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332. 
Ради спровођења задатака постављених у члану 

12 тач. 18 Закона о -пето годишњем плану развитка 
народ,не привреде ФНРЈ м члана 20 отле 1 Уредбе 
о, откупу житарица у е-ко-но-мској 1949/60 години, а у 
сагласности са Претседником Савезне планске ко-
мисије преписујем 

У П У Т С Т В О 

О ИЗРАДИ ПРИВРЕДНОГ ПЛАНА У СЕЉАЧКИМ 
РАДНИМ ЗАДРУГАМА 

I. — Опште одредбе 
1. — Сељачке радне задруге врше своју привред-

ну делатност на основу привредног плана ,преко кога 
се укључују у привредни план среског задружног 
обвеза а предео њега у државни привредни план. 

Привредни план сељачка радна, задруга доноси 
на скупштини задругара, а потврђује га срески савез 
земљорашничких задруга и срески' нар,одни одбор. 

Привредни (план сељачке радн-е задруге обухвата: 
е() план производње; 
б) план потреба материјала за- производњу: 
в) шса!н инвестици.ја-, " " 
г) план ,потреба материјала за инвестиције; 
д) план потребне р-адне снаге за прои?а^!њу и 

инвестиције; 
ђ) план расподеле производње и о-бавезе према 

држави; 
е) фниаддаски пл-ан; 
2. — Управни одбоо сељачке радне задруге из-

рађује предлог -привредног стан-а з-а- текућу планску 
годину на основу упутстава и директива срес,ког са-
веза земљорадииччих задру-га. Ср-ески савез ЗСМ.ЂО-
р-адничкнх задруга издаје упутств-а и директиве (пре-
ма добијеним производити! задацима од среског на-
родног одбора. 

При изради предлога пл-ак.а управни одбор се-
љачке радине, задруге се - УЛОзоди следећим основа-
ним принципима: 

а) Сељачка ра,дна задр) сн ка групно з д р у ж и о 
газдинство мор-" организовати -планску проказа о,д њу 
која ће .омогућити стално- јачање з-адружног газдин-
ства и побољшање стандарда живота задругара. 

б) Задруга треба С В О Ј О М п-роизвод њом да- обез-
беди как,о подмирење обавеза према држави У по-
љо п,рст р-едним производима так-о и ге дми-рење по-
треба тржишта у оним производ има који нису обу-
хваћени обавезним откупом. 

Управни одбор израђује предлог план,а заједно 
са бригадирима појединих задружних бригада уз 
помоћ и саветовање са осталим члановима задруге. 
Предлог плана израђује се на основу постојећих 
производни^ средстава (земља, стока, машине, зграде 

и др.) којима задруга располаже. При изради пред-
лога пла,на сељачкој радној задруги помаже срески 
савез земљорадничк-их задруга и пов-ереништво- за 
пољопривреду среског народног одбора. 

Израђен пр-едло-г привр-едног ,плана ш-аље с-е на 
мишљење ст примедбе сре-ском савезу зе мљ ора ди ич-
ин х задруга. Управни одбор је дужа-н да са предло-
гом плана упозн-а задр,угаре как,о би они били у мо-
.гућности да ставе св-ој-е, примедбе и предлоге, 

Управни одбор задруге дужан ј-е да' узме у об-
зир примедбе среског савеза земљорадничких задру-
га као и примед-бе задругар-а и да на основу њих 
изради кона-чни предлог плана, који предлаже скуп-
штини задругара у циљу доношења. 

К-ада скупштина задругара донесе привредни 
план задруге управни одб-ор је дужан да овај план 
до-стави среск-ом савезу земљоредничких задруга р-а-
ди, прегледа, и уно-ш-ењ,а- у укупни пл;ан сељачких 
радни-х задруга овога, подручја. Седн-и-ци управног 
одбор-а- среског савеза зе-мље ра,дничких задруга на 
којој се претреса пла-н поједи-не задруге обавезно 
мора присусгвоеати претседник задруге чији се -план 
претресли 

Укупни план сељачких радних задруга срес,ки 
задр-ужни сав-ез шаље на одо-брење среско-м н-ародно-м 
о д . У з унулии пла-н- сззл..:- дост оља шк) доку-
ментацију и пој-единачне планов-а сеља-чких радних 
задруга. Извр-шн-и одбор ср-еског н-ародног одбора! 
усклађује план сељачких радних за-друга са привред-
ни-м план-ом среза и одобрава! план сељачких радних 
задр-уга у присуству управног одбора ор ес,ког зад-
ружног савеза. 

II. — Основни подаци о чланству и производним 
средствима задруге 

1. — Основн,и подаци о чланству и-производити 
средствима задруге претстављају основне податке 
за из-раду привредног пл-а-на. 

Основни- п-одан,и за и-зра,ду плана су: 
а) -подаци о чл-анству; 
б) подати о земљи; 
е,) подаци о грађев-и-на ма; 
г) подаци о сто-ци; 
д) по-да-ци о машинама,; 
ђ) пода,ци о кр-аткорочним кредитима; 
е) по-даш1 о инвестицијама. 
Уз п.ред-л,ог плака управни одбор сељачке радне 

задруге доставља, ове податке ср-еско,м савезу зем-љо-
радн-ичких задру-га,. ј 

2. — Да- би срески савез земљорадничким задруга 
односно среск-и нар-одни одбо-р могао пр,авилно рукој 
водити и планирати производњу у сељачким радним 
задругама, управни од-бор сељачке р-адне за д,руг/ 
је дужан да два пута годиш-њ-е изврши по-пис чла 
нова и средстава за производњу, и то 30 јуна и ЗГ 
децембра и да ове податке достави среском савез 
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4емљоредничких за,друга, а овај среском наро,дном 
одбору. 

III. — План производње 
План производње сељачке радне задруге дели се 

н-а основну делатност — пољопривреду и на помоћне 
делатности. 

1. — План производњ-е основне делатности — по-
љопривреде дели с-е пре.ма гранама ца: 

г ) 'ратарство у које се укључује и нс в-р та р ств о; 
б) воћарство; 
в) виноград арство; 
г) сточарство (са. пчелар с т о м, свиларством); 
,д) рибарство. 
План произвеодње за сваку од наведених грана 

у пољопривреди ради оа пр-ем,а потребам-а 312 дру ге, 
задругара и држ-аве, а на, основу површина земље, 
засада стоке и др. у складу са располвдкивим сред-
ствима и радиом снагом. 

2. — План ратарства саставља се на та ј начин 
што се укупна! површин,а! ораница расподели на че-
тири основне! групе, и то: 

а) за житарице; 
б) за индустријске културе; 
в) за повртне културе; и 
,г) за крмне културе. 
Колико ће се од површина одвојити за коју од 

н-аве,дени,х група зависи од рејон,21, карактера и р.аз-
вијености производње у задруг,а,ма и потреба наше 
привреде као целине. Ср-ески нар,одни одбор ће у 
дир-ектива ма које да је сав-езу дати и оријентациони 
однос м-еђу групама култура за свему задругу -треме 
њеним условима препад:ање. Кад се та,ко поделе 
-површина на грусте култур-а онда управни одбор за-
друге приступа разр-а,ди унутар сваке груп-е н-а пој-е-
дине културе. 

Кад с-е изврше расподела површина- на културе, 
онда се ут-врђује ка којим ће се таблама (парцелама) 
сеј-ати кој,а култур-а, што! зависи од претходних у-сева 
(п додо ред) водећу рачуна да се 'при правилном кз-
б, ру и распореду култур,а постигла највећи ,прино-с. 
Кад се изврши распоред култура1 на табле, планирају 
се агротехничке мере које ће се применити мед поје-
диних култура, а сида се тек планира принос по јед-
ном хектару з,а сваку културу. Уколико ће со једна 
култур-а сејати на више табли, о-нда се обрачунава 
принос п,о 1 хектару на свакој табли као ц укупна 
производња за сва-ку таблу, па се на основу тога 
израчунава просек за сваку културу која се гаји у 
задрузи- и уноси у план, 

3. — Ксд планирања пој-единих гр,ама сточарства 
као о-сно-ва ,служи стока коју задруга већ има. При-
п,лод који ће са добит,и од те стоке о-ста-ј,е у задруж-
ном занату и то петре бан број мушких грла и ова 
женска грла која ће моћи за припл-од да се употребе. 
За пов,ећање з,адружних запета задруга може плани-
р,ати откуп стоке коју су задруга-ри произвели н-а 
окућници (по вишим ј-единственим ценама). 

Ако задруга користећи правилно приплод за-
дружне сто-ке и откупљујући је и с,а окућнице задру-
гара ипак не може да достигне толики број грла у 
оси еном занату колико је у односу н-а површину 
зад,ружне земље и остале могућности (стаје, сточн,а 
храна итд.) нуж,но за одрж-авање плодности и о-без-
беђење сточарске производње, задруга планира на^ 
давну стон-е са стране тј . преко задруж,ног савеза. 

4. Пр,иликом планирањ,а сточарске -пр-оизв-одње 
(млеко, јаја, мла,да грла, -вуна итд.) потребно је за 
сежу расу пр орач ун ати годишњу производњу -по-
себно и тек на основу тога планирати просечан при-
нос по једном грлу сваке врсте стоке. Код неких 
,пр-оизво-да, нго шт-о је млеко, код -дарачунатаа при-
носа гос- једном грлу треба узети производно^ сва-

ког грл,а посебн-о, па тек на основу уку,пне годишње 
пр,оизводње кр,ављег млека израчунати просечан 
прекос по једној крави. 

5. — Плен производње -помоћних делатности из-
рађује се на основу плана производње основне — 
пољопривредне делатности и плана инвестициј-а На 
пример: ако план о-сн-овне делатности за,хтева изград-
њу већег броја грађевина (штанда итд.) пл-ан произ-
водње помоћне делатности мора бити усклађен са 
потр-ебама! основне делатности (циглана, кречана 
итд.). 

IV. — План потреба материјала за производњу 

Овај план оа рада н-а основ-у плана производње 
и норматив-а утрош,ка материјала; (к-ој,а количина ве-
штачког ђубрива је потребна по је,дном хект,ару, 
плавог камена по 1 хектару, семена по 1 хектару; 
с,оли по 1 грлу и сл.). Кров пл-а-н потреба мате,ријала 
треб-а исказати укупне потребе појединих врста маи 
теријала, количине материја-ла које обезбеђује за-
друга из сво'је производње и коју врсту материјала 
и колико задруг,а мора да набави с,а стране. 

V. — План инвестиција 
План инв-е,стиција -обухвата: 
а) план грађења (све грађевине и мелиорације); 
б) план опреме (машине и алат чија вредност 

износи преко 2.000 динара а рок трај,ања пр-еко 1 
године); 

в) план подизала нових засада (нови воћњаци, 
виног-ради); 

г) п-одизање и набавка стоке (набаека и произ-
водњ-а радне и приплодне стоке); и 

д) уздизање кадрова (курсеви и кадр-ови у 
школи). 

Пл-ан инвест-иција ради се према потребама за) 
привидан раз-витак задруге и извршење текућих за-
датака у производњи. Он се израђује према стању 
основних фондов-а-, економск-ој сназ,и за,др-уге, могућ-
ности обезбеђења ЈД,актери јала за г,р аћ ање и располо-
живе ј радној сна-зи. 

План потреба материјала за инвестиције 
Овај план ради се на осн-ову плана -ин,вестициј,а. 

У њему се исказује укупна потреба! за м:атеријалом 
за -инвестициј-е без обзира да ли га задруга обезбе-
ђује сопственом произв од њом или набавком са стра-
не. Затим се у план-у исказује колика је сопствена 
производња и колик-о- сд ког материјала треба на-
бавити са стране. Ко,д и-зраде о-вог плана задруга 
тр-еба да пла,нира што већи део материјал-а ^ з соп-
ствена производње. 

План наб,авке материјала но п-ојединим -артиклима 
намазу ј-е се у вредности о-бр-ачукат-ој по нижим је-
динственим ценама. 

VII. — План радне снаге 

План радне сн,аге за производ,њу и инвестиције 
израђује се -на ос,нову плава -производње и плана ин-
,в,естиција -а према радним нормама мо-је утврђује 
свака сељачка радна задруга појединачно ко-ристећи 
ири том-е ут-врђена радне норме у одговарајућим гра-
нама делатно-сти. 

Планом се исказује потр-еба радне снаге и број 
радних дана 321 планирану производњу и инв,естици-
је иа че,га произлази виш,ак или мањак раз,на снаге. 
При пла-нирању -потреба у радној снази тр-еба узети 
у (обзир коришћење услуга пољопривр-едн,е ма-ш-инске 
станице и сопствену м-еханизацију. 
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VIII. — План расподеле производње и обавезе према 
држави 

Овај иман се израђује на основу планиране про-
изводње и планир-аних потреба задруге и задругара". 
Од укупне планиране производње онаког поллпри-
вредног произведе одбијају се и то; 

1) потребе производње у задрузи; 
2) резервни фондови; и 
3) потребе задружних домаћин става. 
1. — Потребе производње у задрузи су следеће: 
ед) текуће потребе у семену (семенски фонд); 
б) текуће 1Л требе у сточној храни1 (фонд сточне 

хране); и 
в) потребе за задружну прераду (шљиве за ра-

кију, млеко за сир итд.). 
Ове потребе се планирају на основу норматива 

које прописују министри пољопривреде и министри 
трговине и снабдевања народних република 

2. — У резервне фондове спадају: 
ед) резервни семенски ф :нд ; 
б) резервни фонд сточне хране; и 
в) ре-зервни фонд људске хране. 
Резервни семенски фонд је утврђен и износи до 

20% годишњих потреба у семену, а попуњава се за 
5—6 година. 

Резервни фонд сточне хрлио је утврђен и износи 
10—15% од годишње потребе задружне стоке. Он се 
попуњава за 5—6 година. 

Резервни фонд људске хране је исто утврђен и, 
наноси 10—15% од годишњих потреба, а попуњава 
се у теку 4—6 година. 

3. — У потребе задружних ,дома ћивстава долазе: 
з) потребе за исхрану задругара; и 
б) потребе за исхрану стоке на окућници. 
Потребе исхране задругара су утврђене и износе 

250 кг пшенице пе. гла-ви и ЗОО кг кукуруза, што 
завеси од рејона н од у бича јене исхране,. 

Министри тр?4 'вине и снабдевања народних ре-
публадо. -у споразуму са министром пољопривреде 
народних републ) кз^ прописаће однос белих жита и 
кукуруза у исхрани задругара за сваку солист. 

Кс личину зрнасте Кјхгде која ће се давати за ис-
храну стоке на) окућници 'прописаће министри .пољо-
привреде народних ре.публике у сагласности ч? мини-
стри-ма тргошЈне и снабдевања народних република 
за сваку област, а на основу упутстава Министар ств-а 
пољопривреде ФНРЈ бр. 783. 

Кад се од пла-ниране уку,пне производ-ње одбију 
наведене потребе, остатак чини тржни вишак сваког 
произв-ода. 

4. — Планирање тржних вишкова које ће сељач-
ке радне задруге испоручити држз-ви врши се н-а сле-
дећи начин: 

а) задруга планира да 70—90% од тражено-г Ш -
шк.з житарица прода држави по везаним и 
вишим јединственим ценама. Колики ће про-
ценат од укупног тржног вишка моћи да 
имитира задруга за) слоб-одно располагање 
одређује срески народни одбор према при-
вредној сн-ази, карактеру производње сваке 
з-адруге и потребама држ-авног плана. 

б) Задруга планира продају целокупне контра-
хиране производње швдустриског биља по 
условима и ценама) према склопљеним уго-
ворима за 1949 годину. 

в) Тржн,и вишкови кромпира и пасуља плани-
рале се у складу са прописима који ће се 
донети о откупу тих производа. 

г) Тржног вишкови осталих иовртарских као и 
воћарских пр-оизвода, који не потпадају под 
обавезан откуп, прода.је задруга држави и 
по везаним и по вишим јединственим ценама 
према уговору са овлашћеним откупним пре-
дузећем или неп-осредн.о потрошачи мз, 

д) Планирање тржних вишкова столне за клање 
вршиће се у скл-аду са правилним развитком 
основних заната- задружна стоке- Задруга не 
треб-а да шпанска клање ни отуђивање при-
плодне с и ж е док не оствари основне за-
пате који одгов-арају пољопривредној по-
вршини задруге. 

Задру-гари се по правилу снабдевају ме-
сом и машћу про изведеном на окућници. 
Према томе сва стока предвиђена за клање 
сг продају осим потребне за друштвену за-
дружну исхрану (летње кухиње, мензе итд.) 
чини т-ржни в-ишак који по правилу тр.гаа 
планирати за п-родају држави. Задруга тре-
ба" да сва — пр-екобројна мушка га за при-
плод неспособна женска гола из свињогој-
ских зана-та стави у тов ако задруга може 
да- обезбеди потребну сточну хр-ану из ов"0је 

^ производње. Срески народни одбор ће тре-
ма стању и могућн-ости ма сељачких радисте 
задруг,а на) свпм подручју, у сарадњи са 
ф е ски м савезом земљсрадк,ктгких задруга, 
одредити количине и врсту стЧже за клање, 
неопходне за Извршење среско-г рла-на за 
откуп стоке, које ће задруге про,дати др-
жави. Срески савез и срески народни одбор 
ће приликом изра,де планова појед-иних за-
друга обезбедити да се предвиђене количи-
не стоке за испоруку држав-и унесу у план. 

ђ) Све што задруга произведе преко плана 
производње остаје за,друзи на- слободно р-а-
спола-гање. Оее количине задруга може про-
дати и по "в-езан-им панама у скла,ду са- про-
пио-:',м,з. који регулишу продају по везаним 
ценама. 

5. — Планир-ани изно,с продаје по везаним це-
нама сељачке радне задруге може износити: 

а) Видану пл-аниране, набав,к,е средстава за п,ро-
изводњу (вештачка ђубриво, средства за за-
штиту биља,, семе. со, ситан алат итд,); уве-
ћану за вредност ануитета за инвестиције 
(грађевински матер-ијал, маши-не, опрема, 
стока и др.) или за- вредност те набавке гл 
сопствених средстава а у висини годишње 
рат-е на име, добивених бонова од Нар-одне 
банке, увећану за вредност бон'сза за сред-
ства- личне потрошње у висини 10.400.— ди-
нара п-о једном задружном домаћинству. 

б) Сељачке радне задруге м-огу пл,анирати и 
веће износе продаје по везеним ценама за 
које ће примити бон-ове за набавку матери-
ј-ал,а за инвести-ције и за р-е продукцију које 
мсгу ре-ашизовати у следећој год,ини. 

Уколико задруга' не искористи мо-гућности про-
даје по везаним цена,ма мр-е-ма тачци в), може то пра-
в-о прен-ети на своје задругаре за" преда-ју произв-ода 
за окућнице. 

Уколико би се оабв-езни откуп проширио и н-а 
нека друге пољопривредне производе за сада- необу-
хваљене откупом, задруге ће прил,агодити своје пла-
нове н-овим прописима. 

IX. — Финансира план 

Финансиски пл-ан код сељач-ких РЕДН-ИХ задруга 
претста-вља предрачун новчаних средстава чије се 
прим,ање и издавање предвиђ,а у текућој години. Он 
показује с једне стране вредност оног дела п р о 
изводиве који ће се п-рема плану расподеле превеза- ,д 
ње остварити у новцу и сва друга новчана приман, 
а с друге стран-е новчане расходе потребне за нав-рх 
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/пење планиране производње као и расподелу вишка 
лос чајних прихода. 

Предрачун је саставни: део плана и изрезује се 
еа основу план,а производње, плана потрефе матери-
н а за производњу, плана инвестиција и инв-естици-
оног материј,ала, плана радне снаге и плана распо-
деле производње. Показатељи ових планова и финан;-
сиског плана међусобно су гасне зани. Само ако се-
љачка радна задруга зна какве врсте радова и др. 
треба да буде извршено м,оћи ће предвидети и ра-
споделу у новцу у вези са остваривањем плана про-
изводње. Сељачка радно задруга троши оваке године 
знатна новчана средства на проширење и јечање 
основних средстава производње, Предрачун новча-
них прихода и расхода садржи показатеље по изво-
рима: новч,аних средстава намењених за инвестиционе 
потребе, као и рас хо дона ње тј. употребу тих сред-
ста,ва! у планираном временском периоду. Исто тако 
сељачка радна' задруга дужна је у смислу прописа 
угледних правила да обавља такође и делатно см-
управљену вз подизање културног живота својих 
чланова, као и да се брине за подмирење њихових 
социјалних потреба. У вези с тим задацима појав-
љује се такође потреба зз новчаним средствима чије 
планирање садржи поменути предрачун. 

Стопа предрачун новчаних прихода и расхода 
претставка план примања и расходов,ања свих нов-
чаних средстава и то п,рема сврси га, коју су та 
средств,а намењена. Обзиром на то овај предрачун 
са,стоји се из 5 делова и то: 

I део преставља план примања и употребе нов-
чаних прихода. Он садржи изворе новчаних средста-
ва и трош,кове који су у вези са производи ом делат-
ношћу задруге у планираном временском периоду. 
Поред новчаних прихода од пољопривредне произ-
вод,ње ш а основне и главне привредне делатности 
сељачка радна з,а,друга може да има такође и ноач,з!-
них прихода од предузећа у првом реду од по,моћ-
них предузећа која ће по правилу им,ате занатски ка-
рактер ег оптуживати задругу у вршењу њене .ос-
новне делатности, али ће моћи да и,звесне услуге^ 
ако за то буде могућности без уштрба за задругу, 
ч,ини и члановима задруге и трећим лицима. 

П део „инвестиционе средства!" садржи примање 
(изворе) новчаних средстава кој,а су н,а,мењена за ин-
вестиционе потребе и њихово расходевање, т ј . у,по-
требу. 

П1 део „средства за културно просветни живот" 
садржи план финансирања тих потреба предвиђају ћи 
новчана примања и издавања по овом основу. 

IV де,о „средства за социјалну помоћ". По с,адр-
жини. овај дес одговара трећем делу с тим да се 
планирају новчана примања ет издавања' по основу 
социјалних потреба. 

V дао ,,с,редства незакључених рачуна и њихово 
рас хо д,о вање" садржи план обрачуни у новцу са пре-
дузећима, установама!, лицима ,и члановима задруге 
као гл планирање остатка средстава задруга у по-
четку плинског периода'. 

Завршне Одредбе 

Сељачке радне задруге, које су већ израдиле 
производни план за, 1949 годину по старим обрасци-
ма, израдиће, п,о овим упутствима само план тржних 
вишкова, Све остале задруге које до сада нису изра-
диле своје планове израдиће их до 15 јуна 1949 го-
дине по овом упутству. 

Министар пољопривреде ФНРЈ издаће образац 
за спровођење овог упутства. 

Ово упутство ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу Федератнвне Народне Републике 
Југославије". 

I бр. 9771 
3 маја 1949 године 

Београд 
Министар пољопривреде, 

инж. Мијалко Тодоровић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник 
Са,везне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

333. 
На основу става 3 члана 12 и ста,в,а 2 члана 13 

Уредбе о откупу вуне („Службени лист ФНРЈ' ' бр. 
32/49) у сагласности са Ми,нистром лаке индустрије 
ФНРЈ и Министром државних набавки ФНРЈ, препи-
сујем 

У П У Т С Т В О 

о ОДРЕЂИВАЊУ КОЛИЧИНЕ ВУНЕ КОЈА СЕ ОС-
ТАВЉА СЕЉАЧКИМ РАДНИМ ЗАДРУГАМА И 
ЕКОНОМИЈАМА ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА 
ЗА ПОДМИРЕЊЕ ДОМАЋИХ ПОТРЕБА ЊИХОВИХ 

ЧЛАНОВА 

I. — Сељачка радна задруга при планирању трж-
них вишков,а вун,е, остављале највише дсп 400 гр. 
вуне по свакој овци за подмирење потреба сних за-
другара који не држе овце иа окућници или не држе 
у довољном броју — у границама предвиђеним, п рат-
иштима'. Количина вуне која ће се оставити из за-
дружне прои,зводње за потребе задругара,, одредиће 
за сваку сељачку радну задругу срески народни од-
бор у споразуму са среским задружним савезом, во-
дећи рачуна о броју домаћинстава која не држе 
овце н ̂ о к у ћ н и ц и односно броју чланов,а тих дома-
ћинстава, а на,рочито о томе у којој мери домаћин-
о в а употребљавају вуну у домаћој радиности за 
подмирење дом,аћих потреба. 

II. — Задружна домаћинство, која држе овце на 
окућници, под мирисаће своје домаће п,отребе вуном 
добијеним са окућнице. 

У рејонима где се вуна не употребљава у већој 
мери у дом,аћој радиности могу се ова домаћинство 
ако то потр,ебе плана откупа захтевају задужити нај-
више до, 50% од задужења гилди виду али,ог домаћин-
о в а у истом селу (рејону) које је исте екон,омске 
снаге У погледу земља и сточног, фонда као и окућ-
ница задругара. 

Предњи прописи односе се на она, задружна до-
машинства која на окућници држе број оваца који 
предвиђају н-ова угледна правила за сељачке радне 
задруге. 

Уколико домаћинства сељачких радних задруга 
држе већи број оваца с д предвиђеног броја новим 
правилима, задужују се као и индивидуална сељачка 
газдинства. 

ГО. — Економије з емљораднички задруга- оба-
везне су да продају држави целокупну производњу 
вуне. 

Уколик,о економије земљорадничким задруга и-
мају у члан-ству домаћинова која! су унела с,воју 
земљу и стоку у задружну економију на принципи м,а 
сељачке радне задруге и послују као сељачке радне 
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задруге примењива^ се прописи предвиђени овим 
упутством за сељачке р,адне задруге. 

IV. — Ово упутство ступа ка снагу одмах. 

I бр. 9749 
3 маја 1949 подине 

Београд 
Министар п,ољопривреде; 

инж. Мијалко Тодоровић, с. Р-
Сагласни: 

Министар лаке индустрије, 
Јосип Цази, с. р. 

Министар државних набавки,, 
Јаков Блажевић, с, р, 

334. 
На основу чл 44, тчч. 24 Устава ФНРЈ. а у циљу 

помагања родитеља ЧУ.'јој је деци из со ција лио-ско-
ко меких. васпитних или здравствених разлога п о -
требно збркаш, аван, е у установе за заштиту и васпи-
тање деце и омладине, прописујемо 

О П Ш Т Е У П У Т С Т В О 

О ПРИМАЊУ И ИЗДРЖАВАЊУ ДЕЦЕ У УСТАНО-
ВАМА ЗА ЗАШТИТУ И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ 

I) Примање деце у установе 
1) У установе за заштиту и васпитање деце и 

омладине могу се примати само деца и, омладина 
којој је из социјално економских, здравствених ил,и 
васпитних резлога потребно збрињавање, и то како 
деца која немају родитеље тако и деца к,оја имају 
родитеље. 

Првенство при пријему имају деца палих бораца, 
жртава фашисшчког терора, ратних во-јних инвалида 
и деца која су остала' без оби или без једног роди-
теља. 

2) Захтев за збрињавање детета у установу под-
носе родитељи односно старалац надлежном о,ргану 
сраратељстса. Орган 'старатељства, ако утврди по-
требу да се дете збрине на, овај начин, упутиће дете 
у најближу одговарајућу установу, пошто претходно 
прибави извештај установе о могућности смештаја. 

Решење о пријему детета у дечје домов,е, интер-
нате и од ма ратишта доносе руководиоци тих уста-
нова. а о пријему у специјалне изводе за телесно 
дефектну, душевно заосталу или васпитно' запуштену 
децу доноси министар социјалног старања! народне 
реп,ублике. 

За примање деце у дечЈе Јасле и дечје вртиће 
важе прописи Уредбе о оснивању дечјих јасала и 
дечјих вртића. 

II) Издржавање деце збринуте у установама 
3) Издржавање деце збринуте у установама за 

заштиту деце и омладине пада на терет државе и 
родитеља 

Родитељ,и деце збринуте у установам-а плаћаће 
допринос за н-акнаду једног лела стварних трошкова 
издржавања овоје деце у тим установама. Одговар-а-
јући де-о тр'ошкова за издржавање деце у устано-
вама- сносиће и друга лица која су дужна по закону 
издржавати децу без родитеља. Ако дете нема роди-
теље. а- има своје имовине и? које се може издржа-
вати, оно ће плаћати допринос за н,акнаду ед ног 
дела трошкова1 свог издржавања, и то у висини која 
је прописана за! родитеље. 

Разлику до пуног износа ств-арних трошкова; из-
државања деце у установама за' заштиту и васпитање 
деце и омладине сноси држава. ОваЈ допринос др-
жаве обезбедиће се на тау начин што ће се, у пред-
рачунима тих установа који се укључују у предра-
чуне односно у финанси је , планове органа надле-
жних за руковођење тим установама,, ,предвидети као 
расходи у-купни стварни трошкови издржавања деце 
у појединим установама, а као приход само онај део 
тих трошков-а' који ће се наплаћивати на основу про1-
писа овог упутства. 

Елементе из којих се састоји структур-а стварних 
трошкова издрж-авања деце у наведеним установама 
одредиће споразумно Претседник Комитета, за со-ци-
јално ста-рање Владе ФНРЈ и Министар финансија 
ФНРЈ. 

4) Родитељи чија су деца, смештена у дом за 
одојчад или у дом за М'алу децу до 3 подин-е не пла-
ћају допринос из тач. 3) свог упутства. 

5) Висину д,оприноса из тач. 3 ст, 2 овог упут-
ства одређује се према делу месечних прихода до" 
маћинства у коме живе родитељи детета. Ова,ј део 
месечних -прихода добија ое када се годишњи до-
ходак домаћин-ства, подели са бројем свих чланова 
домаћинова, рачунајући у тај број и дете које се 
збрињава у установу за заштиту и васпитање деце 
и омладине, и к,ада се овако добијени годишњи при-
ход п-о члану домаћинства подели са 12. 

6) Родитељи се о-слобађају плаћања сваког до-
приноса: 

а) ^ о део- прихода према коме се одређује 
висина доприноса, израчунат на начин предвиђен у 
там. 5 овог упутства, не прелази 800.— динара ме-
сечно н-а једн-ог члана1 домаћинства; 

б) ако имају петоро или више живе деце мл а-ћ е 
од 18 година. 

7) Висина доприноса у појединим врстама уста-
нова за заштиту и васпитање деце и омла,дине од-
ређује се, шо следећој скали: 

Део м-есечни,х прихода Допринос родитеља у 
п-о члану домаћин-ства 
израчунах на начин 
предвиђен у тач. 5 

ово,г упутства 

процентима од ствар-
н.их трошкова издржа-
вања детета у установи 

У дечЈим дом-овим,а (за децу претшколског до-ба, 
за децу основне наставе и за децу средњих школа); 
интернат има (с р ед њо школским,, интернатима при 
стручним школама и интернатима за ученик,е у при-
вреди), у дечјим и омладинским одмарал^штима (ле-
товалиштима), у еп социјалним за-в-одима з^ физи-чки 
дефектну децу (слепу, инвзлидну и глувонему), за 
вас,питно запуштену децу и за! душевно заосталу 
Децу. 

од 801 до 1000 динара 
с д 1001 до 1500 
од 1501 до 2000 
од 2001 до 2500 „ 
од 2501 до 3000 
с д 3001 до 3500 
преко 3500 динара 

Б. 

25% 
30% 
35% 
45% 
60% 
80% 

100% 

У дечјим јаслама и дечјим вртићима 
од —. 801 до 1000 динара 
с д 1001 до 1500 „ 
од 1501 до 2000 
о д 2001 до 2500 
с д 2501 до 3000 
с д 3001 до 3500 
прек-о 3500 динара! 

15% 
20% 
30% 
40% 
50% 
70% 

100% 
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8) Ако је у помен утим установама смештено дво-
је ,та више деце истих родитеља, за свело од њих 
смењује се допринос за 10%. 

9) Износ доприноса, израчун,ат примени,м проце-
ната из тач. 7 овог упутства на стварне трошкове 
издржавања, см,ањује се за дете ратног војног инва-
лида према степену -инвалидности родитеља за 20 до 
60%, а за дете носиоца ,Дартизанске споменице 
1941", 'ак,о месечни приход по члану домаћинства не 
прелази 2.000 динара, за 25%. 

10) За дете смештено у дечје јасле или у деч.и 
вртић износ до,приноса, израчунат применом проце-
ната из тач. 7 о-вог упутство иа стварне трошкове из-
државања, смањује се за 10% ако је ма.теа запослена 
непрекидно три године у истом предузећу, установ-и 
или надлештву, иди ако је у том року премештена 
по потреби службе, 

11) Ама се при иарачунаиању доприноса стекне 
више основа за олакшицу (тачка 8—10), примениће 
се сам,о она,ј који је за родитеље најповољнији. 

III) Остале одредбе 
112) Надлежна , министарства народних република 

одредиће за подручје своја републике износ тро-
шкова издржавања деце у установа-ма^за заштиту и 
васпитање деце и омладине по њиховим врстама-, во-
дећи рачуна о разликама) које У том погледу посто-је 
између п,ојединих установа односн,о срезова и гра^ 
дое а,. 

13) За дете које је по чл. 19 Закона- о односима 
р-одитеља и деце одузето од родитеља за1то што су 
запустили1 његово васпитање одређује СА родитељски 
допринос решењем органа стар,атељства у висини 
стварних трошкова издржавања детета у установи у 
којој је збринуто. 

14) Доприноси за накнаду трошко-ва издржавања 
деце књиже се као преход у-станове. 

15) Ближе -одредбе о начину напл,ате доприноса 
родитеља пр,описаће министар социјалног старања 
нар-одне републике уз сагласност министра финансија 
народне републ,ике. 

16) Ово упутство примењиваће се од дан?, објав-
љиван^ у ,.Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослазије' ' . 

Бр. 1863 
23 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар за ,науку и културу, 

Родољуб Чолаковић, с. р. 
Министар нПр етсед н ик 

Комитета за заштиту народног здравља 
Владе "ФНРЈ, 

др Павле Грегорић, с. р, 
Претседник 

Комитета за социјално старање 
Владе ФНРЈ, 

инж. Густав Влахов, с. р, 
Сагласан. 

Ми н ист ар ф и н-ан си аа.. 
Добривоје Радосављевић, с. р,. 

335. 
На основу чл. 10 Ур-едбе о врстама и категори-

јама основних упе-отетељских радњи преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

о РАЗВРСТАВАЊУ ОСНОВНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ 
РАДЊИ У КАТЕГОРИЈЕ 

Члан 1 
Угсститељека радња у смислу Уредбе о врстама 

и категоријама основних угоститељских радњи Ј-е 

осно-вна!, најмањ-а потпуна јединица у угоститељ ств у, 
која је способна за самостално пословање. 

У једном објекту може се налазити више уго-
ститељских радњи и обрнуто, једна угоститељска 
радња може имат-и више објеката. -

Члан 2 
Основне угоститељске радње деле се н-а: 1) хо-

теле; 2) прен-о-ћишта-; 3) ресторане; 4) кафан-е; 5) го-
стионице, крчме (механе), венчанице; 6) бифее; 7) 
посла ст и ча р-нице, боззддинице; и 8) здр-ављаке (мле-
каре). 

1) Хотел,и су угоститељске радње оа најмање 15 
соба које изнајмљују гост,има- собе или лежаје са 
намештајем и уређајем веће удобности, уз послугу 
кој,а по броју и стручној спреми одговар-а! вел,ичини 
и категорији хоте-ла,. 

2) Преноћишта су угсститељске радње које из-
најмљују гостима собе или леж,аје са једностазнијим 
намештајем и уређајем и одгов-арајућом стручном 
п-ослугом. 

3) Р-естор-ани су веће угоститељске радње са бо-
љим и удобнијим намештајем у уређајем, који при-
премају и продају гостим-а, топла и хладна јела, и 
топла и хладна ал-кохолна и безалкох-олиа пића, уз 
послугу која п-о броју и стручној спр-еми одговара 
величини и кате-горији ресторана. 

4) Кафане су утоститељск-а р-адње са удобнијим 
намештајем г уређајем, које припремају и продају 
топла и хладна алкохолна и бел алкохолне пића, ра-
зн-е посластице и једн -ста-вниј-а јел-а-, уз послугу која 
по броју и стручној спреми о,дговар-а величини и ка-
тегори.и кафане. 

Кафане са намештајем и уређајем нарочите 
удобности, музиком и простором з: играње, које 
раде само ноћу, нази-вају се баровим,а. 

К,афане са јед постав ни јим ур-еђајем и на-мешта-
јем, које припремају и, продају претежно чај, нази-
вају се чадоии-ицама. 

5) Гостионице су уроститељске радње са једн-е--
славнијим намештајем и уређајем, које припремају 
и продају топла и хладна јела и топла и хладна ал-
кохолна и безаикохолна пића. са одговарајућом 
стручном послугом. 

Крчме (механе) су гостионице мањег обима к-аје 
се баве пр-етежно точе ње-м и продајом алкохолн-их и 
безалкохолних пића и дану хладна јела. 

Ашчинице су гостио ,нице мањег обима које се 
баве претежно припремањсм и продајом домаћих 
(народни-х) топлих и хладних јела 

6) Бифеи су угости те љс ке радње које припремај.у 
и продају топла и хладна јела и топла и хладна ал-
кохолна и безалкохолна пића', у којима се гости, по 
правилу, послужују за тезгом ("пултом, шанком), а 
имају томе одговар-ајући намештај и у р е ђ а ј 

Ђ Посластичарнице су угоститељ ек е р-адње у ко-
јима се припремају и продају разне посластице и 
безалкоходна пића,, а одгов-арају по с-вом намештају 
к ур-еђају к,афанама и и-мају поред тога и те оту. 

Боза џ-ин ице су посластичарнице мањег о-бим-а у 
којима се продају аријенталски посластичарски про-
изводи и бе ̂ алкохолна -пића (пре свега боза). 

8) Здрављапи (млекаре) су угоститеља^ р-адње 
које по овом уређају и намештају одговарају -посла-
стича-рницама, а у којима се припремају иа продају, 
по правилу, млеко, и млечни про-изв-оди и р-асна пе-
цива и хлеб. 

Члан 3 

Дена нд ане Је неса моста лан угоститељ ски објекат 
за ноћивање, који сачињ-ава саста-в-ни део главног 
објекта хотела или пр-еноћи,шта уз који је везан. 
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Члан 4 
Основне угоститеЋске радње деле се на следеће 

категорије: 
1) хотели на категорије А, В и С 
2) преноћишта на) категорије С и п 
3) ресторани на категорије А п В 
4) кафане на категорије А, В, С н 0 
б) гостионице, крчме (механе) и ашчинице на ка .̂ 

тенори је С и Б 
6) бифеи на категорије В, С и п 

3. Апартмани: 
а) апартман (спаваћа соба, салон 

и купатило) — П 0 ј ела" на сва-
ких 30 сооа 

11) телефон — — — — има 

7) посдатгчартгице и бо за питице на категорије 
В. С и Б 

8) здрављани (млекаре) на категорије С и Б. 
Поједине угоститељске радње разврставају се у 

једну од ових категорија сходно чл. 5 овог пра ви ле-
пина, 

Члан 5 
Услови за разврставање урсститељских радњи у 

поједине категорије су следећи: 

нема ' нем1а 

нема нема 

КАТЕГОРИЈЕ: 

I. Хотели 
1. Општи уређаји: 

а) распоред просторија, спољни 
и унутрашњи изглед и спрема 

ђ) вратарскз ложа, друштвене 
просторије (за пријем гости-
ју, аа,Д1ржаш!ње. читање и пи-

с) телефон код вратара 

врло удобан и леп удобан и леп 

има 
има 

има 
има 

пристојан 

вратарска ложа 
нема 

ф нужници — по два \УС (М 4- Ж) на сваких 20 п о један на сва-

е) могућност гаражирање — — 
0 особна дизалица (лифт) у об-

јектима ог! преко два спрата 

соба, односно на сваком спрату, 
Ш умива оником, огледалом и 

ручинком 
има има 

има има 

ком спрату 

не.мз 

нема 

2 Уређаји по собама: 
а) у сталним објектима, бар на 

једном спрату — — — 
ћ) умиваоници, вода — — 

с) купатила: Iзасебна — — 

општа ил,и туш — 

(3) електрично осветљење — — 

централно грејање 
умиваоници са те- умиваоници са те-

кућом топлом и кућом водом по 
хладном водом по свим собама 

свим собама 
једна четвртина 

соба нема 
по једно на сва- по једно на сва-
ких десет осталих ких 15 соба 

соба 
г.о сви,м собама и по собама са па-
ва ноћним орма- љењем и гашењем 

рићима из 'кревета 

обично грејање 
текућа вода на 

сваком спрату 

нема 
по једно на сва-

ком спрату 

,по собама 

е) електрични сигнали из свих 

0 телефон 

светлосни 
једна четвртина 

соба 

звучни 
нема 

звучни 
нем)а 

II. Преноћишта 

1, Општи уређаји: 
а) распоред просторија, спољни 

и унутрашње-г изглед и опрема " пристојан обича-н 
ћ) вратгрска ложа — има нема 
с) нужн,ици по један на сва- у згради 

ком спрату 
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КАТЕГОРИЈЕ: 
РТ"! 

2. Уређаји по собама: 
а) у сталним објектима, бар на 

једном спрату — — 
ћ) умиваоници, вода — — 

с) купатило опште или туш — 

(1) електрично осветљење — — 
е) електрични сигнали из свих 

обично грејање 
текућа вода на вода у згр,ади 

сваком спрату 
по једно нп сва- у згради 

ком спрату, 
по собама 

звучни 

нема 

нема 

III. Ресторани 
1. Општи уређаји: 

а) распоред просторија, спољни 
и унутрашњи изглед и опрема веома удобан удобан и леп 

ћ) вентила нила — — — и м , а и м а 

с) електрично' осветљење — — , , , , „ , ИМ13 

(1) нужници — — — — — — — п о лва ШС (М 4- Ж) са умиваоник 
ком, огледалом и ручником на 

сваких: 
60 седишта 100 седишта 

и одвојено за послугу 
е) телеф-он — и ш н м : а 

2. Трпезарија-сала: 
а) у свим радњама: 

— одвојено од кухиње има има 
— одвојено од топионице — . и м а . и м а 

— — — —. — — Јеловник и списак Јеловник и списак 
пића на домаћем пића на домаћем 
и страном јези,ку језику 

централно грејање 

— Јеловник 

ћ) у сталним објектима — 
с) претообље, главна и посебна! 

трпезариј,а — — — — — — 
б) гардероба! — 

и,ма 
има 

има 
и,ма 

3. Кухиња, точионица итд. 
а) здрава пијаћа вода, хигијен-

ско посуђе, посебна! ост-ава к 
подрум — — — — 

ђ) средства за хлађење' — 
с) одвојена пр ао на посуђа 

има има 
хладњ,ак (фриждер) 

има има 

IV. Кафане: 
1. Општи уређаји: 

ед) распоред просторија, спољни 
и унутрашњи изглед и опрема 

ћ) вентиланЈКјз! — — 
с) електрично осв-етљење — — 
а) нужници — 

е) телефо,н 

веома удобан и удоб.ан и леп 
леп 
има има 
има има 

по два У/С (М 4- Ж) са умиваони-
ц и , огледалом и рудником на 

сваких: 
50 седишт,а 100 седишта 

и одвојено за послугу, 
има и,ма 

пристојан 

им,а 
има 

( М + Ж) 

нема 

обичан 

нема 
нема 

нема 

2. Сала 
а) у свим радњама!: 

— одвожено од кухиње — 
— одвојено о д топионицу 
1— цено-вник — 

има има има нема 
има има нема нем-а 

ценовник пића и ценовник пића и ценовник пића и једноставних јел1! 
једноставних јела једност,авних јела 
иа домаћем и на домаћем језику 

страном језику 
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КАТЕГОРИЈЕ: 

ћ) у сталним објектима — 
с) прете обље, главна и посебна 

сала 
ф гардероба — 

централна грејање 

има 
има 

има 
има 

обично грејање 

села 
нема 

салЈа 
нема 

3. Кухиња, точноница итд. 
а) здрава пијаћа вода, хигијен-

ско посуђе, посебна остава и 
подрум — — — — 

1)) средства за хлађење — 
има има 

хладњак (фрижидер) 
има има 

обични хладњак 
или леденица нема 

V. Гостионице, крчме (механе), 
ашчинице и здрављаци (млекаре) 
1. Општи уређаји: 

а) распоред просторија, спољни 
ФГ унутрашњи изглед и опрема 

ђ) вентилација — — — 
е) електрично осветљење — — 
(1) нужници — 

пристоја.н 
има 
има 
има 

(М + Ж) 

обичан 
нема 
нема 
има 

2. Трпезарија-сала 
а) у свим радњама: 

— одвојено од кухиње — — 
— јеловник — — — — 

ђ) у сталним објектима — — — 
с) просторије, главна и посебна 

трпезарија или сала — — — 

има нема 
јеловник и ценов- ценовник јела и 

ник пића пића 
обично грејање 

трпезарија или сала 

3. Кухиња, точионица итд. 
81) здрава пијаћа вода, хигиј,ен-

ско посуђе, посебна остава и 

1)) средства за хлађење — — — 

има има 
обични хладњак нема 

или леденица 

VI. Бифеи, посластичарјшце и 
бозаџинице 

1. Општи уређаји: 
а ) распоред пр-осторија, спољни 

и унутрашњи изглед и опрема 
ћ) вентилација — — — — — — 
с) електрично осветљење — — 
сЈ) нужници — — — 

е) телефон — — 

2. Сала 
а) у свим радњама: 

— одвојено од кухиње — — 
— ценовник — — — — 

ћ) у сталним објектима — 

3. Кухиња, топионица итд. 
а) здрава пијаћа вода, хигијен-

ско посуђе, посебна остава и 
подрум — — — 

ћ) средства за хлађење — 

с) одвојена пресна посуђа — — 

удобан и леп 
има 
има 

има 2 
(М + Ж) 

има 

има 
има 

централно гре-
јање 

/ 

пристојан 
има 
има 
има 

(М + Ж) 
нема 

има 
има 

обичан 
нема 
нема 
има 

нема 

нема 
има 

обично грејање 

има има 
хдаднЈзк (фри- обични хладњак 

жидер) или леденица 
има нема 

има 
нема 

нема 
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Члан 6 
Прописи претходног члана односа се и на рад-

ни ч ко - сл у жб е н,и ч к-е ресторане, као и на угеотхтељске 
радње у планинским домовима, синдикалним одмара-
лиштима, на железничким стан,ицама и морским, реч-
ним и ваздушним приста-ни шти,м а, в-озовим-а, бродо-
вима и авионима. 

Члан 7 
Бањски објекти категорије В ослобођавају с-а 

испуњавања услова под с) из тач. 2 под I члана 5, 
а план-ински објекти услова псд ђ), с) и с1) из та-ч. 2 
и по-д а) гл ћ) из тач. 3 све под I. 

Угоститељске радње на возовима, бродовима и 
а-в,иони-м-а! могу с-е ослободити услова из чл. 5 овог 
правилника по претх-одном одобрењу Претседн.ика 
Комитета за туризам и уго-ститељство Владе ФНРЈ. 

Члан 8 
Овај пра-вилник стуца на- снагу даном објављи-

ван^ у ,,Служб-еном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије" , 

Бр. 721 
6 априла 1949 године 

Бе-ог-р-ад 
Претседник 

Комитета за туризам и угоститељств-о-
Бледа ФНРЈ, 

Владимир Велебит, с. р, 

ПРИСТУП ТР ДНС ЈОР ДАНИ ЈЕ КОНВЕНЦИЈИ ЗА 
ПОБОЉШАЊЕ СУДБИНЕ РАЊЕНИКА И БОЛЕ-
СНИКА У ВОЈСКАМА У РАТУ И КОНВЕНЦИЈИ О 

ПОСТУПАЊУ СА РАТНИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА 

Швајцарско посланство у Београду, овс-о-м нотом 
од 12 -априла 1949 године, обавестило је Министар-
ств,о ино-стр,аних послова Федер-ативне Нар-одне Ре-
публике Југоелгвиј-е да ће Тронсј-орданија примењи-
в-ати Кон-венцију за п-обољшање рањени-ка гл бол-е-сни-
к,а у војскама у рату и Конвенцију о поступању са 
ратним заробљеници ма које су потписане у Женеви 
на дан 27 јула 1929 подине. Преузимајући обавезе 
кој-е- је у њено име априла 1932 примила Велика Бри-
танија, Транс јордани ја (приступа! сви,м конвенција ма 
као држава уговорница, после проглашења незави-
сности. Но-тификације тра нс Јор данске владе о преу-
зимању обавеза ступиле су на снагу 2о новембра 
1948 године за- прву поменуту конв-енцију, а 9 марта" 
1949 године за другу конвенцију. 

Југослви је је р-ати-фиковала о-бе конв-ен-ције 20 
маја 1931 године и оне су објављен,е у „Службеним 
новинам-а" бр. 12-4 од 5 ј!ун-а- 1931 годин-е и бр. 132 од 
15 јуна 1931 године. 

Бр. 46989. — Из Мини-старства иностраних по-
слова. Бео-град, 26 априла 1949 године. 

о д л и к о в а њ а , 
На основу члана 2 Зак-она о орденима и меда-

љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Неродне скупштине Феде-
ре,тив-не Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, осведочени рад на 

о-ства-рењу братства и јединства међу нашим наро-

дима и стечене за-слуге за народ у току народн-о-
ослободилачке борбе одли-кују 

ОРДЕ,НОМ ЗАСЛУГЕ ЗА Н,АРОД И РЕДА: 
рез. -поручници: Луковић Фрања Мате и Сушањ 

Јосипа Јосип; 
рез. потпоручници: Линић Јосипа Владимир и 

М'-рач Кузм,а Леополд; 
рез. заставник Роглић Мије Марко; 
рез. водник Сарсон Антона Александар; 
вој. обвезници: Фа б,иј ЕН и-ћ Шиме Иван и Мари,е-

'ља Андрије Јосип. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручник Фабијан ић Мар,ка Фране; 
рез. потпсручник Ко-цјан Иван Никол-а; 
рез. поручни-ци: Мил,ин Роке Нерец, Сушањ Јоси-

па Јосип, С-кумца Симе Иван, Барач Мата Иван, Бте-
чић Ернеста Драган, Бонифавдћ Ни-коле Никола, Ма-
ран Кузма Леоп-олд, Мар-кузи Емилијана Лорето, Ма-
тијевић Андрије Ђуро-, Мур е-ти Г еро-лима Ђузепе, 
Павић Дра-гутина- Владимир, Вн-чевкћ Иночент,а Зво-
нимир; 

рез. заставници: Иванчић Ива на Едо, Куми-ћ Јо-
ва-на Ђуро, Лакосељан Сима Це.лесчг-тн, М ричић Виц-
ка Љубомир, Милић Рудолфа Жел-имир, Ро-гл,ић Мине 
Марко, Жикић Анђела Златко, Вукадин Станка Мир-
ко гл Жагар Антена Анто-н; 

рез. ст. водници: Брознић Ива-на Антон, Линић 
Фра-ка Даворин, М-ар,цеља Винка Винка и Рубеша 
Андра Винко: 

рез. водници: Луцић Алберт, Сирола Мата Ста-
нислав, Ср-ок Јос,ипа Сла-ван и Тибљош Фр-ање Ст21-
нислав; 

вој. сбвезни-ци: Барчић Анта Иван, Потина Јо-
сипа Јосип, Цуцулић Ф,ратне Исан, Цувдулић Илије 
Ем-е-рико, Цу цу л,ић Божа Смиљан, Десардо Анђела 
Алберт, Ф зби ј-анић Шиме Иван, Иа зекић Јосипа Иван, 
Луцул Динка Окорато, Марцељ-а Ивана Изон, М'Ж-
цеља Анд-рије Јосип, Марцеља Антона Млпан. Мр-
чић Антона Мате, Орлић Ми-ле Мирко, Панда Ивана 
Славко, Саршс-н Ивана Вјеко-слав и Суи ара Ђуре 
Мирко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
рез. пуковник Полић Антона Душан; 
рез. капет-ан Буоивећи Ау-густа Антонио; 
рез. поручници: Фобија-н,и-ћ Мар-ка Франц, Гене-

рини ,Франа Петар, Гласић Ивана Валентин, Ивић 
Фрање Ив-ан. Каузларић Николе Драгутин, Лецул 
М'ата Мате, Родин Антона Јоси-п, Томас инж Фране 
Вјекослав, Водолија Јозе Зељко и Барач Мата Иван; 

рез. п-отпоручници: Венчић Антона Мате, Бони-
фачић Ник-оле Никола-, Фафанђел Ив-ана Викт-ор, 
Хередна Јуре Вид, К-о-цја-н Ивана Ни-кола, Ланца Ј-о--
сииа Драго. Мар-кузи Емилија Лорето, Мурети Ге-
ролим-а Ђусепе, Си мун-е игић Јосипа С-име, Скунца Си-
м-а Јосип, С-оње Јуре Фердинанд. Сушић Ивана Јо-
сип и В ичевић Иночента Зво-ним-ир; 

раз. заставници: Бон Анђела Иван, Цесерац М-ир-
ка Јосипу Цетина Антона- Мате, Цимелић Ивана Иван, 
Дебеле^ Фрање Фр,ањо, Донадић Мата Сим-о, Бир ик 
Антона Изан, Фунцић Јосипа Јосип, Фа бр ис Ивана 
Г-рго, Иљадица; Крсте Мирко, Јаро-мел-З! Матета Симе, 
Калебота! Вјекослава Иван, Кукић Јов-ана Ђур-о, Кор-
д-ић Антона Мате, Лнкосељац Сима Селестин, Мајор 
Матета Ив-ан, Маричић Вицка Љубомир, Матахлија 
Мата Јосипу Мур-тић Ђурђице Јаков, Орбанић Мих,а 
Јоси-п, Пер-овић Изи дора Љубомир, Пешут Љубе 
Бранко, Пецуљан Ј-соипа Александар, Ро-в ин-а Ивана 
Венанцијо, Скунца Антона Живко, С т р и ж у Милана 
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Душан, Сушањ Јосипа Милан, Шуљић Антена Урош, 
Ши кић Анђела Златко, Зе не рал Мата Динко, Жапар 
Антона Антон, Брознић Ивана Антон, Дебелић Ан-
дрије Цветко и Куцел Јосипа Милан; 

рез. ст. водници: Мафрици Антуна Доменико, 
Ма вранац Фрање Иван, Марцеља. Винка Винко, Ру-
жић Андра Иван, Рубеша Андре Вицко, Рубеша Ив-а-
на Милан, Спинчић Антона Јарданко, Влах Франка 
Иван, Вензе Марија Мате и Зић Фрања Франо; 

рез. водници;: Кукуљан Мартина Миховил, Кур-
сић Ивана Јосип, Дадов Бла1жа Вицко, Лончар Јосипа 
Никола, Мтаден,ић Антона! Милан,Маргитић Марка 
Осман, Марчељз Мате Рудолф, Мрвчић Филипа Иван, 
Младенић Јосипа Ернест, Муско Ивана Јосип, Паро 
Јурја Нада-, Пасторчић Ивана Лука, Перман Еугена 
Милив-о,ја, Пилар Марка Антон, Ор-о,к Јосип-а! Славан, 
Славић Виктора Витомир, Срдоч Фрање Фра-њо, Шти-
глић Антона Виктор, Т-ибљош Фрање Станислав, То-
мулић Ф,рана Јосип и Валентин Фрање Иво; 

р-ез. мл. водници: П,обо Ивана Мар^ј-о^ Тулић 
Петра Петар, Матесин Фрање Фрањо, Остарић Ја-
кова Јосип, Плеша Јосипа- А,нту-н, Паврдић Вавмосла-
ва Вазмослав и Рубеша Фрање Антон; 

во1!, обвезник Ч ;рић Милутина Бо,жо; 
рез. мл. водници: Спинцнћ Антона Кајетан, Су-

сањ Ниша Фрањо и Шкробоња Кармела Маријан; 
ре,з. десетар Грлат Андрије Андро; 
вој. обвезници: Андрескић Андре Андре, Анти-ћ 

Мартина Станко, Анисић Станко, Андрескић Фрање 
Андро, Бе-не Фрање Петар, Барчић Анте Иван, Бур-
Ш31 Миђрее-ила Анте., Блеч,ић Ива-на. Јосип, Барцот 
Антона Анте, Блазина Ви-ктора Кресо, Цуцулић Фра-
ње Иван, Цуцулић Павла Петар, Цуцулић Илије Еме-
рико, П,олина Јосипа Јосип, Цу-цулић Божа С милкан, 
Цудулић Фрања Иван, Дееароло Анђела Алберт, Др-
њевић Јосипа Дра-гутин, Форић Петра Петар, Фра-
новић Јосипа Иван, Франков-ић Ј-ос,ипа Иван, Ф.ран-
цискоЕић Мартина Ив ан, ФранцискОЕић Из ана Ивица, 
Фра-н-ц иш ов ић Антона И-ван, Го динић Анте Ма1те, 
Гл. кич-ић Јосипа Антон, Ги аиба страни Ол ито Г пор-
то. , Грбац Фрање Самуел, Изескић Јосипа Ива-н, 
Јеркић Јосипа Јосо, Јадрешкић Фрање Антон, Ја-
драс Фрања Рудолф, Јел-етић Јосип, Јуреса Јо су.па 
Анте, Јелушић Андрије Јосип,, Јурдана Ив-а1на Вик-
тор, Јардас Мате Зорк,а, Кордић Ст,и-па Славко, К-ор-
дић Петра Петар, Кастелан Анте Јуре, Ке,р-а-дин Алој-
за Емил,, Ко-вачић Драго, Лицул Антона Јосип, Ли-
цул Мате Јосип, Ли,цул М-ап-е. Иван, Мрвчић Антона 
Мате, Мрвчић Јурја Иван, Мрви,ић Ивана Антон, Млаи 
денић Ивана Иван, Милих Антена Срећко, Мар-гитић 
Петра Јосип, Марчеља Антона Милан, Мандић Јоа-
кима Ради-слав, Марцеља Фрање Драгутин, Микули-
чић Грге Диониз, Матетић Рудолф, Матетић Антона 
Иван, Марч-е-ља Ивана Иван и Марчеља Антона 
Антон. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Генерини Фр-ана Петар и Ив,ић 

Фрање Иван; 
рез. пот-поручници: Венчић Антона Мате, П,ерин-

чић Стјепана. Анте, Соње Јуре Фердинанд и Суоић 
Ивана Јосип-; 

рез. зас-тавн,ици: Аго.кхћ Баре Анте, Бон Анђела 
Иван, Енрик Антона Иван, Гоља Јосипа Иван, Гли-
гора Андрије Анте, Југо Јосипа Јос-и,п, Кр-пан Милу-
ти-на! Карло, Лусић Јакова Мирко, Лунић Анте Јеро-
лим, Мур-тић Ђури-це Јак.ов, Млтахлија М-ета Јосип, 
Пицулхин Јосипа Александар, Стрижак М^лада Ду-
шан, Скупна Антена Живко и 3 ене рал Мата Динко; 

рез. ст. водници: Антонела Јосипа Бруно, Бр-на 
Фрање Анте, Драгичевић Драга Славко, Д абел ић Јо-
сипа Јос ига, Јуриш,ић Јосипа Стјепан, Клобас Антона 
Јосип, Куцел Јоси-па Милан, Кур ил ић Мате Лука, 
Ка.точира Јове Мирослав, Мадот Вјекослав-а! Л уц.и -

јан, Мавринац Фрање Иван, Милетић Анта Милан, 
Мафрици Антона Доменико, Власе Јаков-а Иван и 
Зић Франа Франц; ' 

рез. водници: Белкић Мата Анте, Цуцулић Мари-
јана Миливој, Фран-елић Мате Антон, Фабијанић Јуре 
Анте, Гер-горић А-нтона! Иван, Г у т тић Петра Иван, 
Хухоња Це јетка Бранко-, Кукуљаи Мартина Миховил, 
Кнршић Ивана Јос-ип, Луцић Алберт. Младекшћ Јо-
сипа Ернест, Маргитић Марта Осман, Марчеља Ма-
те Рудолф, Матрда Ивана Рафаел, Ма-рзић Јуре Ма-
те, Микелић Петра Крсто, Миш Шим-а! Анте, Облак 
Јосипа Јосип, Пилар Марка Антон, Рајковић Мате 
Јосип, Сирјола Мата Станислав, С-амарџ,ија Ивана 
Јосип и Ш?иглић Антона Виктор; 

рез. мл. водници Бт каћ Бож,о Брне, Чемељић 
Шима Лука, Остарић Јакова Јосип, Павеши,ћ Вазмо-
сл-аза Вазмосла,в, Руб е-та Фрање Антон, Су-гар Фра-
ње То-мислав и Орлаш Андрије Андре; 

БОЈ. обвезници: Афрић Ми-рко-, Брадичићи Фрање 
Иван, Бруцић Иво, Бабић Јос-ип,а Милан, Цуцулић 
Ивана Симу-н, Цет-ина Антона Владимир, Цуцулић 
Куз-ме Ан,дрија!, Церић Милути-на Божо, Дабо Ивана 
Антон, Дано Данијела Јура-'., Франципжовић Ивана 
Блаш-ко, Франковић Антона Динко, Фабрис Ивана 
Гр-го, Фаби јанић Ивана Никола^ Фабијанић Анте 
Дујо-, Грасо Петра Анте, Јури ић Мата Марко, Јурчић 
Антона Иван, Јадрас Мате Жарко, Јадрешкић Фра-
ње Антон, Јуреша Јоси-па Анте, Јур-еса Икона Иван, 
Крсанац Мата Јосип, Кинкела Ивана Јосип, Ковачић 
Др-а-го, Карадин Алојза Емил, Климан Блажа Иван, 
Кокот Мате Ромеј-о, Кастелан Бара Винк-о,, Кастелан 
Николе Јосип, Кур-илић Луке Јурај, К,рпесић Јосипа! 
Мате, Крстинић Фрање Игл-и, Крискооић Петра Пе-
тар, Лмцул Мата Јосип, Лицул Анто-на Јосип, Лунић 
Ивана Иван, Лунић Јосип,а Јос,ип, Мишић Вјекослав-а 
Мирко, Микетић Луке Лов-ра, Марот Фрање Богдан, 
Мичетић Гашпара Ст-епа-н, Матетић Антона Иван, 
Маројитић Петра Јосип, Милета Динк,а Фрањо, "Ми-
летић Антона Динко, Милетић Стјепана Јосип, Ми-
куљан Дин-к-а!' Ђино,, Милетић Пс-в ре Антон, М врзић 
Јеронима Фра-њо, Мату-шан Шима Јосип, Морачић 
Петра Иван, Мар-ичевић Сим-а- С-име, Мат ах лиј а Јо-
сипа Симе, Милутина Јосипа Миле, Марзић Јосипа 
Фране, Вегулић Јуре Анте, Сигаро ЈакоЕ^ Миро, О,р-
л-ић Грге Мате, Огуић Ивана! Паве, Оштрић Фаби-
јана Анте, Пуж Андрије Иво, Порто Андр-еја Дарко, 
П-од. дан Јосипа Антун. Прторић Ивана Сим-е, Румора 
Мартина Симе, Су мб ер ап Јак- ва Атилић, Синчић 
Фрање- Фрањо, Срдоч Ивана Владимир, С т а н ч и ћ 
Фрања Анђелко, Станичић Јосипа Кирин, Стан.ичић 
Бо-на, Иван, Станич,ић Анте Иван, Шмит Јосипа Јосип, 
Ш ку има Фрање Јосип, Шулић Шиме Ива-н, Тарифа 
Анте Анте, Вербанац И-вана Франц, Валентин Мата' 
Анте, Видолин Блажа Анте и Видас Јосипа Анте. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез ст водници: Ант ом елз- Јосипа Бруно., Драги-

чев.ић Дра-га Сла,вко- Дебелић Јосипа Јосип, Курили^ 
Мате Лука, Кал-счира Јосе Миф-сслае!, Мускардин Ан-
тона- Антон, Перић Мих-а-јла Ми-ло-ш, Рибарић Јосипа 
Петар, Шулић Ши-.ме Иван и -Банац Бо.же Бруке; 

рез. водн-и-ци: Франелић Мате Антон, Фабијанић 
Јуре Анте, Ва дури на Ив-ана Мате, Искра Антона 
Ивзн, Калчић Ива-н-а Иван, Мотрола Ивана Рафаел, 
Маржић Ју-ре Мате, М-икелић Петр-а! Крсто, Никчевић 
Николе Ни-кола-, Прцинић Анте, Мирко, Самарџија 
Ивана Јосип, Скунца Фрање Јосип, Шотгњол Петр-а 
Маријан и Видусин Ивана В.јекослав; 

рез. мл, водници: Беншћ Јосипа Н.ино, Буковица 
Петра Миле, Цетина Антона И-ван, Денона Јосипа 
Иеа н, Ру б е т а Кузма Душен, Сугар Фрање Томислав, 
Скупца Нике Кресимир, Шкунца Ивана Дра-го и Зу-
нич-ић Антона Адам; 
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рез. десетара Шулић Мате Иван и Битевић Ми-
кин Томо; 

вој. обвезници: Аничић Јосип, Афрић Фрањо', 
Бег Ивана Фрањо, Ба дур ина Данијела Ди нио, Бет 
Крста Рајко, Боров,ић М а р ш Јоси,п, Барбић Ма-те Ми-
лан, Белусић Антона Јаков, Блечић Ивана Јосип, Бле-
чић Антона Динко, Бут арић Мата Јосип, Венац Ива-
на Мариј,ан, Бонас Душ,ана Драгица!, Бројан Фр,ањо^ 
Братоња Јосипа Јосип, Бручић Иво, Б ру цик Станко, 
Цуцић Ивана Јосип, Цемељић Ивана Иван, Црнић 
Николе Карло, Цуи анчић Антона Антон, Цетина Ива-
ла Иван, Церњул Минуле Антон, Церњул Јосипе Ан-
тон, Церњул М,илу ка Фрањо, Чах Антона, Оголио 
Дабо Антона' Љубом,ир, Дабо Данијела Јурај, Дабо 
Иване Антон, Денона Анто,на Јосип, Дежелин Ант,а 
Иван, Донадић Бала Јосип, Добрић 3 ем ар?:)ја! Маријо, 
Лунд,ара Антона Анђело, Лунд ара Фрање Виктор, 
Дероси Павла Виктор, Дсбрец Андр,ије Јосип, До-
брец Мата Јос,ип, Ф,зби јанић Сима Симе, Фабијан ић 
Т а н а Никола, Фарагунз: Марка Јосип, Фар,агуна 
Марка Антон, Фрлан Фрање Снлво, Фр лан Михаела 
Јосип, Фрлан Антона Драгутин, Фра.нцисковић Јо-
сића Андре, Фабијанић Анте Лујо,, Феотнн,и Фабијан 
н,а Иван, Гргурић Анте Милан, Габрић Крсте Марко, 
Грасо Петра Анте, Гергорић Антона Антон, Гергорић 
Мартина Антон и Гулио Јосипа1 Надија; 

вој. обвезници: Ив,анић Матије Фрањо, Јурић 
Ант,а Недељка!, Јурић Анте Петар, Јуриша Ивана 
Иван, Ју,ричић Динка Антон, Јурч.ић Мата Марко,, 
Јврдас Јосипа Иван, Крнетић Јосипа Мате, Курилић 
Луке Јурај, Каштелин Николе Јосип, Кришковић Пе-
тра Петар, Куетић Јадре Грго, Кастелан Ив'31 Јосип, 
К а р л о в и ћ Ивана Анте, Кастелан Јосо Иве, Короман 
Антона Иван, Ковачић Јосипа Јосип, Кр улић Антона 
Рудолф, Ковач Антона Фрањо, Кехлер Јоан ина Бу^ 
демир, Кинкела Ивана Јосип, Кучан Драга! Петар, 
Крпан Карл,а Владо, Лунић Ивана Иван, Лушић Јо-
сипа Јосип, Лицул Ивана Јосип, Луша Јерка Шанто, 
Милутина, Јосипа Миле, Матахлија Јосипа Шиме, 
Маричевић Шиме Шиме, М,арачић Петра Иван, Ми-
кетић Петра Станко, Мат уш ић Шиме Јосип,, Марзић 
јеронима Фрањо, Милета Ивана Антон, Милета Дич-
на Антон, Микуличић Ивана Андро, Марот Јосипа 
Драгутин, Маурел Луцијана Луцидан, Михалић Мата 
Драго, Маврић Иве Ми цела, М,авар Милана Антон, 
Ркггули-н Јуре, Анте, О т и ћ Ивана Паве, Орли,ћ Грге 
Мате, Острте Фабијана Анте, Одић Мије Блаж, Пе-
т т н и ћ Динка Иван, Пуз Антона Иван, Пу,ж Милован, 
Постић Алексис, Понлатник Ивана Милан, Лешница 
Ант,ота, Станко, Паве ст ић Филипа Ф,илип, Перце Ива-
1Г9 Миро, Петричић Андрије Владо, Паушак Матије 
Александар, Љес,а Јосипа Јосип, Перанић Јосипа 
Љубо. Пасарић Ивана Антон, Пицуљкн Антон,а Ан-
тон, Пицуљаи Франа Иван,Памтсвчи Ивана Лука, 
Пенде Јосип,а Јосип, Прпорић Ивана Шиме, П-ичић 
Павла! Павао, Паро-Видслин Јосипа Јуре и Паро' Симе 
Фране; 

БОЈ. обвезни,ци: Р,адаков,ић Миховила Шиме. Ру-
М10,р.а Мартина Шиме, Ружић Рудолфа Фр,ањо, Рубе-
ша Антона Мил,ан, Рубеша Фрања Милов,ан, Рум ора 
Извана Анте, Радаковић Миховила Симе, Станичић 
Брна Иван, Стамбергер Винка Станко, Станић Изгна 
Милен, Сенић Јосипа Антон, Суват Фрањ,а Фрањо 
Сирчељ А-нтона Алојз, Скунца! Петр,а Јосип, Стани 
чић Јосипа Кирин, Суљић Ивана! Антон, Скунца Фра 
ња Фрањо, Сестан Јосипа Јосип, Скупца Јуре Иван 
Сабалић Ивана! Јосип, Ск,итарелић Маријана Иван 
Стокић Ст,ипе, Александар, Станичић Фр ена Анђелис 
Шипић Милана Звонимир, Шуљић Мата' Стјеп,ан 
Тфннвјестић Иван,а Иво, То миновић Дивка, Викт-ор 

Тицић Ивана Јосо, Тра,вке Симе Симе, Тра ш е Јо-
сипа Фране, Тицић Ивана Владо, Тицић Јосипа Иван, 
Травац Стипе Драган, Травке Иве Иво, Усмиани Ан-
тона Анте, Вицић Ива,на Иван, Франелић Ивана Гло-
р,ит, Видолин Блажа Анте, Видас Јосипа! Анте, Ва-
лентин Мата Анте, Виакић Фрање Јосип, В идоли н 
Фране Мате, Б а л е т и ћ Мате Анте, Видолин Фаби-
јана Паве, З а х ш л а Ивана Изан, Зец Ивана! Иван и 
Жи,до Јосипа Анте. 

Бр. 24 
1 априла 1949 подине 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др И. Рибар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гла,сник Народн,е Републ,ике Србије" 
У броју 16 од 4 априла 1949 године објављује: 

Уредбу о укидању Зан ода за, примењену умет-
ност Народне Републике Србије; 

Правилник о организацији ра,да гимназија и учи-
тељ сних школа; 

Правилник о уређењу и руковању школским ка-
бинетима и збиркама у пим навиј ам 31 и учитељским 
школама; 

Правилник за извршење Уредбе о кресању 
лненина. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
332. Упутство о изроди привр,едног плана у 

сељачким радним задругама — 549 

333. Упутство о одређив,ању количине вуне 
која се оставља сељачким радним задру-
гама и екошо ми јама земљорадничких за-
друга за подмирење домаћих потреба 
њихових чланова — — — — — 552 

334. Опште упутство о примању и ,издржа-
вању деце у установама за заштиту и ва-
спитање деце и омладине — — 553 

335. Пр,авилник о разврставању основних уго-
ститељсиих радњи у категорије — 554 

Приступ Транс ј орданке Конвенцији за побољ-
шање судбине рањеника! и болесника у 
војскама у рату и Конвенцији о поступа-
њу са ратним заробљеницима — 558 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М, Нешовић, А1ајке Јевросиме бр, 20. — Штампа 

Југословенског штампарски предузећа, Београд 


