Алаге 
Латиф. 

Бр. 29 
I априла 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члан-а 2 Закона о орденима и меда-
љама, a на предлог Врховн-ог команданта оружаних 
снага- Ф-НРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народ,не Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, уме,шност у ко-ман-

довању, осведочени Р'ЗД ва, остварењу братст,ва и 
јединства међу нашим народима uf стечене за,слуге 
за народ у току народи:ослобдилачке борбе одл,и-
кују 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ li РЕДА: 
пуковник Белобрк Анте Мате. 

• ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
каре тани: Благојев Живка Жи-вко- и Миљковић 

Мила Милан; 
поручник Чеховин Антова Анто«; 
•.потпоручн,ик Граховац, Дане Милан. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТ,ВА И РЕДА: 
потпуковници: Грковић Боже Јовица и Станишић 

J с-вана Ми-рко; 
мајори: Бра,јовић Јакше Михајло, Церијан Стје-

пана Стјепан, Кнежевић Боре Лука, Маринковић 
Фрање Томислав -и Вурдеља Димитрија Ретка; 

капетани: Арко Ивана Иван, Бу,димир Ане Иво-, 
-Ба1ћац Паеквала Маријан, Димић Петра Ђуро, Ло-
врен Јове Урош, Милинков-ић Јо-вана Сашо, Па,рипо-
вић Раде Спасо, Педоњардо Јосип-а Ие-о, Рамадан 
Ристе Мишо, Секула Јакова Иво, Вучксгв-ић Дамја-на 
Милан и Тончић Хусеина Орхан; 
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поручници: Вучинић Петра Маржо, Дурсум Ал ек-' 
се Јав-а«, Мандић Јеле Миле, Мартиновић Раде Јово, 
Одорчић Франце Јосип, Перовић Јовице Перо, Пет-
ковић Антена Божемно, Шишић фрање Никола, 
Нурнат Алојза Лудвик, Самолов Миле Мићо, Сундач 
Луке Милан, Ш е т а Ахмет Исмет и Вукајловић Т и -
ле Милош; 

,потпоручмици: Баста Раде Д«,ница, Буљан Марка 
Мате и Гр-аховац Дане Милан. 

" ОРДЕНОМ П АРТИЗ АНС КЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Кнеж-евић Боре Лука, Милановић 

Михајла Милан, Реић Ивана М-арин и Ж-ивксвић Љу-
бомира Весе-лин; 

капетан«*: Бронзић Лазара Милан, Маљковић 
Ђуре Ђоко, О-ро Луке Васо и Тркуља Ника Коста,. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРА-БРОСТ:' 
мајори: Марини Франца Маријан и Ро-гић Да-

нила, Живко; 
поручници: Ала-гић Ибра,хима С-улејман, Баро-вић 

Марка Милути-н и Машић Вукашина Рајко-; 
по тп о рудници: Јањић, Михаела Небојша и Трбо-

вић Илије Милан, Милет,ић Јована Владимир, Раутер 
Ивана Фрањо и А мол и h Андрије Срећко; 

БОЈ. чиновник Шк анта Ђуре Бор-ис. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
капетан Јокић Симе Сима; 
поручн,ици: Ал-атић Ибрахима Сулејман, Буви-

нић Петра Марко. Ђорђевић Милорада Дража -и 
Петковић Антона Божемно; 

потпореницн: Благојевић Михајла Радован, Не-
дељковић Животе Милов-ан и Са-в-ковић Симе Милан; 

заставници: Алексић Драгутина Ранђел, Јовић 
Милана Славко-, Мо-мчиловић Сотира Радомир, Па-
нић Милана, Ми-рче, Просоли Игњаца Ратомир и Смо-
лић Андрије Срећко; 

soj. чиновник Вијоровић Милана Дарослав; 
ст. водник Позна-р Франца Андреј. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
B-oj. чиновник Тодорић Стевана Бранко. 

Бр. 46 
4 априла 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ур ади и л-ист Наро,дне Р-епублике Словеније" у 
броју l i од 29 марта 1949 године објављује: 

Уредбу о обавезним превозним услугама у шу-
м-арству и дрвној индустрији; 

Уредбу о одређивању сече на подручју града 
Љубљане; 

Уредбу о оснив-ању среско,г суда за Срез Мари-
бор и о његовој надлежности; 

Решење о оснивању Секретаријата за организо-
ва,ње Обласног одбора за Љубљанску област", 

Решен,е о оснивању Секретаријата за организо-
вање Обласно-г -одбора за Мариборску област; 

Наредбу о личним картама; 
Решење о до-датку обезбеђеном снабд-евању рад-

ника на државним 1П10л»0!гфивредним добри,ма републи-
чког значаја!; 

Решење о о-снивању ЗаЕ-ода за хигијену исхране. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Нар-одне Републике Црне Горе" 
у бр-оју 9 од 31 м-арта 1949 г-одине објављује: 

Правилник о гарнир »винској служби, стручним ис-
пити-ма и курсевима за службенике -пољопривредне 
струке; 

Правилник о приправи никој служби, стручним ис-
п-итима и курсевима у пра,вно,ј струци и о прелазу 
службеника из других струка у правну струку; 

Решење о одређивању стопа ea одређену планску 
добит за државна индустриска ороиавођачка преду-
зећа лок-алног значаја. < 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страни 
305. Уредба о научним областима из којих 

се додељује степен доктора-наука 505 
306. Правилник о боновима, уз које сељачк-е 

радне задруге, за,дружне е,к-он-омије и зза-
другари купују робу у трговини по ве,за-
ним цен-ама — — — — — 505 

307. Правилник о- продајним картама у трго-
вини ио везаним ценама — — 506 

308. Правилник: о организацији, саставу и раду 
КОМИСИЈА за радн-е н-орме у шумарско j 
струци 608 

309. Правилник о дужностима и висини до-дат-
ка бригадира у шумској -производњи — — 509 

310. Упутство о преузимању, сортирању, па-
ковању и испоруци откупљене вуне 509 

311. Наредба о посебн-о-ј сталној контроли ква-
л,итета и начину припреме млевене папри-
ке измењене за извоз — —. 511 

312. Решење о програ,му испита из струч,ног 
дела з-а- звање млађег правног референта 
који полаже Испит код Комитета за зако-
нода,вство ет изградњу народне власти Вла-
де ФНРЈ — 513 

313. Решења о име,новању Комисије за извла-
чење обвезница Народног зајма — 514 

314. Решење о посебним д азањи ма пољопри-
вредним радницима ко-и се уговором оба-
вежу да, ће у радном односу остати на,јма-

.ње годину дана 514 
Приступ Холандије Протоколу којим се мењају 

Конве-нција за сузбијање трговине женски-
њем и децом од 30 с-е,птембр-а 1921 године 
и Конвенција- о сузбијању трговине одра-
слим женама! о,д l i октобра 1923 године'И-
Протоколу којим се мења Међународна \ 
конвенција за сузбијање промета нем-орал!* 
них публикација од 12 септембра! 1923 го-
дине — — 514 

п-оправка Упутства о продаји ,робе сељач-ки,м 
радни,м задр,угама и задружним економи-

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

Југословенског штампарског предузећа, Београд 


