
Среда, 1 септембар 1948 
БЕОГРАД 

БРОЈ 75 ГОД. IV 

631. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, .Влада 

ФНРЈ, на- предлог Министра унутрашњих послова 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА ВИШЕ ШКО-
ЛЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

ФНРЈ 

Члан 1 
У циљу спремања и добијања стручно-квалифи-

.к ован их кадрова оснива се Виша школа Министар-
ства унутрашњих послова ФНРЈ. 

Виша школа Министарства унутрашњих послова 
ФНРЈ стоји под непосредним руководством и надзо-
ром Министра унутрашњих послова ФНРЈ. 

Члан 2 
- Виша школа Министарства унутрашњих послова 

ФНРЈ може ИМЈЗТИ више отсека, који се отварају 
е обзиром на' карактер стручне наставе. 

Члан 3 

На челу Више школе стоји директор, кога (по-
ставља Министар унутрашњих послова ФНРЈ у са-
гласности са Претседником Владе ФНРЈ. 

Директору помажу у раду једа« или више по-
мећника који руководе радом појединих отсека Ви-
ше школе. Број помоћника одређује се према броју; 
отсека у Вишој школи. 

Члан 4 
Настава у Вишој школи Министарства, унутраш-

њих послова ФНРЈ три«је по правилу три семестра. 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ може рок 

трајања наставе у појединим отселиме школе скра-
тити или (продужити. 

Наставни план и програм у Вишој школи одре-
ђује Министар унутрашњих послова ФНРЈ. 

Члан 5 
За слушаоце Више школе могу се примати-слу-

жбеници .ресора унутрашњих послова администра-
тивне и криминалистичке струке, као и припадници 
народне милиције који су св;.шили гимназију са по-
ложеним вишим течајним испитом 

Изузетно се у Вишу школу од ступања на снагу 
ове уредбе до 1 септембра 1953 године могу при-
мати службеници ресора унутрашњих послова који 
су свршили нижу гимназију са положеним нижим 
течајним испитом. 

Члан 6 
За време похађања Више школе службенички 

однос слушалаца не прекида се и они примају своје 
дотадашње принадлсжности. 

Члан 7 
Слушаоци Више школе полажу испит на крају 

свшог семестра пред испитном комисијом коју одре-
ди Министар унутрашњих послова ФНРЈ. 

Слушалац који на крају семестра не положи 
испит може га једном поновити. 

Члан 8 
Виша школа има посебан предрачун прихода и 

Р)3.сход,а који улази у састав предрачуна прихода и 
расхода Министарства унутрашњих послови ФНРЈ. 

Директор Више школе је наредбодавац за извр-
шење предрачуна. 

Члан 9 
Ближе одредбе зѕ извршење озе уредбе пг »птг-

сује Министар унутрашњих послови ФНРЈ. 

Члан 10 * 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративна Народне Републи-
ке Југославија". 

30 августа 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар унутрашњих послова, 
Александар Ранковић, с. р. 

632. 
На основу ?л. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питињими из народ-
не привреде, Влада! ФНРЈ, на предлог Министра по-
љопривреде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА САВЕЗНОГ 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ИНСТИТУТА ЗА ЈА-

ДРАНСКЕ КУЛТУРЕ 

Члан 1 
У сврху научно-истраживачког рада из области 

јадранских култура оснива се при Министарству; по-
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љопривреде ФНРЈ Савезни научно-нстраживачки ин-
ститут за јадранске културе у Каштел Лукшићу. 

Члан 2 
Задаци института су: 
а) да проучава услове биљне производње ја-

дранског реона; 
б) да леје стручна мишљења у вези са резултат 

тима научно-истра.^пвачтчпх р^довз; 
и) да д°је податке и предлоге з,а унапређење ја-

дранских КЈлтуро; 
г) да сар! ђује оп, одговарајућим научним заво-

дила и ус тг потрча У зе:;л>и и иностранству; 
д) да ес с'1 ора о стручном уздизању кадрова; 
•') да оој пљује р^зул^те .г^рпглшх истражи-

вања; 
е) да обавља и др:, ге сличне задатке које му 

повери Министарство пољопривреде ФНРЈ у вези са 
узгојом и унапр|е!;ењем јадранских кул-ура. 

ЧЛ12Н 3 

Реди остваривања својих задатака,' институт мо-
же имати експериментална станице и огледна поља. 

Члан 4 
Послогнма института руководи директор, копа! 

поставља Министар пољопривреде ФНРЈ у сагласно-
сти са Претсе динком Елиде ФНРЈ. 

Члан 5 
Савесни институт за јадранске културе има по-

себан предрачун прихода и расхода који улази у 
састав предрачуна прихода и расхода М и н и с т а р а 
пољопривреде ФНРЈ. 

Директен' института је наредбодгооц за изврше-
ње предрачуна. 

633. 
На основу чл. 7 Општег закона о шумама, а на 

предлог Министра шумарства ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О УПРАВЉАЊУ ЛАЦИО И АЛ КИМ ПАРКОВИМА 

Члан 1 
Ова уредба се односи на 'оне шумске и друге 

пределе нарочитих природних лепота, као и шумске 
и друге пределе кс горског или »пучког значаја, који 
су законима проглашени за националне паркове. 

Члан 2 
Национална! парковима упраслзз, према1 природи 

нацнонслног парко*, било савезно било ре пуб ли тон-
ско министарство шумарства. 

Опште руководству) нагчополним парковима вр-
ши Министар шумарства ФНРЈ, који даје опште 
смернице ЗЈ упр грљење сптгм нлкпспг.лпмм па>р,ко-
вима и врши општи наГоор пад к р ш е њ е м тих 
смерница и других сан? е гп их лг "опис а. 

Члан 3 
Ради заштите природних лепота шумских пре-

дела, про>Ч''!ВЅ'Њ.д услова ал проглашења одређених 
предела за националне паркове, пг,агилног управља-
не и коришћења пацко:-.! лпих паркова«, министар-

шумарства могу образовати нарочите смето-
ше одборе у којима, поред министарства шумар-
• -1 и других заинтересованих државних органа, 

Ј-ч-б! д и в углу заступљене културне и научне уста-
нова, синдикалне организације, поједини научни 
радници, као и 'поједини грађани заслужни за уна-
пређење националних павкова. 

Члан 6 
На институт се »преносе буџетска средства и до-

тације и предаде му се на управљање непокретна и 
покретна имовина која се налази под управљањем: 
ЗЈЗОДЛ за внноградарство и ма слинио ст го у Сплиту 
и његових отсека у 'Каштелим-а и Дубровнику, За-
вода за јужне културе у Тополици-Бару и м пелин гор-
ске станице у Фажни. 

Члан 7 
Ближе одредбе о раду и организацији овог ин-

ститута, прописаће правилником Министар пољопри-
вреде ФНРЈ. 

Члан 8 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

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

5 30 августа 1948 године 
1 Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Мзршзл Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Мг/Гнистор пољопривреде, 
№нж. Петар Стамболић, с. р-

Члан 4 
Св.:.ки национални паок има своју управу, чије 

седиште одређује надлежни министри шубаре!за. 
Више националних павкова мо.хе Сиги под јед-

ном управом 
Управа нацноналнсг парка је непосредно подре-

ђена надлежном министру ш\марства. 

Члан 5 
Глозпи задатак управе националне^ парка са-

стоји се у старању да се сачува природни изглед 
предела, животињски и биљни свег V њему, грађе-
вине и објекти, као и сне друге особине предела и 
д»ч се све уреди тако како мјжч најбоље послужити 
сврхама због којих је предео проглашен за нацио-
нални парк. 

Управа националног па!рка предлаже надлежном 
министру шумарства предузиман^ радова за очува-
ње и унапређење пирка«. 

Члан 6 
Експлоатација шуме у наци он ал ном парку не 

може се вршити. 
Џо одобрењу управе парка могу се сећи само 

поједина означена стабло.. 
Кресање грања, скупљање споредних шумских 

производа,, напасање стоке, жирење, 'кошење трше, 
искоришћава**^ вода, лов и риб лов, могу се вршити 
у национал«ом парку само по одобрењу управе пар-
ка, а под условом и у границама које она одреди. 



Среда, 1 септембар 1948 , к а 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број' 75 — Страта 1139 

Члан 7 
У циљу правилног управљања, управа сваког ка-

^овалног парка је дужна израдити тачан опис пар-
ка који мора (Задржати: 

>1) топографски нацрт нациоиалног парка са опи-
сом граница1; 

2) опис честица по врсти в л а ш и н т в\; 
3) опис честица по врсти култура; 
4). опис станишта, биљног и животињског света; 
5) опис знаменитих природних и вештачких тво-

ревина, грађевинских и других објеката. 

Члан 8 
Према подацима из чл. 7, а е обзиром на циљеве 

због којих је предео проглашен за национални парк, 
министар шумарства издаје правилник о одржавању 
националног парка, у коме се мораву прописати: 

1) мере за чување и заштиту затеченог стања 
станишта, биљног и животињског света, природних 
и вештачких творевина, грађевинских објеката и 
других знаменитости; 

2) смернице за одржавање и изградњу објеката 
и за унапређење парка; 

3) мрежа чуварских реон.а>; 
4) 1н!ачин и степен искоришћава!^! производа 

шуме и осталих производа и вредности национал-
ног 'парка; 

5) начин и време посећивања национал«ог парка 
и бављење у њему, као и одредбе о понашању по-
сетиоца. 

Искоришћавање добара у националном парку 
или у његовим деловима може се ограничити на 
шјужу Потребу у вези са сврхом КОЈОЈ парк служи, 
а може се и укинути. 

Члан 9 
У случају где у границама националног парка! 

постоје непокретна имања других лица, а експро-
пријација тих им^ња није неопходна, може се пи-
тање евентуалиог ограничења искоришћавања има-
ња уредити споразумно са сопствеником и тако, да 
му се исплати једнократна накнада за смањење 
користи које сопственик трпи због ограничења, иско-
рншћ^вања његовог имања. 

На исти начин може се поступити и оа имаоци-
ма других прав13. 

Член 10 
- Издаци за националне паркове улазе у предраг 

^ун прихода и расхода надлежног министарству шу-
марства. 

Члпн И 
Уколико ра-дља не преставља кривично дело, 

казниће се за прекршај новчаном казном до 50 ООО 
динара или поправним родом до три месеца ко у 
националном парку: 

1) уништава или оштећује предмете природних 
реткости, предмете нарочите лепоте или предмете 
који претстааљају особености националног парка; 

Ј) оштећује шумске вртове, расаднике и друге 
насаде; 

3) оштећује грађевинске објект*; 
4) обара или оштећује стабла; 
5) бесправно врши пашу, жарење, сакупљање 

семена или плодова, убира друге споредне произво-
де .или коси траву; 

6) бесправно лови дивљач или рибу. 
Поред новчане казне или поправног рада може 
изрећи и казнја одузимања предмета којим је 

прекршај учињен. 

Члан 12 
За вођење административно-казненог поступка 

и изрицање казне за прекршаје »по овој уредби над-
лежни су извршни одбори среских односно градских 
народних одбора. 

Члгаи 13 
Ова уредба ступа н,а снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу Федеративна Народне 
Републике Југославије". 

30 августа. 194Ѕ године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар шумарства, 
др Васо Чубриловић, с. р. 

634. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде Влада ФНРЈ, на предлог Министра помор-
ства ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ЛЕКАРСКОМ ПРЕГЛЕДУ И ЦЕПЉЕЊУ ЧЈ1А-
НОВА ПОСАДЕ БРОДОВА ТРГОВАЧКЕ МОРНА-

. РИЦЕ ФНРЈ 

Члан 1 
С в ецко лице које жели вришти, као члан бродске 

посаде, или врши службу на броду Трговачке мор-
нарице ФНРЈ мор^» имати телесну и душевну спо-
собност за вршење односне службе на броду. 

Члан 2 
Душевна и телесна способност лица из члана 1 

ове уредбе утврђује се опецијалним лекарским пре-
гледом. 

Члан 3 
Лица из члана 1 ове уредбе морају се цепити, 

према потребама поморске пловидбе, по прописима 
који прописују њихово цепљење, узимајући наро-
чито у обзир категорије пловидбе. 

Члан 4 
Лекарски (преглед и цепљење у смислу ове уред-

бе врши се редовно у земљи, а изузетно у иностран-
ству. 

Лекарски преглед и цепљење у земљи врши ле-
кар одређен за лечење чланова социјалног осигу-
рања. 

Лекарски преглед и цепљење у иностранству вр-
ши лекар кога одреди конзуларни претставник 
ФНРЈ, а у местима у којима« нема конзуларног 
претставника ФНРЈ, лекар кога одреди заповедник 
брода-. 

Лекарски преглед и цепљење у земљи бесплатно 
је. У иностранству трошкове прегледа и дешвдвд 
чланова посаде сноси управа бродар ' 
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Члан 5 
Преседаном "односно цапљеном лицу у земљи 

издаје се, без наплате таксе, уверење о извршеном 
Лекарском прегледу односно цедљењу. 

Уверења из ст<ав)а 1 овог члана личне су исправе 
врегледаног односно цепљеног. 

Члан 6 
Органи лучке службе и конзуларна претставни-

штво ФНРЈ дужна су водити надзор да чланови по-
бада бродова Трговачке морнарице ФНРЈ буду ле-
карски прегледани и цепљени у смислу прописа ове 
уредбе. 

Члан 7 
Ближе одредбе за извршење ове уредбе пропи-

саће правилником Министар поморства ФНРЈ у са-
гласности са Претседкиком Комитета т заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ, 

Члан 8 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије", 

30 августа. 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ, 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Браз-Тито, с. р. 

Министар поморства, 
Вицко Првуловић, с. р. 

V . 

635. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устав,а ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 

иа предлог Комитета за школе и науку Владе ФНРЈ, 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ НОВИНАРСКЕ И ДИПЛОМАТСКЕ 
ВИСОКЕ ШКОЛЕ 

Члан 1 
У циљу спремања и добијања висококвалифико-

ваних кадрова з,а нов ин арс ко - п у 5 лицистич ку делат-
ност, као и ви соко кв-аш иф окованих кадрова, дипломат-
ско-конзуларне струке, оснива се пр« Комитету за 
школе и науку Владе ФНРЈ Новинарска и дипломат-
ска висока школа са седиштем у Београду. 

Чла«; 2 
Новина,рема и дипломате ка висока школа и ш 

општедржавни значај и р)анг факултета. 

Члан 3 
Настава на Новинарско] и дипломатско] високо] 

школи траје четири године (осам семестара) и изво-
ди се по наставном плану и програму који доноси 
Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Члан 4 
На челу Новинарске и дипломатче високе школе 

стој« декан. 

Декана поставља Претседник Комитета за школе 
и науку Владе ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Владе ФНРЈ. 

Члан 5 
Новинарска! и дипломатска висока школа има 

свој посебан предрачун прихода и расхода који ула-
зи у састав предрачуна прихода и расхода Комитета 
за школе и науке Владе ФНРЈ. 

Декан је наредбодавац »а извршење предрачуна* 

Члан 6 
Ближе одредбе о условима пријема слушалаца, 

као и организацији и раду Новинарске и дипломат-
ска високе школе, донеће Комитет за школе и -науку 
Владе ФНРЈ. 

Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу дрном објављивање 

у ,,Службеном листу Фе цер активне Народне Репу-
блике Југоставије". 

30 августа. 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Брсз-Тито, с. р. 

636. 
На основу чл". 89 ст. 2 Устава ФНРЈ и чл. 13 

Опште уредбе о комитетима , Владе ФНРЈ, Влада 
ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИТЕТА ЗА 
ВОДОПРИВРЕДУ ВЛАДЕ ФНРЈ 

Члан 1 
У циљу остваривања општег руководства пра-

вилним и рационалним искоришћавањем вода и Уре-
ђењем водних токова оснива се Комитет т водо-
привреду Владе ФНРЈ. 

Члан 2 
Комитет за водопривреду има задатак: 
1) да остварује смернице Владе ФНРЈ у погледу, 

правилног коришћења вода и водних токова; 
2) да израђује општи план искоришћава«^ вода 

и уређења водних токова (водоиривредна оонов-а) који 
су од општедр1Ж1а<вног значаја, као и у случају кад 
су њиховим искоришћ звањем и уређењем заинтере-
соване две, или више народних република; 

3) да усклађује рад савезних државних органа 
у пословима коришћења и уређења вода и бујица; 

4) да доноси начела и смернице за руководство 
надлежних органа народних република по питањима 
искоришћава«,а вода и уређења водних токова као 
и да координира њихов рад на том подручју; 

5) да органима народних република даје упут-
ства за израду в одо привредних основа и да им пома-
же у њиховом остваривању; 

6) да проучава и даје сагласност на основна ре-
шења из области коришћења и уређења вода која 
су поједине установе дужне да му достављају; 
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7) да проучава предлоге већих планираних обје-
ката, као што су железничке пруге, путеви, фабри-
ке, рибњаци итд., и даје сагласност на њих уколико 
су у вези оа водопривредном основом; 

8) да израђује нацрте савезних прописа којима 
се регулише коришћење и уређење вода; 

9) да одржава везе са одговарајућим органима 
у иностранству у циљу решавања међународних пи-
тања у вези са водама и водним токовима; 

10) да издаје публикадије из области водопри-
вреде, часописе, стручне листове, билтене и сл.; 

11) д»а се стар(а о стручном (подизању и усаврша-
ван^ кадрова у водопривреди; 

12) да обавља и остале послове који му посе-
бним прописима буду стављени у задатак; 

Члан 3 
Комитет се састоји од претседника и потребног 

броја чланова. 
Претседник и чланове комитета поставља Вла-

да ФНРЈ на предлог Претседник Владе ФНРЈ. 

Член 4 
Претседник комитета руководи радом комитета 

и стара се о извршењу његових закључака. 
Он сазда® седнице комитета и претседава им. 

Члан 5 
Комитет има самосталан предрачун прихода 

и расхода! који улази у састав савезног буџета. 
Претседник комитета је наредбе даван за извр-

шење предрачуна. 

Члан 6 
Организацију комитета прописаће Влада ФНРЈ 

посебном уредбом, а ближе прописе пословања ко-
митета донеће Правилником Комитет за водопри-
вреду Владе ФНРЈ у сагласности са Комитетом за 
законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ. 

Члан 7 
Ов.а уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „СлужЛиом листу Федер»ативне Народне Репу-
блике Југослвије". 

30 августа. 1948 I едине 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

637. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ. а на пред-

лог Претседник Комитета за аутосаобраћај при Вла-
ди ФНРЈ и Претседник^ Комитета за школе и науку 
Владе ФНРЈ, В;пд1а ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА АУТОСАО-

БРАЋАЈНОГ ТЕХНИКУ МА 
Члан 1 

У циљу спремања и добијања средњих стручних 
кадрова у .аутосаобраћају оснива се при Комитету 

за аутос.аоб|раћај при Влади ФНРЈ Ауто оѕо бр аћ а јин 
техникум са седиштем у Београду. 

Аутосаобоа^ајни техникум им.а степен средње 
стручне школе. 

Члан 2 
Аутосаобраћајпи техникум је ^пколл. интернат-

ског типа. 

Члан 3 
Аутооаобраћајни техникум и т за а д а так да 

изграђује аутомобиле^ техничаре за ремонт и екс-
плоатицију аутосаобраћаја. 

Члан 4 
У Ау то сао бр а ћа јн и техникум примају се уче-

ници који су завршили седмогодишњу основну или 
њој р>авну школу са нижим течѕзјним испитом, или 
трогодишњу аутомеханичарску школу сз одличним 
или врло добрим успехом. 

Члан 5 
Школовање у Аутосаобраћајном техникуму траје 

три године. 

Чл)ан 6 
Број ученика, који ће се саже школске године 

примати у Аутос131о6раћајни техником из појединих 
народних република, одређује Претседник Комитета 
за аутосаобраћај при Влади ФНРЈ. 

Члан 7 
Наставни план и програм Аутооаобра&зјног тех-

никума прописује Комитет за ауто саобраћај при Влади 
ФНРЈ у споразуму са Комитетом за школе и науку 
Владе ФНРЈ. 

Члан 8 
Пословима Аутосаобр.аћајног техникума руко-

води директор кога поставља Претседник Комитета 
за аутосаобраћај при Влади ФНРЈ у сагласности са 
Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 9 
Аутосаобргаћајни техникум има свој посебан 

предрачун прихода и расхода који улази у • 0аст.2»в 
предрачуна прихода и расхода Комитета за ауто-
саобраћа<ј при Влади ФНРЈ. 

Директор је наредбодавац за извршење »предра-
чуна Аутосаобраћајног техникум.а. 

Члан 10 
Ближе одредбе о организацији и раду Аутоса«?-

браћајног технику ма прописаће Комитет за ауто-
саобраћај при Влади ФНРЈ у споразуму са Коми-
тетом за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Овлашћује се Претседник Комитета за аутооао-
бр<аћај при Влади ФНРЈ да донесе прописе о орга-
низацији и роду интерната Аутосаобр;аћа|јног техни-
ку ма. 

Члан 11 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

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

30 августа 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ју гос лсв ије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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638. 
На основу 41. 80 ст. 2 Устава Оперативне На-

родне Републике Југослвије, Влад- Федер аџиине 
Неродне Републике Југославије доноси 

* У Р Е Д Б У 

0 ИЗЗЕМИ УРЕДБЕ О Д Р Ж А В Н О М И Н С Т И Т У Т У 

ЗА ^ИСПУЛТУРУ У БЕОГРАДУ 

Чл-н 1 
Чл. 2 Уредбе о Државном институту за фискул-

туру у г "7 („Службени лист ФНРЈ" број 70/-КО, 
мето.1, се и 1"мСсГ. 

,,:т'\'о у Лр^-^.мом институту з:, фискул-
туру почев од школске 1913 године траје 4 године". 

Члан 2 
Оча уредбо ступај п ј сн пту д:~ ^см о б Ј ^ в м г г ^ а 

у „(Тужбене:* листу Федора гпвне Народне Републи-
ке Југосла?.п;с'\ 

30 августа 1С43 године 
Београд 

^Претседник Владе ФНРЈ 
и Мгхгдст\р народне одбране, 

4 Марш?! Југсславрце 
Јсскп Брсз-Тито, с. р. 

629. 
На оставу чл чг.а 1 Закона о овлашћењу В ТЈ ди 

ФГ^-Ј 3 1 л с т о е њ е уредаба по ши из народ-
не попареле, Сл-да ФгГЛЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

о П Р Е : 7 , : : С К Т Л Д 1 Д О Д А Ц И М А Р У К О В О Д И Л А Ц А 

ДТЧХДГ.НИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Чл.-д 1 Рукоподпоцима д^ж.'вппх п р и т е ''них предузећа 
И ЊЧКОВИЧ САМОСТАЛНИХ ОГР,ЛНС'КА НОНЦСДГ- НОВИНСКИ 
до дат лк за извршење и пр гм аш..Гос плчча односно 
,појединих пд "пених ЗПД-ЈТ̂ КИ у висини и под усло-
вима прописаним овом уредбом. 

Члан 2 
Руководиоца државних привредних предузећа у 

смислу ове уредбе су: 
1) дир-ектор предузећа; 
2) руководилац погонског сектора; 
3) руководилац планског сектора; 
4) руководилац комерцијалниот сектора; 
5) руководилац кадровског сектора; 
6) пословођа (управник) самосталног огранка. 
Премиски додатак за премашен^ и извршење 

плена односио појединих планских задатака припада 
и генералним односно главним директорине и руко-
води е циш одговара јућих -сектора генералних одно-
сно главних дирекција, као и управа које имију пре-
дузећа. 

Члан 3 
Уколико у појединим предузећима поред дирек-

тора предузећа постоји и помоћник директор'а, при-
пада му половина додатка директора предузећа!, 

ако је место помоћника директора предвиђено систе" 
мат*; леци јом. 

Ксд. - руководилац једног сектора врши и дуж-
ност руководиоца другог сектора лр|.Јп а да ју му о,ба 
прсмиска додатка. 

Члан 4 
Директору предузела к:Јо и посло^зођц (управ-

нику) сам "сталног огранка одрешује се 'премиски до-
дат- 'с н- основу следећих задужен®! и задатака: 

а) извршен.е оперативног плана ПО обиму, асор-
тнм:*"/ п воедности; 

0) извршење пл на о п ћ е њ а пуме цгнв коштања; 
и) ост вериге ^кумулације у односу ш укупна 

©Оргна средства. 

Член 5 
Руководиоцу -погонског сектора (главном одно-

с!10 е лјодског.1 нижењечу) от.;.е1,ује се премиски до-
датак на основу следећих зз и з адатка : 

и) и,4' лп гње оперативног плена ио обиму, 
асорти*'°ку н вредности; 

Г)) снижење пуне цене коштану ; и 
и) проценат учешћу радног колектива у раду 

по норми. 

Члан 6 
Руксзодиоцу планског сектора одређује се пре-

додатак на основу следећих задужено и за-
дат ::< 

л) прави'[пости оперативног плена, и 
б) »процента искорншћозања кепеца ета. 

Под капацитетом подолз>'?,:^ва се капацитет це-
локупног уређаја према инвентару предузећа. Код 
гр'-: ђ еви п е 1ч ич преду;:лл под капацитетом подразу-
мева се поред предвиђених уређаја за механизацију 
рада још и пла 1:110".на р' ола м т а ка об екгу. 

Пн-'ви лп ост пЈГга пр ол УЗ; ћ-, утврђује директор 
рлм-1 а гсс-.ео:л!!-е о "госпо гл-вие дирекције у спора-
зуму сл генералним ол носно главни:! инжењером и 
на основу фистичпог извршена ПДГНЈ- рашчлањене!* 
у дтт1*1 ..грамима осталих руководилаца »предузећу од-
носни генерали? и гл- вие дирекције. 

Птвчлнест т а н а генералне односио гл вие ДИ-
рекције у1 кр ђу је помоћ и ич министра зл пл-:н спора-
зумно са помоћником мкпис лр а за оперативу. 

Чл::н 7 
Руководиоцу комерцијалног сектора одређује се 

премиски додатак на основу следећих задужења и 
задатака: 

а) извршење оперативног плана по асорти-
ману, ^-'иму и 'предности; 

б) односу планираних и стварних залиха го-
тове робе и сировина; и 

в) ажурности пословања. 
Ажурност пословања утврђује директор преду-

зећа у заједници са ревизионим органима админи-
стр^тивно-оператнвног руководства. 

Члан 8 
Руководиоцу кадровског сектора одређује. се 

премиски додана« на основу следећих задужења и 
задатака: 

а) извршење плана кадрова; и 
б) радне дисциплине у предузећу. 

Члан 9 
Премиски додатак генералних и главних дирек-

тора у генералним односно главним дирекцијама као 

V 
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и руководилаца сектора погон*, планског, комерци-
|јалног и кадровског сектор« у генералним односно 
ег ловним дирекцијава одређује се по истом принципу 
и ез основу истих дијаграма као и за руководиоце 
предузећа, е тим што се генерална односно главна 
'дирекција сматра као једно предузеће. 

Члан 10 
Проценат извршења оперативног плана као це-

лине, зависно од процента извршења по обиму, асор-
тиману и вредности, врши се на начин који одреди 
ресорни: мшист.ар ш п о ј е д и « гране делатности у 
споразуму са Претке динком Савезне планске коми-
сије. 

»Члан 11 
Ако руководилац по једном или два задужења 

испуни услове за пријем премиског додатка, а по 
другом задужењу подбаци, проценат иранског до-
датка за подбацивање биће негативан и као такав 
одузима се од процента нтремијског додатка који је 
позитивен. 

Од основне плате не врши се одузимање. 
Линије дијаграма у случају подбацивања остају 

исте, но е тим да постојеће бројчане вредности 
гатају негативне ознаке (уместо -гА, стајаће—А итд). 

Члан 12 

Утврђивање висине премиских додатака врши се 
према основној плати и функционалном додатку, а 
на основу приложених дијаграма који су саставни 
део ове уредбе. 

Бројчане вредности у дијаграмима зз врсте про-
изводње у појединим ресорима утврђује надлежни 
члан Владе ФНРЈ у споразуму са Шетседником 

Привредног савета Владе ФНРЈ. Самим тим се утвр-
ђује на која предузећа ће се примењивати ова 
уредба. 

Привредни савет Владе ФНРЈ може одлучити, 
на предлог надлежног члана Владе, д? се ова уредба 
примењује и на руководиоце оперативних јединица 
»извесних већих предузећа или привредних грана. 

Решења о утврђивању бродче их вредност«! 
имају се регистрован код Секретаријата Владе 
ФНРЈ за персоналну службу. 

Члан 13 
Коначни обрачун премиског додатка врши се по 

завршетку планске године када се утврде стварни 
резултати рада. 

Месечно уназад може се вршити исплата само 
до 40% од премиски додатка чија је висина утвр-
ђена »а основу података о резултатом^, рѕдз за про-
текле месеце, узимајући у об«ир премити ив ш>е и 
подбацивање у појединим задужењима. 

На пример: 
I II III IV V месеци 

130X 60% 105% 70% % извршења плана 
— 1.000 0 0 0 примљени додатак 

Кло што се види, додата« се неће исплаћиван 
у четвртом месецу за трећи месец еко је план пре-
машен 105%, пошто је збир испуњен за протекли 
период (130+60+105)^295 а 2^5 подељено с* 3 из-
носи 0.95, што значи да је за протекли период план 
подбачен. 

Одлуку за месечне наплате за руководиоце сек-
тора у предузећу доноси директор« предузећа .а« за 
директоре — административно-олеративни руково-
дилац. 

Одлуку о исплати за руксводиоце сектора у ад-
министративно-оперативном руководству доноси ге-

нерални односно главни директор, а за генералног 
одосно главног директора/ — министар. 

Члан 14 
Исплата премиског додатка пада пз терет фон-

да плата. 

Члан 15 
Надлежни члан Владе може смањити или уки-

нути исплату премиског додатка када установи да 
производи предузећа квалитативно не одговарају 
постављеним условима услед кривице предузећа. 
Одлука о смањењу може да се односи како на ме-
сечне исплате тако и на исплате КОЈ е се врше НА 
крају планске године. 

У вези оа тим административно-оперативни ру-
ководиоци дужни су увести евиденцију -квалитета 
сваког производа. 

За предузећа' или привредне грше где постоји 
могућност .процентуалног мерења квалитета према 
оном који је прописан увешће се то задужење као 
посебна дисциплина у дијаграм за премије директор3 

и главног инжењера. Одлуку о томе доноси При-
вредни савет В даде ФНРЈ »а пр едлог надлежног 
члана Владе. 

Роба која не одговара прописаном квалитету 
неће се узимати у обзир приликом обрану давања 
премије за извршење плана. 

Чљпн 16 
Овлашћује се Пр еа седрик Привредног савета 

Владе ФНРЈ да према указаној потреби може вр-
шити измене у дијЈ'грамима кој«1 су саставши део ове 
уредбе, ш о и уводити нове. 

Члан' 17 
"У циљу практични јет от бржег проналажење* про-

цената премиског додатка, сдминистрагивно-опера-
тивн-з руководства израдиће нг« г ш ову приложе::™ 
дијаграма и утврђених бројчаних вредности одго-
варајуће табеларне прегледе довољно детаљиране М 
доставити их предузећима. 

Члан 18 
Упутства и објашњења за спровођење све уредбе 

издаваће надлежни чланови Владе, св'з«хи за свој 
ресор. 

Члан 19 
Ов.а уредба ступа, иа сногу даном објављиван^ у 

, Службеном листу Федеративна Народне Републике 
Југославије", а исплате по њој вршиће се за плански! 
е ер нед почев од 1 јануара« 1948 године. 

30 август,а 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар » 'родне одбране, 

•Маршал Југ ос лак и је 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Комитета за законодавство и изградњу 

народне власти Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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640. 
У циљу остваривање задатака из мл. 12 Закона-

о петогодишњем плану развитка народне привреде 
ФНРЈ у годинама 1947-1351 у погледу унгар1ећењ.а 
сточарства, па основу ет. 2 чл. 78 Устава ФНРЈ, 
Вл та а ФНРЈ, предлог Министра пољопривреде 
ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О РЕГУЛИСАЊУ КЛАЊА СТОКЕ 

1. — У циљу унапређења сточарства и повећања 
сточног фонда, поједина домаћинов- могу клати 
само олгу крупну стоку која није по де она за при-
плод и рад. 

У истом циљу откупљена крупна и ситни стока,, 
коју пре\зимају државна предузећа или задруге би-
ло на основу Уредбе о откупу стоке за клање или 
по прописима о везаним ценама, не може се при-
водити клању пре него што се угарди да није по-
десан за приплод и рад. 

2. — Кружну стоку поједину догШшнства могу 
клати само на основу одобрења повереништва за 
пољопривреду (управе аз сточарство) надлежног 
среског (градског) народног одбора. Повереништво 
ѕи пољопривреду издаће одобрење за кли«ње на 
осмово мишљења смога ветеринара Да стока одго-
вара условима за клање. 

Против решења повереништва з,а пољопривреду 
(управе за сточарство) о ускраћиван^ одобрења за 
клање стоке, старешина домаћинство може у року 
од 8 дпна од пр(ијем.а' решења изјавити жалбу мини-

старству пољопривреде народне републике (управи 
за сточарство народне републике), 

3. —- Министарство пољопривреде (упранг за 
сточарство) у споразуму сз министара вом трговине 
и снабдевања народне републике (републиканска 
управа лг откуп) образоваће КОМИСИЈА са задатком 
да врше преглед откупљене стоке Комисије ће по-
стојати при среским управама за отк} п и вршиће 
преглед стоке ша мецима где се виши пркмопред; ја. 
Приликом прегледа комисија ће издвајати стоку по-
десну 3(3 приплод и рад од стоке за клање. 

Организацијом прикупљања стоке подесне за 
приплод и рад руководиће републиканска и среске 
управе за откуп према упутствима министра пољо-
привреде народне републике. 

Министар пољопривреде ФНРЈ, у оп ор алу му еа 
Министром трговине и снабдевања ФНРЈ издаће 
упутство о располагању с* стоком подесном за при-
плод и рад. 

4. — Министар пољопривреде ФНРЈ донеће про-
писе о томе која се стока може клати односне која 
није подесна за приплод и рад. 

5. — Клање стоке може се вршити само на кла-
ницама. 

Извршни одбори среских односно градских нес-
родних одбора дужни су да у оним местима у ко-
јима кланица нема одраде место за клање стоке које 
ће бити под надзором ветеринара. 

Ситну стоку домаћинство могу клети за сопстве-
не потребе и ван клвница односно места одрађеног 
за клшн>е, уколико те посебним прописима није друга-
чије одређено или уколико то не забрани извршни 

одбор среског односно градског народног одбора. 
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6. — Новчаном казном до 10.000.— динара ка-
зниће се: 

а) управник среске управе за откуп ако не 
организује пријемни преглед стоке, услед'чега се 
откупљена стока без прегледа упућује на клање, 
или ако не организује прикупљање и смештај стоке 
која је означена мао подесна за приплод и рад, и 
услед чега настану оштећења или губици у стоци; 

б) директор откуппог предузећа ако откуп-
љену стоку у одређеном року не приведе на пре-
глед; 

в) директор државног привредног предузећа за 
клање стоке или прераду мео:, ако се у предузећу 
коље стока која није одређена за клање по пропи-
сима ове наредбе. 

Администрзтивно-кгзнени поступак воде и казне 
изгчму извршни одбори среских односно градских 
народних одбори. 

7. — Новчаном казном до 10.000.— динара ка-
зниће се: 

а) ко коље крупну или ситну стоку која није 
одређена за клање по прописима ове наредбе одно-
сно по прописима који ће се донети на основу ове 
шредбе; 

б) ко коље крупну стоку без одобрења или 
ван кланице односно места за то одређеног. 

Административно-казнени поступак воде и казне 
изричу срески (градски) извршни одбори по пропи-
сима Основног закона о прекршајима. 

8. — Упутства за спровођење ове наредбе да-
ваће Министар пољопривреде ФНРЈ. 

9. — Ов,а наредба ступа на смету даном објав-
ена ања у „Службеном листу Федеративне Народне 
Реп} блике Југославије'\ 

IV бр. 7261 
30 августа 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министер народне одбране, 
Маршал Ју го слс виј е 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар пољопривреде, 
Петар Стамболић, е. р. 

641. 

На основу члена 78 Устава ФНРЈ, а ета предлог 
Министра лаке индустрије ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ОТКУПА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ 
И СУНЦОКРЕТИОГ СЕМЕНА 

1. — Извршни одбори народних одбора дужни 
су при пружању овоје помоћи и вршењу надзора 
над лроизвођачким предузећима! и откупним станица-
ма у потпуности придржа«ати се плама виђења и от-
купа шећерне репе и откупа сунцскретнрг семена 
израђеног од произвођачких предузећа и потврђе-
ног од Министарства лаке индустрије ФНРЈ односно 
министарства- индустрије народне републике. 

2. — Извршни одбори народних одбора ће се 
старати да произвођачи шећерне репе »аде и »предају 
шећерну репу и врше предају сунцокретног семена 
по плану наведеном у тач. 1 ове наредбе. Произво-
ђачи шећерне репе и сунцокретног семена! дужни 
су да се у погледу вађења шећерне репе и предаје 

шећерне репе и сунцокретног семени у штпуности 
придржавају појединих мера и роков.* одређених од 
стране извршног одбора народног одбора односно 
произвођача* предузећа. 

3. — Новч:ном казном до 3.000.— динара казниће 
се: 

1) одговорни службеник извршног одбора (по-
вереништва за пољопривреду) који сгздаје произво-
ђачима шећерне реше и сунцокретпог е е »леш упут-
ства противна плшу из тач. 1 ове наредбе. 

2) пропив чи шећерне репе и сунцокрету!* 
семена ако се у п о г л е д важења шећерне репе и пре-
даје шећерне репе и сшц.жреапог семена не при-
државају одређених ро и ова.. 

Адми&истратинпо-К''знени поступак (воде и казне 
изричу извршни одбори среских односно градских 
народних одбора по одредбом:« Основног закера о 
прекршај и ма. 

4. — Оса- наредба ступи н»а т г , г у дс* ом објављи-
вање* у „Сл\-жбгном листу Федера'к,гне Народне Ре-
публике Ј>гославије." 

IV бр. 7252 
30 августа 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Ју го сл азије 

Јосип БрооТиго, с. р. 
Ми^ист р лике индустрије, 

др. Саво Златић, с. р. 

642. 
На оснтјву чл. 5 Уредбе о платама радника и уче-

ника у грађевинарству, у сагласности оа Министром 
рада ФНРЈ, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ и ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РАСПО-
РЕДУ ПОСЛОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ У ГРУПЕ 

Члан 1 ' 
Тачка 38 члана 1 Привидима о р:зспор>еду по-

слова у грађевинарству у групе м^н^а се и гласи: 

38) Послови на горњем строју код грађен*3 

железница и на одржавању пруга и пружни* 
постројења 

I Група 
Доношење воде, чишћење и ложење просторија, 

разна послужив ања у месту и ван њега. 

И Трупа 
Обележавање осе колосека Ношење геодетских 

инструмента«, коља, маљева, значки и другог .а лет а 
код снимања« и обележавање Планирање пленума за 
полагање горњег строја. Обележавање места за шине 
на праговима и места з*а прагове на шинама. Заре-

*фив12(Ње, затезивање и катраеисање прагова«. Равнање 
крајева прагова. Ручно разношење, распоређивање и 
додавање ситног колосечиог материјала. Спајање 
шина везицама са измештањем завртњева и »авртака. 
Састављање готових положених дековиљских поља« 
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Планирање и фигуриоѕње застора. Фигуриогње ре-
зервног за ст ори ог матери јад а Чупање тр ање и ко-
рова око застора,. Кречење граничног камења-. 

III Група 
Утовар, превоз и истовар из вагона, кола или ваго-

нета следећег материјала: камена, туцаника, шљунка, 
песка, шљаке, прагова, е кр етничке и мостовске грађе, 
шина, скретничких делова и ситног колосечног матери-
јала. Ручно разношење и полагање прагова, шина и 
скретничких делова, разношење готових дековиљских 
поља. Убацивање у колосек и избацивање из колосека 
застор ног материјала), »избацивање скретнице, убаци-
вање скретница у колосек. Издизање е стављених 
шиш у колосеку ради подби Јања прагова. Демонти-
рање колосека! са груписањем колосечног материјала. 
Регледање (просејување) з б о р н о г материјала. Сла-
гање .прагова у БИТ леиве. Израда и формирање шкар-
пи у земљишту I и II категорије. Делимична замена 
ситног колосечног материјала Зачепљивање старих 
рупа у праговима. Обележавање границе екопропри-
јације. Пошљунчавање приступних путева и простора 
испред станичних зграда в1ѕе колосека. Чишћење не-
смрзнугог снега, наноса, осудине и ручева. Копање 
рупа за саднице, стубове и стубиће. Одржавање за-
штитних појасева и зао.-.да поред »пруга. Чишћење и 
уређење јар аш поред колосека. Чишћење нужнич-
ких јама и јама за ђубре. 

IV Гр уш 
Укивање ексера и завртање тирфона. Подбијање 

прагова, Сечење и бушење шина. Кривљење или ис-
прављање шиш машином. Састављање два прага У 
један,. Послови кој«- се изводе код одржавања пруга 
за време саобраћај:); измена шина., прагова и оста-
лог ситног колосечног магеријала, регулисање коло-
сека, планирање, регулисање и измена скретница, и 
њихових делова. Израда и формирање шк арл и у 
земљишту III и IV категорије. Физички рад код о-
правке и одржгв^ња гвоздених и дрвених мостова, 
окретница, вага и осталих гвоздених конструкција. 
Чишћење речног корита-, канала, корекција. Чишће-
ње смрзнутог снега. Чишћење леда на улазу тунела. 
Постављање и одржавање снегобрани пре зимског 
завеј аванса. 

V Група 
Бушење рупа у праговима. Намештање прагова 

н.а носачима гвоздених мостова', намештање кон-
трошина на прелазима у нивоу, намештање зупча-
ници у колосеку Изр- да и формирање шкарпи у зе-
мљишту V, VI и VII категорије. Облагање шк ар пе 
каменом. Израда свих врста дренажа у колосеку, на-
сипу, усеку и ван истих. Оправка сувих зидова код 
корекција и бујица. Постављање и одржавање снего-
брани за време зимског зачвејавања Чишћење бунара 
до б метара дубине. Израда и измена држаља и оста 
лих делова од дрвета код алата и возила: 

VI Група 
Враћање путујућих шина! са »извођењем дилета-

н т е . Оправка гвоздених и челичних делова код ала,-
т»ч> за одржавање пруга и пружних постројења код 
возила. 

VII Група/ 
Вршење следећих посшв^ под повременим над^ 

зором техничког стручњака: распоређивање шине 
нормалне дужине и скраћених шина з»з» кривине. Ре-
гулисање дилетационих међупростора. Дотеривање 
колосека у осу и на нивелету у правцу и кривинама 

(хоризонталним V вертикалом). Извршење надвспне-
ња спољне шгне у кривинама., извршење прелазних 
рсмпи. Монтирање и с т а в љ а њ е скретница. Контрог 
ла и регулисање ширине колосека у правој линији 
и у кривинама Испр^чљање сутаг, Намештање спра-
ва против путовања шин^. Састављање и намешташе 
у колосек дилетационих уређаја. Послови који се 
Изводе код одржавања пруга за време саобраћаја-
возова, измена прагова на мостовима, путним пре-
лазим?, у тунелима, и на станицама. Измена подужних 
прагова код јама за чишћење ватре. Чишћење бу-
нара преко 6 метара дубине. Прочишћавање канали-
зације и водовода. 

Члан 2 
Овај правилник ступи' на снагу датом обрвљ,ре-

вања у „Службеном листу Фед вратише Народне 
Републике Југослсвије". 

Бр 14750 
23 августа 1948 године 

Београд 
За ст. Министра грађевина 

Министар с?обр12ћај)ац , 
Тодор В у ј а н о в и ћ , с. р. 

Сагласан, 
Министар р*2даѕ 

Љубчо Арсов, е. р. 

643. 
Иа основот чл. 19 Уредбе о оснивању и органи-

зацији Генералне дирекције пошта, дирекција пошта 
и среских пошта,, е у сагласности са Претседником 
Комитета з|з законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕ СЕОСКИХ 

ПОШТОНОША 

Член 1 
У селиш и насељима где постоји потреба и мо'-

гућчост може се установити служба сеоског по што-
ноше, било уместо помоћне поште, било упоредо с^ 
њом. 

Служба сеоског поштоноше улази у састав на-
длежне поштанске јединице. 

Решење о томе где ће се угости ова служба до-
носи надлежну дирекција пошта стреме мишљењу 
месног народног одбора, а на предлог среске поште. 

Члан 2 
Служба сеоског ПОИТРОНО ше обухвата ове по-

слове: 
1) пријем на отпрему обичних писмоносних пог 

ши!Љ'б1ка и .посред ов ање у пријему свих књижених 
пошиљака, телеграма и телефоеских позивница; 

2) испоруку обичних и препоручених пошиљака, 
вредносних писама, обичних и вредносних пакета, 
телеграма и телефонских позивница, као и исплату 
поштанских упутница и упутница платног промета!; 

3) продају (поштанских марака и вредносница; 
4) пренос поште између помоћне поште и поште 

где се за то укаже потреби! и 
5) пренос торби са кључем за претплатник© У 

ширем доставном подручју. 
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Члан 3 
Дирекција пошта' одређује станице и рејон сео-

ског поштено ше. Станице се по правилу ншазе У 
»гради у којој су смештене службене просторије 
месног народног одбора. У селиму и насељима која 
немаду меани народни одбор станица ће се нВДашт« 
у просторијама које у ту сврху одреди надлежни 
месни народни одбор-. 

Сеоски иоштоноша врши пријем и испоруку по-
шиљки на дому примаоца! односно у станицама сео-
ског поштоноше. 

Члан 4 
Однос дирекције пошта и лица које обавља службу 

•сеоског поштоваше регулише се уговором, по прет-
ходном мишљењу надлежног месног народног од-
бора,. Уговор се закључује на основу конкурса са 
трајањем на неодређено време и правом отказа« на1 
месец даш. 

Овај уговор треба нарочито да садржи: 
1) рок трајања обуке сеоског поштоноше; 
2) податке о рејону сеоског пошто ноше, о данима 

(обиласка рејона, о часовима трајања путовања, о 
преносу поште и о тежини пошиљака; 

3) виоину месечне награде и додатка; 
4) обавезу примењивана прописа за обављање по-

штанске службе; 
5) одредбе о материјално} одговорности сеоског 

поштоноше и уговорне казне за неизвршење уговора и 
6) рок трајања и рок отказа уговора. 

Члан 5 
Дирекција пошта раскида уговор ако је сеоски 

поштоноша стављен у притвор или истражни затвор 
или је стављен под оптужбу због тежег кривичног 
дела. Против ове одлуке сеоски поштоноша нема пра-
во жалбе. 

Дирекција пошта може раскинути уговор ако је 
против сеоског поштоноше поведен кривични посту-
пак или му је службени преступ такав да би било 
штетно по интересе службе да и даље обавља дуж-
ност сеоског поштоноше. 

Дирекција пошта дужда је да одлуку о раскиду 
уговора из претходног става одмах достави Генерал-
ној дирекцији пошта која је може оснажити или пони-
штити. Против одлуке Генералне дирекције пошта 
сеоски пошто но ша може подићи тужбу код надлеж-
ног Окружног суда као радног суда у Р^ку од триде-
сет дана. 

Ако сеоски поштоноша правоснажном одлуком 
суда буде ослобођен, уговор се обнавља иа његов 
зактев.--

Члан 6 
Сеоском поштено ши припада награда од 9—13 

динара по часу запослења'. Васина награде одређује 
се трема броју радних јединица, просечној тежини 
пошиљака и условима реда у његовом ре јешу. 

Поред ове награде, сеоском поштоноши припада 
5% од продатих поштанских марака и вредносница, 
као и цео проценат од посредовања у растурању но-
вина и часописа. 

Ако пренос поште врши теглећом стоком, припада 
му месечни додатак до 600.— динара, а ако обавља 
службу бициклом, скијама или чамцем, припада му за 
односни месец додатак до 200.— динара. Ако користи 
железницу, аутобус или друга превозна средства, 
има право иа накнаду трошкова превоза. 

Сеоски поштоноша добија бесплатно ципеле један-
пут годишње од дирекције пошта. Он такође бес-
платно добија и службену ознаку (поштански ам-
блем) коју је обавезан да носи за време службе. 

Члан 7 
Сеоски поштоноша одговоран је за свој рад над-

лежној поштанској јединици која врши непосредну 
контролу његовог рада. 

Месни народни одбор такође надзире рад сеоских 
поштоноша на свом подручју и о уоченим неправил-
НОСТИМ131 одма« извештава надлежну поштанску једи-
ницу. 

Члан 8 
За све поштанске и телеграфом пошиљке које се 

предају односно испоручују преко сеоског поштопото 
одговара Министарство пошта ФНРЈ од часа правилне 
предаје сеоском поштоноши до часа правилне испо-
руке, сходно важећим прописима. 

Члан 9 
Даном ступања на снагу овог правилника приме-

ниће се његове одредбе на све затечене сеоске пошто-
ноше, е тим да им примања из члано 6 овог правил-
ника припадају од првог дана наредног месеца по 
његовом ступању на снагу. 

Члан 10 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи* 

вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Ју го сл авије". 

М. бр. 5460/1 
28 августа 1948 године 

Београд 
Министар пошта, 

др Заим Шарац, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном ср1ав-
љењу са изворним текстом, установило је да- се у 
тексту Основне уредбе о државним банкама за кре-
дитирање земљо радничких задруга, објављеној у 
„Службеном листу ФНРЈ" бр. 71 од 21 август 1948 
године поткрала ниже наведена грешка те даје сле-
дећу: 

И С П Р А В К У 
ОСНОВНЕ УРЕДБЕ О ДРЖАВНИМ БАНКАМА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА 

У члану 7 уместо речи „правилног финансирања 
унутрашњег плана" треба Да стоји „правилног 
функционисању унутрашњег плана". 

IV бр. 7033. — Из Претседништва Владе ФНРЈ, 
26 »августа 1948 године. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном ср го-
њењу са изворним текстом, установило је да се У 
тексту Уредбе о комуналним банкама и месним ште-
ди окицама, објављеној у „Службеном листу ФНРЈ" 
бр. 71 од 21 августа 1948 године, поткрала ниже 
наведена грешка, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О КОМУНАЛНИМ БАНКАМА И МЕСНИМ 

ШТЕДИОНИЦАМА 
У чл. 4 под 8) уместо „обавља финаноиску кон-

тролу финансијских и кредитних инвестиција!" треба 
да стоји „обавља финансиску контролу финансира-
них и кр ед итов ани* инвестиција". 

IV бр. 7037. — Из Претседништва Владе ФНРЈ, 
26 августа 1948 године. 
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На. основу чл 74 тач. 10 Устава ФНРЈ а на пред-
лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Фе-
деративне Народне Републике Југослвије доноси 

У К А З 
Разрешава се дужности Амбасадора Федеративне 

Народне Републике Југослвије по потреби службе 
Владимир Поповић, амбасадор ФНРЈ у Москви. 

Министар иностраних посло-ва ФНРЈ извршиће 
овај указ. 

У. бр. 1277 
28 августа 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративен Народне Републике Југослвије 
Секретар, По гар ет седи ик, 

Миле Перуничић, с. р. Моша Пијаде, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

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

љама, а иа предлог Врховног команданта! оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да ос за показану храброст, и стечене заслуге 

за изрод у току »ародноослободилачке борбе 
одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници- Хаљић Хусеина Ха1сан и Даниловић 

Ми 1 ана Славко; 
водници: Јаљанин Ву је Петар и Кекић М и л т а 

Слободан. 
ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ст водници: Јашаревић Хасана Салих, Сооиљ 

Остоје Ђорђе и Сув:-јић Благоја Радован; 
водници: Мајсторови^! Косте Мирко и Штрбац 

Николе Љубомир; 
борци: Алковић Адила Касим, Лалић Стојана 

Милош, Раденовић Бећира Мухарем, Трумић Муј-е 
Хајрулим и Ват]ић Ми гр а Јован. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Гуслов Луке Урош; 
водници: Бабић Марка Стјепан, Богичевић Алек-

се Милоје, Кнежевић Пере Млађем, Кулишић Николе 
Крнета, Мехиновић 'Хасиба Фехим, Никчевић Радо-
вана Бранко, Пуцгр Остоје Јела, Рајић Војислгва 
Живадин, Шећеркадић Рихаза Мехо и Великовски 
Лазара Коста; 

мл. водници: Арсенић Живојина Раденко, Бро-
чило Благоја Данило, Балабансиић Адама Страјин, 
Бојовић Илије Ратко, Цвијановић Петра Миленко, 
Цријевић Радоја Сретен, Цветковић Милутина Арсе-
није, Чаушевић Мук Мехо, Масић Јозе Јозо, Чупић 
Љубомира Миливоје, Батић Алексе Лука, Ћатић 
Миломира Милан, Чобанић Мише Ја нд, Ђе дое ац 
Омера Суљо, Ђурђевић Марка Перо, Еминовић Риф-
те Џафер, Ивковић Тихомира Живко, Ивковић Ве-
лисава Величко, Јочић Рачка Милован, Јусуфовић 
Салиха Ђулага«, Јо »ић Рајка Р а д о ј к а , Јозић Јозе 
Мијо, Кал пјановић Војина Јово1, Кпејчћ Бошка Саво, 
Ковачевић Пантелије Миленко, Милановић Драго-
слава- Александар, Николић Милутина Живадин, 

Плавшић Косте Недо, Петровић Павла Благоје, По-
лјак Грге Идап, Радановић Љубомира Милутин, Ран 
мић Суље Мехо, Спасојевић Драгића Вуле, Симић" 
Абдул аха Хасан, Савић Јанка Анђелко, Симовић 
Милана Пео, Старчевић Јове Остоја, Тузсвић Салиха 
Махмут, Шиматић Станка Максим, Васиљевић Мила 
Славко, Вученовић Милана Душан, Веселимо в,ић Га-
врила Василије, Вујовић Глиге Алекса, Зека-вчић 
Радомира РАДИВОЈ«, Захирагић Салх-а Сабрија, Жу-
нић Велимира Милан, Добросављевић Косте Живо-, 
јин, Митрић Матра Видоје, Милић Петронија Си-
ниша, Миликић Марка Мијушко, Вићентијевић Радо-
вана Милосав и Петров,ић Милана Владо; 

борци: Асља.НЈВић Сајде Хакиб, Андрић Драгоја 
Душан, Антонијевиќ Светозара Милорад, Агић Хасна 
Шемсо, Божић Саве Петар, Бекрић Зеће Ахмет, 
Бјелчевић Лазе Аси,м, Бранковић Владимира Бори-
воје, Бајрамовић Назифа Асим, Благојевић Милана 
Раде, Божић Јефте Радомир, Цибо Омера Авдо, Ћа-
тић Ибре Азиз, Ђурђевић Давида Мирко, Ђоковић 
Петронија Новак, Џебић Андрије Здравко, Ђурић 
Петра Лазар, Ђорђевић Михаила. Лазар, Ђуовић 
Хусе Алија, Фејзић Мехе Заим, Филиповић Сретена 
Слободан, Грубачић Јове Трифко. Гајић Вук санина 
Срето, Гајић Јездимира Здравко, Гушо Латифа Фе-
хим, Говедарица Томе Новица,, Голеш Салка Бећир, 
Хасић Шефкета Ешреф, ХаЈдпић Мрл:е Суло, 
Ђорђа Јован. Јовановић Стојана Мита«, Јовановић 
Саве Дико, Јонић Благоја Мићо, Игић Ибг« Ахмет, 
Јокић Вукана Р2|јко, Јурић Ивана Мирко, Јовановић 
Јована Милан, Јанковић Новице Вељко, Јанковић 
Богољуба Војислав, Кешкић Мухамеда Јунуз, Ковач 
Милована Крсто, Костић Петра Живојин, Којић Спа-
соја Ђорђе, Карамгиовић Ристе Милорад, Ковачевић 
Авде Хасан, Косовац Дишана Милан, Ковачевић 
Петра. Филип, Ковачевић Ристе Светислав, Куч Саќе 
Фајзо, Луковић Милана Радован, Луковић Муљка 
Градимир, Лукић Симе Мићо, Лекић Тодора Вељко, 
Лутоно Ј1:»зе Бла Ји, Ла-ковгг^к Фрање Фрањо, Ми-
летић Маглила МИЛЕЛИ, Рч^с. Мт" 
Митровић Исидора Милисп, Мио чић Обрада Ратко, 
Миливојевић Ј е е С:во, Марковић Милана Г.г.г^п, 
Мартинац Мирка Стипо. Максимовић Аксенти** Ми-
лан, Милутиновић Душана Бониела, Ми степић Лл'ке 
Јово, Милаковић Чедомила Ратомир, Милетић Ко-
јник Драгомир Милошевић Богомир Велимир. Мч-
ран, Сеђе Ата, Мићчћ Милор?-та Митан, Миччћ 
Деде Мујо, Марјановић Јове Митан, М, ^ент К-*-
дељ К'3 Ми/ПЈП, Мчпиђ Лз З^ПА Симо, Милутин овчћ 
Војислава Добривоје, Николић Пан1'а Урош, Н а с т и ћ 
Тодора Милић, Николић Светозара Новак, Новако-
вић Миланка Милош, Меалам Максима Гојко, Осман-
х'пн'] Ати е ЈЧгсКчч Прр^.ч^-.кћ Ђоп Ка С 1*0, 
Пробић Хасана Раиф, Пољак Јуре Анте, Павић Вла-
димира Михајле, Попадић Кос гс Драгиш*, Пауно-
вић Станислава Милош, Под и ић Миливоја Мил ~<н, 
Рајковић МихаЈ.та Јово, Радић Живана Кричек, Ра-
дов ацовић Данила Милалин, Равкић Мехо Имзо, Ра-
ма 1ћ Салиха Хасан, Ракић Милана Божидар, Радо-
ј к о в и ћ Александра Радивоје, Симановић Емила Ћа-
мил, Станковић Јове Вељко, Сисл^дер Еугена Рајко, 
Стојадииовић Здравка Стојан, Симић Пере Мит^р, 
Сикма .Максима Мирко. Самарџић Милана Чедо, Се-
лимовић Шабана Хусин Синадингвић Милије Ми-
лоје, Сандић Алексе Рајко, Тодоровић Андрије Пе-
тар, Тодоровић Обрада Владо, Трифуновић Паје Цви-
јетин, Томић Ђорђа Др*"о, Тутуновић Алексе Томо, 
Топаловић Станова Љубомир, Томанић Љубисаву Ми-
лан, Топ--ловић Радета БУДИМИР, Шехић Тахира Му-
харем, Шахов ац Боре Драго, Шиматић Станка Мак-
сим, Урошевић Аћима Војислав, Вукашино*ић Ла-
зара Душан, Вил а ковић Ђурђа Ђорђе, Вујић Ми-
лана Васо. Зилић Омера Ариф, Жилић Шабана Ра-
миз, Дубовац Војислава Драгић, Дебоне Јосипа Иван, 
Лубин Стевана Ивко, Јовановић Благоја Живојин, 
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Трифуновић Уроша Станислав, Марковић Милије 
Ранколаз, Ђаконовић Аћ^ша Бледо, Петровић Жива-
ва Витомир и П егић Гвоздена Момир, 

' МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
водници: Ђикановић Милована Радомир, Ерго-

»ић Петра Иван, Милојковић Животе Милован, Ста-
Миспвљевић Станка Саво и Гајић Најдан'. Живојин. 

мл. водници: Вигомировић Радована Миша, Арсе-
новић Пере Дра^о, Алихоџић Адела Ј}нуз, Ахгличевић 
Хасана Мујо, Алихоџић Османа Ћ-мнл, Божић Игња-
та Бошко, ЧетоЈевић Душана- Живко, Чслосм^нсвић 
Омера Севкет Чаушевић Мехмеда Бећир, Дувић Бош-
ка 1>асиљ, Дгмјѕигкип Мило наил Д^ г \ Локић Рег-
сте Л:аар, Ђекић Томе Андреја Ђалић Богдана Јово, 
Хурем ос ић Арифа Шаћир, Илић Мил >1 ин а Ла-з^р-, 
Ја1со;зл>езић Светозара Марко, Јат::рез 1ћ Дсрве На-
зиф, Костић Бошка Сево, Кур еш ес ић П.ре Јоцо, К > 
риж Милана Будимир, Кордић Ан -.ргје Владо, Лукић 
Јове Пззле, Марјановић Никола, Мгдгшћ Зул-
фе Ферид, М^рког/лћ Ж:г>и1:р Р„Ако, Мио^.о^ић Крсте 
Душан, Марковић Илије Пајо, М лпигреви'! Гавре 
К' -о( М л к - п д ћ Мтог-о Леи"':):!', Радоња Лово Витомир, 
Ст:рчевтгћ Спасоја Остојз, Стош.ор.гл Ц з V г и : л Ми-
лутин, Смајш Ибрахима Мутан, Стефан "кић Косте 

" XI, Г г \ - Г"1' « ; Со V -о ...л Ст 
Мићо, Симић Милоја Мерко, Шалк-а Мухарема Хаки-
ја, Шалка Саќе Захир, Тадић Јакова Војин, Тузовић 
Г ~ЛУ'П Мет-МУТ, Гчћ сг?*: јевић Р> допада Милосав, 
Никитовић Рајка Милојко, Новалић Јусуфа Осман, 
Николић Марк* Вељко, Оручесгћ Ахметт Салко, 
Оршулић П-в*::а Ђуро, Овчаревић Милорада Миломир* 
Остојић Крсте Којо, Пмп^лић Мустафе Хусо, Петрић 
Јовз-а Милош, Оеоић Миће Кико, Раде Тадије Шпи-
ро, Златић Х^се А^-м Хг-сан, Пзрано-
р*1ћ Ачлрије Пепо, Петковић Ђорђа Душан, Ристанић 
Пере Петар и Макарић Ђоке Илија; 

•бооци: Алиђаносић Хусеини Мехмед, Алихоџић 
Османа Хрустеи, Алић Мехе Исмет, Арачић Мехме-
7,-1 К5осјуи}Т А^рћ Касим, Агчхп^Л Раме 
Јунуз, Андић Милоша Милорад, Араповић Мустафе 
Мухарем, Абдул?хг>вић Омера Мехмед, Ав^кумовић 
П"нте Милован, Алић Омера Ахмет, Арсенић Душана 
Војко, Антић Јове Жико, Алимлновпћ Ашима Салих, 
Алибеговић Хасана Хг-мдо, Адамовић Живорада Бра-
нимир, А1::ерић Милутина Жево.јшг, А кд <ре-зић Фе-
хима Богишић Јт'ое Јозо, Бајрић Османа 
Омер, Бојић Уроша Стево, Бошкић Марина Неђо, Бра-
тић Михајила Ристо, Бајић Пере Урош, Бећировић 
Салка Хз-оан, Беговић Мурата Салих, Брало Пере То-
го, Бср^актао^и** Р «:изр С " л г , Брс^рко.^ић М"чжа 
Антон, Баралић?' Бећира Авдо, Билаловић Зенула Ак-
иф, Бзрукџија Ропе Авдија, Бенџо Милана Стјепан, 
Б̂ ЛГЈН Василија Петао, Ѕољз Јована Јован, Буквић 
Омера Јусуф. Буљбгашћ Селима Овдо, Бутковић 
Андрије Раатко, Бошко« Ив чи а Јерко, Бабић Стојан, 
Борањкћ Бош*о БаС1акт?<ое»вић Хусе Хусеин, Барта-
•козић Павлк Јосип, Барбић Јуре Из.-н, Бегић Салиха 
Мустафа. Белић Јове Мирко, Беотол Ловре Антон, 
Бишч-ан Мије Драго. Благојевић Спасоја Драго, Бла-

И те Гт епан Буд** Јт« ки Ачтсн, Буковац Јо-
сипа Марко, Богдановић Перише Момчило, Благоје-
вић Симе Јово Цео Петра Стјепан, Цвијановић Дра-
гутина Радов.5«, Цврчак Сулејмана Хасан, Чевкез 
Јанка Мијо, Чур Мехмеда Хусејин, Чубески Милана 
Тодор, Чвопо Пеоише Радомир, Ћирић Павла Ђорће, 
Ћиоковић Владе *Жив.?н, Ћосић Хакије Бешл-та, Де-
лић Сачке Бајро, Дршић Ристе Радисав, Добрљић 
Мехмеда Шабан, Розгић Саве Голуб, Доинић Трива-

Јован, Давидовић Милана Никола*, Дамјановић Сто-
јана Здравко, Давидовић Милано* Јо»*н, Делић Ах-
мета Мехо, Деканић Алојза Фрањо и Дујмовић Мате 
Милан; 

борци: Дураковић Осмшш< Ризаи, Димитр ичевић 
Чедомира Милисав, Делић Томе Петар, Дураковић 
Раме Рамиз, Димовић Мехе Ѕухрија, Доњак Миле 
Вид, Делић Мехмеда Салих, Дотић Миладина« Живо-

та, Добан Јована Јован, Добрисављевић Милан, До-
кић Јована Богољуб, Ђорђевић Драгутин* Љубиша, 
Ђукић Осма .-а Б шо, Ђокић Ђоке Жарко, Ђорђе« 
вић Станимира Михајло, Ђурђевић Секуле Гојко, Ђе-
кић Теше Живан, Ђурђевић Ристе Живко, Ђокић Р«*ј-
ка Мићо, Ђокић Митра Јово, Џаферовић Ибре Химво, 
Фазлагић Омера Латиф, Фајковић Мехмед, Фектор 
Јгсипа Иван, Фол.ан Паола Николи-, Фивлић Едхем® 
Шефид, Филиповић Богољуба, Живота, Гајић Игли* 
мира Ивец. Ггшплревић Антона- Драгутин, Гојак Пет-
ра Иван. Г.амић Омера Адем, Грабоеица Авдија Лутви-
ја, Гргић Боже Анте, Г<јић Војислава Милорад, Га-
вриловић Вукосава Момчило, Гатајакггјц Панте Петар, 
Гра,'»::ћ Салиха Едхем, Ганић Омара Мухамед, Гаврић 
Боже Хасл-:згић Х^те Бл*<~и:-а, Х^о ченгић Му-
стафе Рамо, Хандовић Ем Јна Феким, Хоџић Мустафе 
Јунуз, Хасанић Алије Ибро, Хачимић Абдлаха Мујо, 
Иванковић Ивана Лука, Ј1лић Душана Радован, Ивиик 
Стјепана Стјепан, Иманентна Хусе Салко, Илић Буди-
мира Војин, Нож Ћзш-сија Јосип. Ќемил Дер ве 
Мујо, Иванишевић Лазе Ђс.ођр, Јовић К^ђе Ду-
шан, Ка петаковић Смаила Мујо, Ковачевић Ибра-
хима Мустафа, Коларевић Станоја Душан, Ку-
бурош Беће Чамил, Ккзказозчћ Ређе Дедо. Како 
Бајре Агиб, Кул т и ћ Не-Јелека Велимир, Ку куру зо-
вчћ ј^ Мухарем. Кусгуг"'ч<а Хгс^ш Шаћтгр. Ко-
бг«ш Маријана Маријан, Камбер Језера Јгсан, Кадић 
Брахим . Ахмед, .СОТРЧ Сл >1. Р"долф, Ку .'ић Марка 
Јуре, Курцуловић Јадимипа Бранко, К:нто Фрање 
Божо, Куд узо® ић Реше Велика, Килибрада Николе 
Обрен, Крсмановић Новине Никола, Ко1а,ч Алије Се-
лим, Крвник Тројана Јон, К^-ч-чки Л^зе Ђорђије, 
Керсуновић Раме Савдо, Клипић Ибрахима. Фехим, 
Карић Шаћира Мухарем, Китић Хѕснма1 Назиф, Ка-
т.здим Трибуна Алексп-ндсл, Кокева Апера» Бихтор, 
Кзфзјлија Мехе Мустафа, К?лајмовић Бп дака Петар, 
Кесеровић Мехмеда Н ^ и Л , Кречкалииа. Митра Алек-
са, Канлић Радивоја Милош, Кз рић НУХ« зи а Шег-иф, 
Ков-чекић Игњатија Никола, Кордић Му је Мехмед, 
Ку јевић Мили Пгттп, К7т'",»"ћ . '^ипа Јог,чп. Ект-
мезочлћ Бе^адимз Р.?шим, Е'жћ Милутина Светозар, 
Хручић Шгбшнз Ђемал, Ханић Хао-на Н^шим, Хаџић 
Мече Абил, Хен до Салиха Мурадиф. Хопић Мује Бе-
ћир,' Хасић Хусеина Мухарем, Хашић Мује Ибрахим, 
Ха ицић Петра Јов?«, Ханић Синана лмин, Јовић Јо-
вана Никола, Кочова ^Грифуча Петар и Кривокапжћ 
Саве Јоле. 

борци: Јотић Драге Драгиша, Јовичић Јеремије 
Милијалко, Јефтић Глигорија Милога, Јошић Кузман« 
Јово, Јефтић Благоја Јоз-изда, Јелић ЧлиЗ« Никола*'' 
Јањић Пере Милорад, Ло јевић Ивана Обрен, Лазаре-
В'кћ Милима Л-з-/бо'Мио, Лесео Јоз- Стј-еплн, Лзза ва-
лерије Јован, Луковић Миливоја Ваздан, Либић Фра-, 
ње Станко, Ливија Пашка Јура, Лукић Спасоја1 Ду-
шан, Лукић Јована Милош, Ловрић Јозе Грга, Лазаг 
ревић Тодора Ђока, Љуб*ко*?ић Мује Мухарем, Ли-
чина Рашида* Р^мо Лукић Ст^епг(ка Богдан, Леги# 
Гавре Ђорђе. Летић Душана 7Лит'3'н. Љубић Ђоп/Н«. 
Бошко, Марјановић Обо.ада Ил^ја, Мчд.^^ов^ћ Јове 
Миленко, Мехмедовић Ахмеда Бего, Мешић Мар*** 
Нимошач Михајловић Богжа Мумтроади 
Ишмера' Азил, МЈ (леш-евић Мт^ла-ва Војин, М<а.рић 
Марка Станоје, Микић Иве Ивица. Милошевић Ми-
лан^ Драго, Милчић Милана Ранко, Миличевић Мило-' 
Нђ̂  Љубомир Милошевић Милоша Иви јетан, Марић 
Анте Петар, Михић МУП и ја 0с,гиб, Миловановић Ми-
лутина Бранислав, Милојевић Чеде Милорад. Мило-
шевић Саве Илија, Мрехић Хамида Селфер, Милисав-
љевић Радисава Љубисав, Мујлгић Ахмета. Ра-миз, 
Миленковић Велимира Радивој, Матић Маријана Ђо-
ко, Мулалић Мустафе Хакија, Милеуснић Будислав 
Милан, Мишковић Мије Ивачк Марј-гновић Нике Им*-
кО и Милоичић Свете Вељко, Лазаревић Илије Не-
дељко, Лаловић Алексе Милош, Лудак Салка Мунир; 

борци: Миловановић Благоја! Душан, Мављак Ху-
сеина Осмш Машковић Перише Стојан, М а д а « Ни-
коле Ђуро-, Маренић Мартина Петар, М|а1ричић Марка( 
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Ђуро, Маркулин Марка Иван, Маровић Боже Мане, 
1Мих?,лић Никола Јанко, Милак Мате Никола, Мило-
ј к о в и ћ Миловида С:во, Мучен Стјепана Јосип. Мнлв 
чевић Мих-ајл? Душан, Марић Боривоја Драгоје Ми-
летић Никодија. Душан, Миливојевић Живка Бранко, 
»Марић Мирка Анте, Мехмедовић Заима Хамид, Мар-
ковић Душана Миљ-Н, Мемић Раме Ибо аким. Мишић 
Станка Андрија, Муратагић Мухамед, Милановић Ми-
лорада Божо, Мустифагић Сејде Ахмет, Милошевић 
Спасоја Милутин, Марковић Николе Здравко, Матић 
Војислава Живадин, Мицић Мићањз- Душан, Мумино-
вић Османа МУЈО. Муслију Арифа Салих, Мартић 
Гавре Остоја, Мијатовић Петра Милан, Мојсиловић 
Ивана Петар, Милошевић Јеврема М и т о , Милинко-
вић Драгомира Миладин, Милошевић Томе Ђорђе, 
'Митровић Недељка Милосав, Незировић Бео алида, 
Недовић Радомира Милан, Никић Благоја Данило, 
Нађ Ђорђа Стеван, Нинковић Петри- Ђорђе, Николић 
[Милисав, Недочић Николе Павао, Николае Мате Стје-
пан, Нухи јевић Реџепа Бедри, Николић Миледи Сто-
јан, Обранић Вида Иван, Обремовић Омера Хусеин, 

-Омеровић Арифа Таиб, Обрад Салка! Мујо, Омерагић 
Ахмета Сакиб, Омеровић Мехмеда Мумун, Миловац 
Симеуна Симо, Милутин о»ић Светозара Марко, Прву-
ловић Иконија Јанко. Пајазитовић Нејазим, Петровић 
1Младена БОЈИШ,ав, Пурић Миленка. Михајло, Павло-
вић Божидара Милош. Пецикоса Добросав, Проковић 
Милошта« Миливоје, Пековић Давида Цвијетин, Пе-
ладија Насифа, Латиф, Подгорелац Фрање Рудолф, 
Петрчић Мије Славко, Пешшлић Хусеина Јусуф, Пе-
тровац Емина- Усеин, Петрушић Николе Петар, Про-
ту лишиц Николе Никола Протулидац Луке Петар, 
Раган Ивани Стјепан. Ракић Љубе Илија', Родић Рада 
Чедо, Радуловић Васе Милорад, Дадоњић Јове Саво, 
Радичевић Јов«ан, Радић Јефте Дункан, Радисављевић 
Стојана Урош, Рађевић Пантелије Мирко, Ризмо Ах-
мета Есад, Рама дацовић Џафер а Емин, Радисачзљевић 
Милана ИлиЈа, Радовић Јефте Војин, Релетић Стјепа-
на Ива«, Радовановић Стјепана Радомир, Ристић Ди-
митрија Ж>?рко, Ранкић Тодора Обрен, Радисавље-
вић Радомира Боривоје, Радоњић Митра Живко, Ра-
кић Јове Симо, Радић Максима Петао, Радовановић 
Милована Симо, Радаковић Душана Бошко, Совшић 
Ибре Авдо, Станчић Андрије Жико, Сими,кић Спасоја 
Ђоко/ Славић Стојана. Раде, Стојановић Које Миле, 
Салкић Хашима! Мустафа-, Салиховић Му је Ху ао, Стаг 
нишевић Живана Милосав, Симић Пере Митар, Сте-
вић Тоше Тошо, Самарџић Обрена Милорд и Сенкић 
Јеле Иван; 

борда: Смичикл^с Јоване! Петар, Степић М И Ј О . 
Светић Вида Никол«. Станковић Марк® Стеван, Стао-
вић Симе Радомир, Сачић Мустафе Латиф, Синано-
в а Османа Мехмед, Стојковић Глигора Милован, 
Сујечанин Бегате См>ајо. Симић Ђорђа Никола, Савић 
Милана Милорад, Стојић Милана Вељко, Савановић 
Ђепе Хакиб, Смаиловић Ибрахима Кадрија, Оз ладино" 
вић Рашида Ка дои ја, Симић Божидара Војислав, Су; 
хг« ић Зулфе Ибрахим, Станковић Петра Божин, Шту" 
ла-ц Мзрка Јосип, Ш.-новић Саве Момчило, Шућуро-
вић Сејфе Мехмед, Шиндић МиЈе Ристо, Шулић Ан-
ђелка Млађен, Шарчевић Дервиша Дедо. Шиследер 
Еугена Рајко. Шарановић Симе Никола, Шуњевсоић 
Стевана Миливоје, Шестар Мухарема. Хамид, Шкобић 
Пере Иван. Шешић Трифуна Душан, Тешановић Васе 
Перо, Торлић Хамида Кемал, Татић Јефте Стево, 
Тоговчић Андрије Маоко, Тодоровић Саве Лз^ар, 
Токић Мартина« Филип, Тахио Алије Алија; Тауор Со-
фије Петар. Тулић Мурета Хасан, Томић Љубомира 
Милутин, Томовић Луке Љубомир, Вукић Томе Јо-
сип Вучковић Митина Јосип. Воргић Стјепана Петар. 
Вујевић Глиге Алекса, Вушћ Лагала Вукашин, Вар-
далић' Душанч Милорад, Вавић Митра Оа^о, Вујовић 
ј̂ Јаке Мијат, Вуксановић Јована Благоје, Вујић Бош-

ка! Гојко, Вуга Мије Адем, Вукичевић Стевана Богдан 
Вуковић Јована Душан, Вујиновић Стојана Стево, 
Викало Мустафе Јакоб, Николић Јосе Раде, Новако-
вић Михајла Пепо, Николић Сага е Алекса., Николић 
Светозара Нов .пс, Остојић Пере Душан, Шнтић Боже 
Миленко, Пајић Симе Раде, Поповић Луке Симо, 
Перановић .Пере Марко, Перика Ивана Анто, Пет-
ковић Драгутина Радомир. Петровић Владислава 
Лазар, Ибраилић Мује, Ђулага, Ивичевић Матије Иво, 
Огјепановић Николе Саво, Хусинагић Мулаге Сеит, 
Остојић Стеве Дејан, Закомац Мехе Хасан, Зеленика 
Тодора Остоја', Жмирић Остоје Рајко, Зубак Блаже 
Лука, Згрђа- Александар Ђорђе, Захировић Омера Му-
хамед, Трбешић Јате Драго, Т,анџела Стипе Иван, 
Тахировић Рифа Авдо, Топаловић Симе Милош, Три-
фковић Филипа Бојо, Трифковић Луке Бошко, Томић 
Јове Вељко, Токчић Смањила Мухарем, Тешић Говре 
Божо, Татаревић Авде Ејуб, Тодоровић Васе Перо, 
Тодоровић Цветана Душан, Зукановић Хасима Фах-
рудин, Жугат Станка Мирко, Фенић Вукадина Милан, 
Вујовић Николе Душан, Лавић Лазара Цвијетин, Јо-
вић Михајила Свето, Цу изд а Радомира Радојица. Ха-
сић Шефкета Епир еф, Чз*мџић Ибрахима Асим, Миха-
иловић Милосава Радосав, Љуцовић Пренташа! Пи-
јока, Буквић Омера Јусуф, Чо мор Османа Халил, Ви-; 
даковић Ђуре Иван, Петељ андрије Стјепан, КандиК 
Јове Срето, Алдобеговић Мехе Херем, Куртовић Му-
стафе Ћамил, Башић Хасана Алија и Лазић Лафарж 
Цвијетин, Пекић Пере Стево. 
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Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 
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С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

681. Уредба о оснивању и делокругу рада 
Више школе Министарства унутрашњих 
послова ФИРЈ / 1137 

632. Уредба о оснивању и делокругу рада 
Савезног научн-оиистраживачког институ-
та за* јадранске културе — — 

633. Уредба- о управљању националним п:р-

634. Уредба о лекарском прегледу и исеље-
њу чланова посаде бродова Трговачке 
морнарице ФНРЈ — — — 

635. Уредба о оснивању Новинарске и ди-
пломат сме високе школе -

636. Уредба о оснивању и надлежности Ко-
митета за водопривреду Владе ФНРЈ 

637. Уредба о оснивању и делокругу рад? 
А у тос а о б р а ћ а ј н ог технику м>а 

638. Уредба о измени Уредбе о Државном 
институту за фискултуру у Београду — 

639. Уредба о пре.м^ским додацима руково-
дилаца државних привредних предузећа 

640. Наредба о регулисању клања стоке — 
641. Наредба о извршењу шпзна откупа ше-

ћерне репе и сунцокретног семена 
642. Правилник о измени и дол ук« Правил-

ника о распореду послова у грађевинар-
ству у групе — — — 

643. Правилник о организацији службе се-
оских ПОШТО-НОШ'« — — — 

Исправка Основне уредбе о државним бан-
кама за кредитирање земљорадничким 
задруга —• 

Исправка- Урдебе о комуналним банкама и 
месним штедионица,ма — — — 

1140 

— 1141 

1142 

1142 
1146* 

— 1147 

1147 

И49 

1149 

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

ског штампарско^ предузећа, Београд 


