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233. 
У К А З 

На осно1Ва чл. 74 точка 6 Уставот ФНРЈ, а во 
врск,а на членот 7 Законот за Президиумот на На-
родната скупштина ФНРЈ, Претседателството на 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го про-
(гласуе Законот за државната завршна сметка за пе-
риодот од 1 ноември 1944 до 31 декември 1945 година, 
ко ј што го .донеле Сојузното векје и Векјето на на-
родите на Народната скупштина ФНРЈ, а КОЈ што 
власи: 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА ПЕРИО-

ДОТ ОД 1 НОЕМВРИ 1944 ДО 31 ДЕКЕМВРИ 
19-35 Г О Ј И Н А 

Член 1 
Извршените расходи и остварените приходи за 

периодот од 1 ноември 1944 до 31 декември 1945 го-
дина изнесуат, и тоа: 

I. ЗА НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1944 ГОДИНА 
Р а с х о д и 

Вон,буџетски расходи во ноември 
Буџетски расходи во декември — 
Расходи на терет н,а обртн,иот ка-

пита1! на Главната државна благајна 

Дина,ри 
33,997.677,07 
71,514 210,88 

26,519.942,62 
Сосема 132,031.830,57 

П р и х о д и 

б) За буџетскиот период февруари-март 
Р а с х о д и 

Динари 
Буџетски расходи 391,049.349,51 
Расходи на терет на обртни от ка-

питал на Главната државна благајна 30,396 693,36 
Сосема 421,446.042,87 

П р и х о д и 

Буџетски приходи — — —: — — 
Приходи на обртниот капитал па 

Главната државна благајна — — — „ 

Динари 
144,252.995.— 

1,572 210,79 

Динари 
44,834.653,50 Буџетски приход,и в,о декември — 

Приходи на обртниот капитал на 
Главната државна благајна — — — 34,468.198,40 

Сосема 79,302.851,90 

II ЗА 1945 ГОДИНА 

а) За буџетскиот период јануари 
Р а с х о д и 

Динари 
Буџетски расходи — — — 111,741.771,83 
Расходи на терет на обртниот ка-

питал на Главната државна благајна 26,249 858,69 

Сосема 137,991.630,52 

П р и х о д и Динари 
Буџетски приходи — — — 56,146.754,49 
Приходи на смртниот капитал на 

Главната државна благајна — — — 36,627.161,26 
Сосема 92,773 915,75 

Сосе,ма 145,825.205,79 

За ЈуцС^сгмол пергсд април—јуни 
Р а с х о д и 

Ди,нари 
Буџетски расходи — — — — — 2.197,741.664,13 
Расходи на обртниот капитал на 

Главната државна благај,на — — — 1.498,610.962,60 

Сосема 3 696,352 626,73 

П р и х о д и 
Динари 

Буџетски приходи — — — — — 863,735.416,55 
Приходи на обртниот капитал на 

Главната државна блага,јна — — — 54,092 348,04 
Со сема 917,827.764,59 

г) За буџетскиот период јули—декември 
Р а с х о д и 

Динари 
Буџетски расходи — — — — — 9.552,066.035,81 
Расходи на терет н,а обртниот ка-

питал на Главната државна блага,јна 1.702,416.002,63 

Сосе,ма 11 254,482 038,44 

П р и х о д и 
Динари 

Буџетски приходи — — — — — 7.574,353.091,32 
- Приходи на обртниот капита^ на 

Главната државна благајна — — — 234,768 599,38 
Сос ема 7.809,121.690,70 

Член 2 
Се-одобруат сите и,зврше,ни расходи на терет на 

буџетските партии и расходи на терет на обртниот 
капитал на Главната државна благајн,а направени од 
1 ноемв-ри 1944 до 31 декември 1945 година, како и 
вонбуџетските расходи направени во месец ноем,ври 
1944 година. 
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Чле,н 3 
Овој закон вл егу е во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист иа Федеративна Народна 
Република Југославија" 

У. бр. 563 
1 април 1947 ^година 

Белград 
Претседателство на Президиумот ка Народната 
скупштина ча Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

234. 

У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во врска 
на членот 7 Законот за Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президи-
умот Но Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе 
Основниот закон за старателство, кој што го донеле 
СОЈУЗНОТО векЈе и Венето на народите на Народната 
скупштина ФНРЈ, а кој што гласи: 

ОСНОВНИ ЗАКОН 
ЗА СТАРАТЕЛСТВО 

I. ОПШТИ О Д Р Е Д Б И 
1) Старателство и органи на старателство 

Член 1 
Малулетни лица кои што не се под родителска 

грижа к а к о и д р \ г и липа кои што се неспособни сами 
да се грижат за с в о ј т а личност, права и интереси 
уживаат особена заштита на државата и се ставаат 
под старателство, 

Во одделни случаи се дава заштита према одред-
бите на овој закон и на други лица кои што не се во 
состојба или се во невозможност сами да се грижат 
за своите права и интереси. ' 

Член 2 
Целта на старателството првенствено е со збрпцу-

ење, воспитуење и образовање малулетни лица кои 
што се под старателство да се одгледаат за свесни 
трагани верни на народот и на државата и да се 
оспособат за активно участие во дру црвеното рабо-
тење, како и грижа за личноста на други лица ста-
вени под старателство. 

Старателството има за цел и обезбедуење имот-
ните и другите права и интереси на лицата под ста-
рателство. 

Член 3 
Органи за старателство се извршните одбори на 

околиски и градски односно реонски народни од-
бори. 

Министерот на народната република надлежен 
за социална грижа може да одреди и извршни од-
бори на поедини месни народни одбори како органи 
на старателство за нивното подрачје. 

Член 4 
Извршните одбори на околиски и градски одно-

сно реонски народни одбори вршат работи на стара-
телство непосредно или преку отсекот за социалната 
грижа. 

Извршните одбори како органи на- старателство 
не можат да ги пренесат на отсеците за социална 

грижа оние работи кои што им се со закон дадени вф 
нивна исклучива надлежност. 

Член- 5 
Надлежноста на органот на старателство се ода 

редуе спрема местото на пребивалиште, а ако ова го' 
нема спрема ^местото на жнеењето на лицето ко^ 
што треба да се стави под старателство. 

Член 6 
Работи на старателство за државјани на Феде-: 

ративна Народна Република Југославија во инострана 
ство вршат конзуларни претставништва и дипломата 
ски претставништва на Федеративна Народна Репуб-Ј 
лика Југославија кои што вршат конзуларни работи. 

2) Задачи и должности на органите за старателство 

Член 7 
Задача на органот на старателство е да превзема 

потребни мерки во сите случаи и на правилен начин 
да се оствари целта на старателството. 

Органот на старателството должен е да се грижи 
за упатување во интернати, домови, лечилишта, бол-, 
ници или други слични установи на незбринати ма-
лулетници и други лица под старателство на кои 
што на друг начин не им е возможно да им се обез-
беди воспитуење, школуење или лекуење. 

Тој е должен да превзема општи мерки заради 
заштита интересите на малулетните лица под стара-
телство а особено заради управана со нивниот имот. 

Член 8 
Органот на старателство ги остваруе задачите на 

старателството во секој поедин случај непосредно 
и преку поставени старатели. 

Органот на старателство раководи со работите 
на старателството и врши надзор над работењето 
на старателите. 

Органот на старателство може во секоја работа, 
постапка и воопшто во секоја ствар на старателство-
то во секое време да нареди или сам да превземе 
работи кои што ги бараат интересите на лицето под 
старателство. 

Член 9 
Решење за ставање под старателство и решење 

за поставу ење на старател донесу е извршниот одбор 
на народниот одбор. 

Член 10 
Органите на старателство се потпираат во своето 

работење на друштвените, а нарочно на младинските 
организации. 

При извршните одбори на народните одбори 
како на органи на старателство се образуе старател-
ски совет како советодавен орган. 

Старателскиот совет се состои од претставители 
на друштвените организации и поедини грагјани кои 
што ке ги одреди извршниот одбор. 

Член 11 
Должност на старателскиот совет и на неговите 

членови (старателски советници) е да му помагаат на 
органот на старателството, да го обавестуат за сите 
случаи важни за вршење ст,арателството и да го 
следат работењето на старателите. Тие се нарочно 
должни да му ги соопштат ѓ̂ а органот на старател-
ство имињата на лица згодни за старатели, да му, 
пријават секој случај на занемаруење воспигуењето ,и) 
н а д г л е д а њ е ^ на малулетниците или занемарува е 
грижата за дру,ги лица под -старателство и да го 
обавестат за сите други запазени недостатоци и 
неправилности во воспитуењето и управањето со 
имотот на штикје,никст, како и да ги помагат стара.-' 
темите со совети во вршењето на нивната должност, 
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Член 12 

Органите на старателството ке водат старателски 
книги во кои што ке ги внесуат сите поважни подаци 
з а лицата и имотот под старателство. 

П. — СТАРАТЕЛСТВО НАД М А Л У Л Е Т Н И Ц И 

1) Ставање под старателство и поставана старатели 

Член 13 

За потребата малулетник да се стави под стара-
телство должни се без одлагање да го обавестат 
органот на старателство: 

1) најблиски сродници на малулетникот, лица кои 
што живеат со него ве домашна заедница, како и 
негови непосредни комшии; 

2) матичар како и други државни органи кога 
во вршењето на должноста дознаат за таков случај ; 

3) старателски советници. 1 

Органот на старателството ке донесе решење за 
ставање под старателство и кога на друг начин ке 
дознае оти е тоа потребно. 

То ј е должен да донесе решење за ставање под 
старателство и за поставана старател најдоцна за 
месец дена откогг е обавестен. 

Член 14 

Органот на старателството при поставуење ста-
рател ке ги земе во оглед личните својства и спо-
собности на лицето кое што се поставуе за ста-
рател, како и неговите односи со малулетникот. 

При тоа ке се земе во оглед желбата на малу-
летникот и на неговите родители односно на нај-
блиските сродници. 

Органот на старателството може да бара ми-
слење од друштвените организации и да преслуша 
други лица блиски на малулетникот чието мислење 
би можело да биде корисно при изборот на ста-
рател. 

Член 15 
Не може да биде поставено за старател лице: 
1) кое што со судска пресуда е осудено на гу-

биток на политичките права; 
2) кое што со судска одлука е лишено од роди-

телските права; 
3) чии интереси се во противност со и н т е р е с н е 

на малулетникот; 
4) кое што е во непријателство со малулетникот 

или со неговите родители; 
5) од кое што со оглед на неговото д р ж а њ е 

не може да се очекуе оти правилно ке ја врши ста-
рателската должност. 

Член 16 
Секој г р а ѓ а н и н е обвезен да прими должност 

на старател. 
Должност на старател не мораат да примат: 
1) лица кои што навршиле шеесет години на жи-

вотот; 
2) лица кои што не би можеле правилно да ја 

вршат оваа должност заради болест, телесни недо-
с т а ц и или заради природата на своето занимавање 
или служба; 

3) лица кои што векЈе имаат должност на ста-
рател или инаку се грижат за две или повекје т у п и 
деца; 

4) мајка која што има дете помладо од седум 
години; 

5) лица кои што имаат' четири или повекје свои 
малулетни деца. 

Ако во текот на вршењето должноста на стара-
тел настапат кои од случаите од ставот 2 на овој 
член, старателот има право да бара од органот на 
старателство да го ослободи од должноста на ста-
рател. 

Член 17 
Органот на старателството ке му издаде на ста-

рателот документ за поставуењето, откога ке го за-
познае со значењето и со содржаЈот на неговите 
должности . 

Ако тоа го бараат нарочни разлози, ставањето 
под старателство и поставуењето на старател ке се 
објави во службениот лист на народната република 
како и на друг -уобичаен начин. 

Ставањето под старателството како и укинуе-
њето на старателството ке се забележи во земјиш-
ните книги ако штикјеникот има недвижности. 

Член 18 
Лице кое што без разлог основан на закон од-

бие да прими должност на старател ке биде должно 
да ја накнади штетата која што заради тоа би на-
стапила по малулетникот. 

Член 19 
Должноста на старател над малулетници кои што 

се навогЈаат во некоја установа на социална грижа 
ја врши раководачот од таа установа. 

Ако малулетник кој што се иавогја во установа 
на социална грижа има имот, органот на старател-
ство ке постави старател за тој имот кога е тоа 
потребно, 

2) Должности и права на старател 

Член 20 
Старател е должен да се грижи како родител за 

личноста на малулетникот, а особено за неговото во-
спитуење, образовање и здравје 

Тој е должен грижливо, и совесно да се грижи 
за малулетниковите права и интереси и управа со 
неговиот имот. 

Малулетник под старателството должен е да се 
однесуе спрема својот старател како спрема ро-
дител. 

Член 21 
П р и м а ј ќ и ја должноста старателот е должен за-

едно со претставителот кого што ке го одреди орга-
нот на старателството да изврши попис и прибли-
жна процена на малулетниковиот имот. 

На пописот и процената ке присаствуе, кога е 
тоа возможно, и малулетникот ако е во состојба 
да разбере зошто се работи. 

Член 22 
Старателот го застапуе малулетникот. 
То ј ги врши од името на малулетникот и за не-

гова сметка самостојно оние правни работи кои што 
довог јаат во редовно работење и у п р а в а н а со имо-
тот 

При превземање на секоја поважна работа ста-
рателот, кога е тоа возможно, ке се посоветуе со 
малулетникот ако е овој во состојба да разбере зо-

-што се работи. 

Член 23 
Малулетник ко ј што навршил четиринаесет го-

дини може да ги врши сам своите правни работи, но 
за полноважност на работите потребно е одобруење 
на неговиот старател, а за оние работи кои што ста-
рателот не може сам да ги превземе потребно е одо-
бруење од органот на старателството. 

Малулетник ко ј што наврши четиринаесет го-
дини може слободно да располага со својата зарабо-
туачка. 

Член 24 
Старател може само со одобруење на органот на 

старателството да превзема поважни мерки во по-
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гл ед на личноста на малулетникот или на управањето 
со неговиот имот, а особено: 

1) да го даде малулетникот во завод за воспи-
туење, да го предаде на некое лице на одгледање и 
чување или да го испрати на подолго време во не-
која установа за лекуење; 

2) да го прекине школуењето на малулетникот 
или да го промени видот на школото; 

3) да заклучи договср за учење во стопанството 
или договор за работење; 

4) да одлучи за изборот или вршењето на зани-
мавање за малулетникот; 

5) да се одрече од наследство или легат или да 
одбие подарок; 

6) да отугји или оптерети недвижности на малу-
летникот, или да стекне недвижности за малулет-
никот; 

7) да одлучи за стапуењето или истапуењето на 
малулетникот од селска работна кооперација. 

Член 25 
Старател не може без одобруење на органот на 

старателство да превземе работа која што ги прејдуе 
рамките на редовно работење или управање со ма-
лулетниковиот имот. 

Ако е правната работа за која што е потребно 
одобрував од органот на старателството заклучена 
без тоа одобрување, таа ке важи само ако ја одобри 
дополнително органот на старателство. 

Член 26 
Старателот не смее да ги употребуе малулетни-

ковите ствари нити со ним да се ползуе. 
Старателот може да заклучи правна работа со 

малулетникот за кого што се грижи само ако органот 
на старателство наЈде оти тоа го бараат интересите 
на малулетникот и тоа претходно го одобри. 

Во таков случај, како и во случаЈ на спор мегју 
малулетникот и неговиот старател, органот на стара-
телство ке му одреди на малулетникот нарочен ста-
рател само за таа работа или спор. 

Член 27 
Старателот ја врши СВОЈ ата должност по пра-

вило бесплатно, но органот на старателство може да 
му одреди на старателот награда. 

Старателот има право на накнада на оправдани 
трошкови направени во вршењето на своите дол-
жности. 

Член 28 
Старателот е должен да поднесе извешта ј и да 

положи сметка за своето работење секоја година и 
кога годе тоа го побара органот на старателство. 

Член 29 
Од извештајот на старателот треба да се види 

неговата грижа за личноста на малулетникот, осо-
бено за неговото здравје , воспитуење и образовање, 
како и се друго од значење за личноста на малу-
летникот. 

Извештајот треба да содржи сметка за унрава-
њето и располагањето со малулетниковиот имот и од 
него треба да се видат сите малулетникови приходи 
и расходи. 

3) Одговорност на старателот 

Член 30 
Работењето на старателот е под постојан надзор 

на органот на старателство. 
Во вршење надзорот на органот на старател-

ството ке му дадат помошт државните органи и дру-
штвените организации. 

Член 31 
Органот на старателството ке го смени старате-

лот ако по претставка на самиот малулетник, држав-
ни органи, друштвени организации, поедини г р а б а н и 
или на друг начин дозна и утврди оти е старателот 
немарен во вршењето на својата должност или да 
ги злоупотребуе своите о в л а с т у в а а , или инаку со неш 
говото работење се доведуат во опасност малулет-
никовите интереси. 

Пред одлуката за с м е н у в а в старателот органот 
на старателство ке изврши потребни испитуваа и ке 
го преслуша за сето самиот старател. 

Член 32 
Против постапките и п р о п у ш т у е а а т а на старате-

лот можат да поднесат тужба до органот на стара-
телството малулетникот, државните органи и уста-
нови, друштвените организации или поедини гра-
б н и . 

Од кога ке го испита случајот органот на ста-
рателство ке донесе решење и ке превземе потребни 
мерки за заштита на малулетниковите интереси. 

Против решењето на органот на старателство 
можат да поднесат жалба подносителот на тужбата 
и старателот. 

Член 33 
Органот на старателство при р а з г л е д а н о т о на 

поедини ствари на старателството ке ги преслуша 
сите лица чието п р е с л у ш у е а е може да биде од 
полза за решењето на стварта, па и самиот малу-
летник. 

То ј е должен да го преслуша подносителот на 
претставката или тужбата , старателот и други за-
интересирани лица. 

Член 34 
За о б е з б е д у в а в правата и побаруењата на ма-

лулетникот спрема старателот, кои што потечуат од 
неправилно работење на старателот, органот на ста-
рателство може да одлучи спрема старателот да се 
превземат со закон предвидени мерки за обезбе-
д у в а в на тие права или п о б а р у в а а . 

Во своето решење органот на старателство ке 
одреди кои мерки на о б е з б е д у в а в ке се превземат. 

Надлежните органи за извршуење д о л ж н и се да 
ги спроведат овие мерки. 

Жалба против ова решење не го спречуе него-
вото извршуење. 

Член 35 
Старателот е должен на малулетникот да му ја 

накнади штетата која што му ја нанел со немарно 
вршење или самовласно напуштање должноста на 
старател 

Член 36 
Органот на старателство може да го казни ста-

рателот парично до 2.000.— динари за неизвршуе-. 
њето на неговите наредби или решења, како и за 
негрижливото вршење должноста на старател. 

С о иста казна ке се казни и лице кое што без 
основан разлог одбие да прими должност на ста-
рател. 

Лице кое што самовласно ја напушти должноста 
на старател ке се казни парично до 5.000.— динари . 

4) Престанок на старателство! 
Член 37 

Старателство над малулетник престануе со него-
вото полнолетство или кога малулетникот ке биде 
прогласен за полнолетник. 

Член 38 
Во случај на престанок на старателството или 

во случај на престанок должноста на старател, ста-
рателот е должен да го предаде малулетниковиот 
имот или старателските документи спрема одлуката 
на органот на старателство. 
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III. — СТАРАТЕЛСТВО Н А Д Л И Ц А Л И Ш Е Н И ОД 
РАБОТНА СПОСОБНОСТ 

Член 39 

Лица кои што се со одлука на суд делимично 
или потполно лишени од работна способност се 
ставаат под старателство. 

Член 40 
Суд каЈ кого е започната постапка да се лиши 

некое лице од работна способност должен е да го 
извести за тоа надлежниот орган на старателство, 
к о ј што, ако е тоа потребно, ке му постави на тоа 
лице привремен старател. 

За ова старателство важат одредбите за- стара-
телство над малулетници кои што навршиле чети-
ринаесет години, но органот на старателство може, 
ако е тоа потребно, да ги прошири на него одред-
бите за старателство над малулетници кои што не 
навршиле четиринаесет години. 

Должноста на привремениот старател престануе 
и кога ке се појави постојаниот старател или кога 
одлуката на судот оти нема место на лишуење од 
работна способност постане правосилна. 

Член 41 

Правосилната одлука за лишуење од работна 
способност судот е должен без одлагање да му Ја 
достави на надлежниот орган на старателство, КОЈ 
што во срок од месец дена од приемот одлуката ке 
постави старател. 

Член 42 

Старател на лице кое и п о е лишено од работна 
способност должен е да се грижи нарочно за него-
вата личност водеЈКЈИ при тоа сметка за причините 
заради кои што е тоа лишено од работна способност. 

Старател на лице кое што е лишено од работна 
способност заради душевна болест ке обрне на-
рочно внимание на неговото лекуење 

Член 43 

За старателство над лица кои што се лишени од 
работна способност важат одредбите за старател-
ство над малулетниците, доколку нешто друго не е 
одредено со овој закон или со закон на народна ре-
публика или не п р о и з л е з е од природата на самата 
ствар. 

Член 44 

Старател на лице кое што е потполно лишено 
од работна способност има должност и права на 
старател на малулетно лице кое што уште не навр-
шило четиринаесет години на животот. 

Старател на лице кое што е делимично лишено 
од работна способност има должности и права на 
старател на малулетно лице кое што навршило че-
тиринаесет години на животот, но органот на ста-
рателство може, кога е тоа потребно, да одреди 
работи кои што лице делимично лишено од работна 
способност може да ги превзема самостојно и без 
одобруење на старателот. 

Член 45 
Старателството над лица кои што се лишени 

од работна способност престануе кога со одлука на 
суд им се врати работната способност. 

IV. — СТАРАТЕЛИ ЗА О Д Д Е Л Н И СЛУЧАИ 
Член 46 

На отсатно лице чието место на живеење не е 
познато, а кое што нема застапник, органот на ста-

рателство ке му постави старател штом ке дознае да 
е тоа потребно заради заштита на неговите права 
и интереси. 

На такво отсатно лице органот на старателство 
ке му постави старател и по барање на други лица, 
ако постои опасност да тие лица трпат штета заради 
неговата отсатност. 

Член 47 
На малулетник ке му се постави нарочен стара-

тел за водење спор мегЈу него и неговите родители, 
за заклучуење поедини правни работи мегју нив, 
како и за други случаи кога се нивните интереси 
во противност. 

Кога метју малулетници над кои што исто лице 
врши родителски права и должности, треба да се 
води спор или заклучи правна работа во која што 
интересите на малулетниците се во противност, ке 
им се постави на секеЈ од нив нарочен старател за 
водење спорот односно заклучуење на работата. 

Исто важи и за случаи кога п о в е д е лица имаат 
ист старател. 

Родители, усвоители и старатели, како и др-
жавни органи кога ве вршењето на должноста 
дознаат за таков. случаЈ, должни се секој таков слу-
чај да му го приЈават на органот на старателство. 

Член 48 
Органот на старателство ке постави старател, 

кога е тоа потребно, за грижа за имотот чии соп-
ственик е непознат. 

Надлежноста на органот на старателство во 
ОВОЈ случај се одредуе спрема местото дека се на-
ВОГЈЗ имотот , 

Член 49 

Органот на старателство ке постави старател за 
поедини работи или одреден вид на работи и во 
други случаи кога е потребно заради заштита пра-
вата и интересите на поедини лица. 

Член 50 
Органот на старателство ке одреди потребни 

мерки и за заштита на личноста, правата и интере-
сите на странски државјанин во случаите предвидени 
со овој закон, додека органот на власта надлежен по 
мегјународните договори или по други прописи не 
донесе одлука. 

Член 51 
При поставуењето на старател по прописите на 

оваа глава органот на старателство ке го одреди 
обемот на должностите и правата на старателот со 
оглед на опстојателствата од секој поедин случај. 

Член 52 
Во поглед на одговорноста на старателите по 

прописите од оваа глава важат аналогно прописите 
на чл. 30 до 36 од овој закон. 

V. — Ж А Л Б И 

Член 53 
Против сите решења на извршниот одбор на на-

родниот одбор како орган на старателството може 
да се изјави жалба до повисокиот извршни одбор во 
срок од 15 дена о д денот на доставата на решеното . 
Во народните републики кои што немаат окружни 
народни одбори жалбата се изЈавуе до министерот 
на народната република надлежен за социална 
грижа. 

Решението донесено по жалба е конечно. 
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VI. — П Р Е О Д Н И И З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

Член 54 
Народните републики во своите дополнски за-

кони за старателство ке донесат и поблиски прописи 
за остваруење задачите на старателство и за упра-
в а н а со имотот на лицата под старателство. 

Владата ФНРЈ ке донесе поблиски одредби за 
вршење на старателството над држав јаните на Феде-
ративна Народна Република Југославија во ино-
странство. 

Член 55 
Се овластуат министрите на народните репу-

блики надлежни за социалната грижа да издадат 
напатствија за преносот работите на старател-
ство од досегашните органи на органите на стара-
телство одредени со овој закон како и да донесат 
прописи за водење на старателски книги. 

Член 56 
Одредбите на овој закон ке се применуат во 

иднина и на старателствата кои што се установени 
пред неговото влегуење во сила. 

Член 57 
Овој закон влегуе во сила триесет дена по сбја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" . 

У . б р . 634 
1 април 1947 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот На Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

235. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот ФНРЈ, а во 
врска на членот 7 Законот за Президиумот на На-
родната скупштина ФНРЈ, Претседателството ка Пре-
зидиумот на Народната скупштина Ф Н Р Ј го про-
гласуе Законот за у с в о ј е њ е , ко ј што го донеле Со-
јузното век је и Век јето на народите на Народната 
скупштина ФНРЈ, а к о ј ш т о гласи: 

З А К О Н 

ЗА УСВОЈУЕЊЕ 

1) Општи одредби 

Член 1 
Со усвојуење се заснива мег ју две лица однос 

ко ј што постои мегју родители и деца. 

Член 2 
За постоење на усвоуење потребно е усвоителот 

и усвоениковите родители односно старателот, од 
името на усвоеникот да ја из јавиле својата согла-
сност за тоа пред орган на старателство надлежен 
за у с в о е н и о т . 

Член 3 
Усвојуењето се запишуе во матичната книга на 

родени. 

2) Услови за усвојуење 

Член 4 
М о ж е да се усвои са,мо малулетно лице. 
Може да усвои само она лице кое што е постаро 

Од усвоеникот најмалку 18 години. 
За усво јуење на лалу лети о лице постаро од де-

сет години потребна е и негова согласност. 

Член 5 
З а усво јуење потребен е пристанок на обата ро-

дители на усвоеникот односно на неговиот старател. 
Не е потребен пристанок иа родител к о ј што е 

со судска одлука лишен о,д родителските права или 
е неспособен да ја искаже својата волја или не му 
се знае век Је година дена местото на живеење. 

Член 6 
Н и к о ј не може да би,де усвоен од повек је лица. 
Брачни ,другари можат заеднички да усвојат 

исто лице, а може да го усвои и само еден од нив, 
во к о ј случај е потребен пристапон на другиот бра-
чен другар. 

Не е потребен пристанок н,а брачниот другар к о ј 
што е со судска одлука лишен о,д родителските 
права или е неспособен да ја искаже својата вол ја 
или не му се знае век је година дена местото на 
живеење. 

Член 7 
Не може да се усвои сродник во права линија, 

ни брат ни сестра 
Старател не може да го усвои СВОЈОТ ш т и т е н и к 

д о д е к а не добие р а з р е ш у е њ е од должноста на ста-
рател. 

Член 8 
Не може да усвои: 
а) лице к о е што е осу,дено на губење поли-

тичките права, доде,ка трае казната , к,ако и лице 
кое што е со судска одлука лишено од родителските 
права; 

б) лице за кое што постои основано самнение 
оти положбата на усвоител ке ја употреби на штета 
на у с в о е н и о т ; 

в) лице кое што не дава достаточно гаранција 
оти у с в о е н и о т ке го воспита и одгледа така да! 
биде користен член на друшт,вената заедница ; 

г) лице кое што е душевно болно или слабоумно, 
како и она кое што болуе од болест ко ја што м о ж е 
Да го ,доведе во опасност здрав јето и животот на 
усвоеникот. 

3) Заклучуење на усвојуењето 
" Член 9 

Лице кое што сака да усвои и родители односно 
старател на лицето кое што се усвојуе ке му подне-
сат претходно пријава на надлежниот орган н,а ста-
рателство. 

Со пријавата ке приложат изводи од книгите на 
родени или соодветни документи за усвоителот и 
у с в о е н и о т , ка,ко и уверење за тоа да усвоителот 
ужива политички и родителски права. 

Член 10 
Ако органот на старателство од содржината на 

приложените документи или на н е к о ј д р у г начин 
н а ј д е д а не се исполнети условит,е пропишани со 
овој закон или да усво јуењето не е корисно за усво-
е н и о т , тој со образложено решење ке го одбие 
склопуењето на усвојуењето . 

Член И 
За заклучуење на усво јуење потребно е при-

саство на усвоителот, неговиот брачни другар, ро-
дителот односно старателот на у с в о е н и о т , како и 
у с в о е н и о т ако е постар од десет години. 
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Во оправдани случаеви брачниот другар на 
усвоителот, како и еден родител на у с в о е н и о т мо-
ж а т својата согласност за усво јуење да Ја дадат 
преку полномошник или преку органот на стара-
,телство од своето место на живеење. 

1 ) 1 - Член 12 
Од името на органот на старателство земаат 

уч^стие при заклучуење на усво јуењето повереникот 
з а социална грижа на извршниот одбор на околиски, 
градски односно реонски народен одбор. Него може 
д а го замени одреден член на извршниот одбор, 

Ка ј околиски народни одбори кои што имаат 
отсеци, како и к а ј месни народни одбори кои што 
вршат работи на старателство, од името на органот 
на старателство зема участие пр,и заклучуење на 
усво јуењето претседателот или одреден член на 
извршниот одбор. 

Член 13 
Повереникот за социална грижа, ако на јде да се 

исполнети сите услови пропишани со ОВОЈ закон и 
да е усвоЈуењето корисно по усвоеникот, ке ги про-
чита одредбите на овој закон за правата и должно-
стите на усвоителот и у с в о е н и о т , па ке из јави да е 
усвоЈуељето заклучено. Во противно, ке донесе ре-
шење со кое што се одбива склопуењето на усво-
јување. 

Член 14 
Во записникот за заклучуење на усво јуењето ке 

се внесе согласноста за фамилијарното име на усво-
е н и о т и за неговите наследни права спрема усво-
ителот. 

Записникот го потпишуат сите лица кои што 
присаствуеле на заклучуењето на усвоЈуењето. 

Член 15 
За заклученото усвојуење органот на старател-

ство ке го извести најдоцна во срок од 15 дена 
надлежниот матичар заради упис во матичните книги 
на родени. 

Член 16 
Против решење со кое што се одбива склопуење 

на усвојуење допуштена е жалба. Поднесуењето на 
жалба не е врзано за срок. 

4) Права, и должности на усвоителот и у с в о е н и о т 
Член 17 

Со усвојуењето се создаваат мегју усвоителот 
од една страна и усвоеникот и неговите потомци од 
друга страна права и должности кои што по зако -
нот постоат метју родители и деца. 

Ако брачните другари заеднички усвоиле, со 
смртта на еден од нив не престануе односот на усво-
ј е њ е мегју другиот брачен другар и у с в о е н и о т и 
неговите потомци. 

Со усвоЈуењето не настануат мегју усвоеникот и 
сродниците на усвоителот однос на роднинство нити 
права и должности кои што се засниваат на т о ј 
однос. 

Усвојуењето не влијае на правата на у с в о е н и о т 
спрема неговите родители и другите сродници, како 
ни на неговите должности спрема ним. 

Член 18 
Усвоеникот (посинок, пок јерка) добива фамили-

јарно име на усвоителот (поочим, помајка) , ако при 
заклучуењето на усво јуење не е предвидено оти 
ке го з а д р ж и своето поранешно фамилијарно име 
ш и да покра ј ова ке го д о д а д е фамилијарното име 
на усвоителот. 

Член 19 
Ако усвоителот има родени деца, наследните 

права на усвоеникот спрема усвоителот можат д а се 
ограничат или сосема да се исклучат. 

Ако брачни другари заеднички усвоеле, наслед-
ните права на у с в о е н и о т можат различито да се 
одредат спрема секоЈ од нив 

Усвоител не може да го наследи у с в о е н и о т по 
закон. 

5) Престанок на усвојуење 

Член 20 

Усво јуење може да престане во согласност на 
усвоителот и усвоеникот по прописите кои што ва-
жат за неговото заклучуење. 

Ако усвоеникот достасал полнолетство, органот 
на старателство нема да -испитуе да ли е престано-
кот на усво јуењето корисен за у с в о е н и о т . 

Член 21 
Усвојуењето може д а престане со решење на 

органот за старателство кога ТОЈ ке утврди оти 
тоа го бараат оправдани интереси на малулетниот 
усвоеник 

Секое лице или друштвена организација можат 
да поднесат претставка за тоа да престанокот на 
усво јуење го бараат оправдани интереси на мало-
летниот усвоеник. 

Член 22 

Усвојуењето може д а престане и со решење на 
органот на старателство по барање на усвоителот 
или усвоеникот кога ке се утврди оти за тоа пос-
тоат важни разлози. 

Член 23 

Во решението со кое што го потврдуе или из-
речуе престанокот на усво јуењето органот на ста-
рателство може од оправдани разлози д а - м у одреди 
на усвоеникот и з д р ж у е њ е д о полнолетство на терета 
на усвоителот, з е м а ј к ј и Ја во оглед имотната состој-
ба на едната и другата страна. 

Исто така, во решењето за престанок на усво-
јуењето може органот на старателство, земаЈКЈи Ја 
во оглед имотната состојба на едната и иа другата 
страна, да му одреди на, усвоителот издржуење на 
терет на полнолетниот усвоеник, ако усвоигелот не 
е способен за привредуење и нема средства за жи-
вот. 

Член 24 

Против решението на органот на старателство за 
престанокот на усвоЈуењето допуштена е жалба во 
срок од 15 дена од денот на приемот на решеното , 

Правосилно решење за, престанок на усвоЈуе-
њето му се доставуе на надлежниот матичар заради 
упис во матичната книга на родени, 

6) Завршни одредби 

Член 25 
Во срок од година дена по в л е ч е њ е т о во сила 

на ОВОЈ з акон можат Да склопат усво јуење малоле-
тен усвоеник и -усвоител к о ј што не е постар од 
усвоеникот на јмалку 18 години, ако во текот на на-
родноослободителната војна усвоителот се грижел за 
усвоеникот како родител. 

Член 26 

Одредбите на чл. 20 д о 24 на ово ј закон ке се 
применуат и на престанокот на у с в о ј у е њ е заклучено 
пред в л е ч е њ е т о во сила на о в о ј закон. 
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Член 27 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по обја-

ву ењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 633 
1 април 1947 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот на Народната 

скупштина ка Федеративна Народна 
Република Југославија 

Секретар, Претсе,дател, 
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с, р, 

236. 
У К А З 

На основ,а членот 74 точка, 6 Уставот ФНРЈ, а во 
вр-ска на членот 7 Законот за Президиумот на Наро-
дната скупштина ФНРЈ, Претседателството на, Пре-
зидиумот н,а Народната скупштина ФНРЈ го про-
г л а с е Законот за дополнуење на Законот за поштан-
ско-телеграфско-телефонските такси, кој што го до--
неле Сојузното векје и Векјет,о н,а народите на На-
родната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТАНСКО-
ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Членот о на Законот за Пошт апек о-те л ешр а ф ек о -

телефонските такси се дополнев со нов!а точк-а 8 која 
што гласи: 

„8) ,изборните комисии за оп р ов е дуење избори 
за органи на државната власт". 

Член 2 
Овој закон влеогуе во сила со де,нот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија1". 

У.бр. 637 
1 април 1947 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

237. 
По предлог на Министерст,вото на поледелството 

л шумарството ФНРЈ Владата ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОБВЕЗНО ЗАСЕЈУЕЊЕ ПОВРШИНИ СО ПАМУК 
И ДРУГИ СУПТРОПСКИ КУЛТУРИ ВО 1947 

ГОДИНА 

1) На подрачјето на народните републики Маке-
донија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска 
ке се засеат спрема сеидбаниот план, одредени повр-
шини со памук, арашид, сусам и ориз. 

Министрите на поледелството на односните на-
родни републики ке одредат реони во кои што има 
да се изврши засејуењето на овие култури. 

Извршните одбори на 'околиските и месните наѓ 
родни одбори на чијата тер,иторија, опрема распоред 
дот на министе,рот на поледелството на народната! 
република, има да се изврши сеидба на с у п т р о п с к и ^ 
култури, одговорни се за прав,илното из,вршуење на 
сеидбениот план како и за правилното обработуењел 

на културите и испорачка на предвидените количини1 

на производи о д страна на производуачот иа ов ла-? 
стежите претпријатија за откуп. 

2) Со цел на научно-испитуачко работење со суп-
тропски култури, министрите на поледелството на 
народните републики ке ги 'оспособат постоен јитеј 
поледелски заводи, школа и други поле,делени устар 
нови за работење со памук и други суптропски кул-'. 
тури а по потреба не предлагаат оснивање на нови) 
заводи и установи. 

Мин,истерот на поледелството и шумарството! 
ФНРЈ, во согласност со Министерот на индустријата! 
ФНРЈ ке овозможи во цел на научно-испитуачко. 
работење со суптропски култури, заводите, школата 
и другите поледелски установи; да се снабдуат сој 
потребни апарати и машини за иопитуење и об,ра^ 
ботуење. 

Бр. 11470 
10 април 1947 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

М,инистер на поледелството и шумарството, 
др Васо Чубрилович, с. р. 

238. 
На основа чл. 6 Уредбата за единствените цен^ 

Владата ФНРЈ д он е су е 

Р Е Ш Е Њ Е 1 

ЗА ОВЛАСТУЕЊЕ НА СТОПАНСКИОТ СОВЕТ НД 
ВЛАДАТА ФНРЈ ДА ПРОПИШУЕ ЕДИНСТВЕНИ 
ЦЕНИ СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА1 

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА СИРОВИНИ, ПОГОНСКИ МАТЕРИАЛ, 
АРТИКЛИ НА МАСОВНАТА ПОТРОШУАЧКА И ЗА1 

УСЛУГИ НАВЕДЕНИ ВО НАРЕДБАТА НА ВЛА-
ДАТА ФНРЈ ОД 14 ЈАНУАРИ 1947 ГОДИНА 

1) Се овластуе Стопанскиот совет на Владата; 
ФНРЈ (Сојузниот уред за це,ни) да пропишуе еди,н-: 
ствени цени со важност на целата територија на! 
Федеративна Народна Република Југославија за енрон 
вини, погонски материал, артикли на масовна потро-1 

ш у а ч к а ' и за услуги наведени во Наредбата на Бла-5  

дата ФНРЈ о д 14 јануари 1947 година („Службен! 
лист ФНРЈ" бр. 5/47). 

2) Ова решење влегуе во сила на 1 април 19471 
година. „ , 

IV бр. 136 
5 април 1947 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбран% 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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239, 
На основ,а чл. 69 Законот за народна милиција, 

Џ во согласност со Министериот на финансиите 
ФНРЈ, пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЉА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА РЕДОВНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПРИПАД-
НИЦИТЕ ОД НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА И ЗА ДО-
1ДАЦИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА 

ВО НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за редовните принадлежности на 

јприпадниците од народната милиција и за додаците 
на граѓанските лица на служба во народната мили-
ција после членот 17 се додава нов член 18 КОЈ ШТО 
Огласи: 

„На припадник на народна милиција кој што, 
со оглед на специална стручн,а спрема, на ден на 
'влечењето во сила на овој правилник им.ал принад-
лежности поголеми од оние кои што му припаѓаат 
!по овој правилник, министерот на внатрешните ра-
боти на народната република може да одреди од-
делен додаток КОЈ што не може да биде поголем од 
разликата метју принадлежностите кои што припад-
ник на народна милиција ги имал на ден на в л е ч е -
њето во сила н,а овој правилник и принадлежности-
,те кои што му припагЈаат по ово! пра,вилник. Овој 
'додаток може да се исплату е на припадник на н а -
родна милиција додека со напредуење неговите при-
надлежности не ке се изедначат со принадлежностите 
кои што ги имал на Ден на в л е ч е њ е т о во сила на 
'овој правилник". 

Членот 18 на Правилникот за редовните принад-
глежности на припадниците од народната милиција 
и за додаците на граѓанските лица ,на служба во н,а-
родната милиција постануе член 19, а членот 19 по-
ст ану е член 20. 

Член 2 
Овој правилник влегуе во сила со денот на об' 

(рву ењ ето во „Службен,иот лист на Феде" . 
Народна Република Југославија". 

V бр. 6278 
31 март 1947 година 

Белград 
Министер на внатреш., . : .ги, 

Александар Ранковим, с. р. 

240. 
На основа чл. 4, 14 и 16 Законот за еднообразно 

сметководство пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕДНООБРАЗНА ТЕХНИКА НА ВОДЕЊЕ РАБОТ-
НИТЕ КНИГИ И НИВНИТЕ ОБРАСЦИ ЗА ТРГОВ-
СКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД КАТЕГОРИЈАТА „В" 
КОИ ШТО ГИ ИСПОЛНУАТ УСЛОВИТЕ НА ЧЛ. 4 
ТОЧКАТА 3) ПОД А) ЗАКОНОТ ЗА ЕДНООБРАЗНО 

СМЕТКОВОДСТВО 

Член 1 
Прописите на овој правилник се прим е,ну ат на 

ЈСите трговски претпријатија од категоријата ,З14  

Од чл. 4 точка,та 3 под а) Законот за еднообразно 
Сметководство кои што во натамошниот текст на 
правилникот се викаат скусено: „претпријатие". 

Член 2 
Претпријатијата се должни да водат следни ра-

ботни книги: 

1) книга на инве,нтар; 
2) книга на благајна; 
3) книга за набавуачка на стока; 
4) книга за продавачка на стока; 
5) книга на должници и поверители; 
6) книги кои што се пропишани со друг,и про-

писи: и 
7) сите помошни книги и евиденции кои што ке 

се укажат како потребни за правилно применуење на 
Законот за еднообразно сметководство и успешна 
контрола на неговото спроведуење. 

Член 3 
Претпријатија се обвезни на почетокот на сво-

ето работење како и на свршетокот н,а секоја ра-
ботна година, да состават инвентар на целокупната 
своја актива и пасива со ознака на н,ивниот поедине-
чен и вкупен износ. 

Книгата на инвентар мора да биде поврзана и 
заверена. 

Член 4 
Книгата ла благајна мора да биде поврзана и за-

верена. Та,а се води на ДВОЈНО нумерисани страници 
(фолии). На левата стран-а сР заводи примање. Стра-
ната на примање треба да содржи 4 колони, и тоа 
за: месечен реден број на примањата, дата, содржај 
и примен и,знос. На десна,та страна се заводи изда-
вање. Страната н,а издавање треба да содржи 8 ко-
лони, и тоа за: месечен реден број на издавањата, 
дата, содржај, исплатен износ за: вабавуачка на сто-
ка и материал, плати, општи трошкови на заведе-
н о т о и приватни изземања. 

Сите издавања од благајната мораат да бидат 
засновани на документи-темелници кои што мораат 
да бидат нумерисани со текукји броеви. 

Ак,о исплатениот износ не се одчесуе само на 
една група потребно е да се расчлени на две или 
по,векје групи спрема тоа во коЈа цел издатокот е 
направе,н (види го образецот бр. 1). 

Книгата на благајна треба да се заклучи на крај 
на секој месец и салдото на благајната да се пренесе 
на следниот месец. При собирањето на издавањата, 
собирите на сите петион колони на страната н,а ис-
плата мораат да се сложат со собирот на колоната: 
исплатен износ динари. 

Член 5 
Кни,гата за на-бавуачка на стока и материал мора 

да се води во поврзана книга или во слободни ли-
стови (картотека). Та,а мора да има 16 колони и тоа 
за: реден број на примањето, дата, назив на доба-
вуачот, број и дат? на фактурата вид на стоката и 
материалот, единична мера, количина, набавуачна 
нена по единица (кг, парче, м), вредност на стоката 
и трошкови: по сметка, превоз, трошарина, вкупен 
износ, цена по единица (по кг, парче, м) и забелешка. 

Сета примена стока мора да биде заверена во 
оваа книга (види го обра,зецот бр. 2). 

Член 6 
Книгата за продавачка н,а стока може да се води 

во поврзана книга (пагиниране) или во слободни ли-
стови (картотека,). Таа мора да има 4 колони за: ре-
ден број, дата, кус опис и износ на продаваната во 
динари однос,но во п р о д а в а н а т а н,а мало износ на 
д,невниот (утрошок-продавачка (види го образецот 
бр. 3). 

Член 7 
Книгата на должн,ици и поверители (салд,а на 

конти) може да се води во поврзана книга (пагинч-
рано), или во слободни листови (картотека). Секоја, 
страница треба да има од лева страна три колони за: 
да,та, кус опис на задолжуењата и износ, а од десна 
страна три колони за: дата, кус опис како настанала 
наплатата, и износ (види го образецот бр. 4). 
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Член 8 
На краЈ на работната година претпријатијата се 

обвезни преку ин,вентарот да ја утврдат имотната 
состојба како и резултатот на работењето од ми-
с л а т а година. 

Член 9 
Инвестициониот имот се внееу,е во инвентар по 

книжната вредност после одбивањето на отписите. 
Проценуење зап ас ит е се врши по следните на-

чела: 
1) ка ј набавена стока и материал се зема онаа 

единствена цена кош што ја пропишале надлежните 
власти на добавуачот, а важи на денот на заклучу-
ењето на книгите; доколку нема единствена це,на се 
зема онаа набавуачна цена која што ја пропишале 
надлежните в л ^ т и на добавуачот, а ва.жи на денот 
на заклучуењето на книгите д о д а в а ј ќ и ги на тоа 
трошковите на превозот и другите ефективни тро-
шкови; 

2) побаруењата се внесуат во нивната книжна 
вредност, со тоа што самнителните побаруења имаат 
да се искажат во износ на нивната вероватна на-
платило ст. 

Претпријатијата се должни да в,несу ат годишни 
инвентари (попис) во одделната книга ,,кнкѓа на ин-
вентар" која што мора да биде поврзана и заверена. 

Член 10 
При инвентарисањето прво треба да се попише 

имотот (активата) а потоа 7Толгуењата (пасивата), и 
тоа по групи по следниот ред: 

I — Имот (актива) 
1) а) недвижности; 

б) работен инвентар; 
2) стока; 
3) должници; 
4) римеси (меници кои што претпријатието има 

да ги наплати); 
5) а) готовина; 

б) побаруења од парични заводи; и 
6) друг имот. 
Во пописот (списокот) потребно е за секој вид 

на имот да се назначи неговата количина, цена и 
вкупниот износ, па вкупните износи да се разврстаат 
по групи и подг,рупи како што е горе распоредено. 
На краЈ треба да се состави рекапитулација н,а сите 
групи и подгрупи и Да се утврди вкупниот износ на 
имотот (акти,вата). 

И, — Долгови (пасива) 
1) Поверители за набавена стока. 
2) Трати и акцептни (меници кои што претприја-

тието има да ги плати). 
3) Други обвези. 
И при пописот на пасивата потреб,но е да на-

значи за сите обврзи нејзината вредност, па да се 
соберат сите групи поединечно. 

Член И 
Оа, кога ке се утврди колку изнесуе имотот, а 

колку долговите теба да се изврши рекапитулација. 
Разликата мегЈу износот н,а активата и пасивата е 
чист имот и претставу е сопствен капитал. 

Од износот на така установен имот треба да се 
одбие износот н,а чистиот имот пренесен, од мина-
тата работна година односно ка ј новоосновани прет-
пр,ијатија износот на имотот внесен во претприја-
тието. Разликата кој,а што ке се покаже претставуе 
иста добивка. 

Ако е и,зно-сот на установениот имот помал од 
чистиот имот пренесе,н од миналата работн,а година 
односно кај новооснованите претпријатиј,а од имотот 
внесен во претпријатито, разликата која што ке се 
покаже претставу е чиста з-агуба (види г-о образецот 
бр. 5 и 6). 

Член 12 
Претпријатиј-ата с е должни в,рз основа на инвен-

тарот да состават конто на израннуење. Контото н-а 

изравнуење потребно е да се упише во книгата на 
инвентар. ТОЈ м-ора да биде потпишан од раковода-
чот односно сопственикот на претпријатието (види 
го образец бр. 7). 

Член 13 
Работ,ните книги мораат да се вода,т п 0 следните 

бар-ања од начелото на уредноста: 
1) од нив да може да се 'утврди вкупното р-або-

тење расчленето на поедини ,работни собитија в 0 не-
кое работно р-аздобје, а по хронолошки ред во бру-
то износи без пребија-ње; 

2) сите книжења да бидат испи-ша,ни со масти,ло 
или мастилав а пис-алка; 

3) на места кои шт 0 по правило мораат да се ис-
пишуат да н е смеае д а с е о-става-ат празнини; 

4) она што е векје е,днаш упитано не смее да се 
преправа нити да се брише; 

6) исправките ако се вршат с-о прецртуење мора 
да биде јасен првобитниот текст; 

6) се заб р ану е секоја измен,а за која ш т 0 подоц-
на би било неизвесно да ли е таа направе,на при пр-
вото к,нижење или дополнително; 

7) од врзани ра-ботни книг-и не смее да се вагјаат 
листови нити да се додаваат нови, а неповрзани ли-
стови не см-ее да се поништуат; 

8) сите книжења мораат да бидат засновани на 
докази — темелници од кои што може да се утврди 
основаноста на книжењето; 

9) в-о срок од месец дена по завршетокот на ра-
ботната година книгите мораат на бидат заклучени, 
а книгата на инвен-тар и контото н а изравнуење 
уште и потпиш-ани од страна на одговорните рако-
водачи. 

Подаците во поедини книги и документи врз 
о-снова на кои што е извршено книжење мораат во 
потпол,ност да одговараат на состојбата. Тие мораат 
да овозможат контрола и уп-оредуење, па да служат 
как-о основ за калкулација. 

Член 14 
Претпријати,јата се должни своите книги и по-

писи на инвентар да ги чуваат десет години од денот 
на последниот упис. За исто време мораат да се чу-
ваат препиените, спи-сите. темелниците и другите 
работни белешки, со к-ои што се правда книжењето 
во тие работни к пири. 

За состојбата на сметководството во поедини 
претпријатија одговорн,и се раководачите односно 
соп-ствениците и раководачите на см-етководствата 
на претприја,тијата доколку по-стоат. 

Чл-ен 15 
Пр-описите на овој пр-авилник не се однесуат на 

претпријатијата -од чл. 1 на овој правилник ко,и што 
вода-т векЈе и,ли се во возможност да водат свое 
книговодство п,о системот на ДВОЈНОТО книговодство, 
а по општите прописи на Законот за еднообраз-
но сметководство. 

Член 16 
Претпријатијата на кои што се одне-суат пропи-

сите на о-вој правилник должни се своите книги кон 
истите одма да ги сообраз-ат и тоа со 1 јануари 1947 
година, а врз о-снова на ин-вентарот од 31 декември 
1946 година. 

Член 17 
Овој правилник влегуе в,о сила со денот н,а об-

јаву ењет,о во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 5367 
21 март 1947 година 

Белград 
Министер н,а финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 
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Образец бр. 3 

КНИГА ЗА ПРОДАВАЧКА НА СТОКА 
Месец 194— год. 

Теку к ј и 

број 
Дата 

ОПИС: ДНЕВЕН ПАЗАР ЗА ГОТОВО ИЛИ СО СМЕТКА 
НА КРЕДИТ, АКО Е ПРОДАВАЧКА НА КРЕДИТ, Д А СЕ 

ОЗНАЧИ ИМЕ И АДРЕСА НА КУПУАЧОТ 

И з н о с Теку к ј и 

број 
Дата 

ОПИС: ДНЕВЕН ПАЗАР ЗА ГОТОВО ИЛИ СО СМЕТКА 
НА КРЕДИТ, АКО Е ПРОДАВАЧКА НА КРЕДИТ, Д А СЕ 

ОЗНАЧИ ИМЕ И АДРЕСА НА КУПУАЧОТ Динари П. 

Образец бр. 4 

(Назив и адреса на должникот односно поверителот) 

Д О Л Г У Е : П А Б А Р У Е : 

Дата О П И С Дин. П. Дата О П И С Дин. П. 

Образец бр. 5 

ПОДРОБЕН ПОПИС НА ИМОТОТ ЗА ИНВЕНТАРОТ НА ДЕН 31 
ДЕКЕМВРИ 194— ГОД. 

Текукји 
број О П И С 

Единица 
на мера Цена Износ Текукји 

број О П И С , Динари П. Динари П. 
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Образец бр. 6 

ИНВЕНТАР НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 194— ГОДИНА 

Дин. П. Дин. 
-

1. ИМОТ (АКТИВА) 
А 

100.000 
50.000 

— 

150.000 

10.000 
51.551 

— 

360.000 
12.449 

4.000 

61.551 

-

1 Вкупен имот . . . . . ^ - . 588.000 — 

II. ДОЛГОВИ (ПАСИВА) 

42.000 
16.500 

— 

Вкупни долгов^ 58 500 — 

111. РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

Вкупна пасива 
588.000 

58.500 1 

Чист имот 529.500 — 

500.000 
529.500 1 

Чиста добивка во 194— год. . . 29 500 

Образец бр. 7 
КОНТО НА ИЗРАВНУЕЊЕ 
на ден 31 декември 194— год. 

И М О Т Д О Л Г О В И 

Дин. П. Дин. П. Дин. П. Дин. П 

100.000 
50.000 

-

150 ООО 
42.000 
16.500 

-

360.000 
12.449 

1—ј 

Чиста добивка во 194 — год. - - -
500.000 
29.500 

— 

529.500 
РиМбСИ -

10.000 
51.551 

— 

4.000 

61.551 

588.000 — 588.000 — 
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241. 
На основа чл. 8 Уредбата за работните книшки 

пр о пишу ам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА РАБОТНИТЕ 

КНИШКИ 

Член 1 
Околиските (градските, реонските) извршни од-

бори должни се да издадат работни ш и ш к и на сите 
работници и намештеници на своите подрачја кои 
што сР навогјаат на работа на ден 1 ма ј 1947 година 
на,јдоцна до 31 ма ј 1947 година. 

За работници и намештеници кои што ке станат 
на работа после 1 ма ј 1947 година околиските (град-
ските, р,еонските) извршни одбори ке издадат ра-
ботни книшки во срок од 10 дена по истекот на про-
бното време за з а п о с л е њ е (за работници 14 дена, 
за намештеиици 30 дена). 

Работодавачите се должни за своите работници 
и н а м е ш т е н и к , кои што сР навог јаат н,а работа на 
ден 1 ма ј да достават најдо,цна до 5 ма ј 1947 година 
на околискиот (градскиот, реонскиот) ИЗЕР пини одбор 
список на работниците и нам е штетниците со сите по-
требни подаци и документи и по исполнуењето 
да ги подигнат раС-тните книшки 

За работници и н а м е ш т е н и ^ кои што ке стапат 
на работа после 1 ма ј 1947 година работодавачите 
се должни да во срок од пет дена по истекот на 
пробното време на зап ослу ењР да му достават на 
околискиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор 
список на рботниците и намештени,цит е со сите по-
требни подаци и документи, па после исполнуењето 
да ги подигнат работните книшки. 

Член 2 
Обра,зецот за работните книшки единствен е за 

целото подрачје на Федеративна Народна Република 
Југославија. Големината на образецот е 10 X 15 см со 
корици од картон и со 32 внатрешни папин ир ани 
страници Секоја работн,а книшка има отпечатен те-
к ј у к ј број и врзана е за личната карта на работни-
кот односно намештеникот. Ако работник односно 
намештеник има лична карта ке се забележи на 
грбот од истата текукј број на работна книшка. 

Печатење на службените јазици од народните 
републики и расподелба на обрасците на министер-
ствата на трудот на народните републики го врши 
Министерството на трудот ФНРЈ. Расподелбата на 
обрасците на подрачјето на поетична народна репу-
блика го врши министерството на трудот на логич-
ната народна република, 

Член 3 
Утврдената цена на работната книшка ке се на-

плати од работникот односно намештеник от при из-
давањето на книшката. 

Министерствата на трудот на народните репу-
бл.ики му полагаат на Министерството н,а трудот 
ФНРЈ соодветна вредност за количината на утроше-
ните работни мн иш миг, а на овие органите надлежни 
за издавање работните книшки по утрошокот на 
требуените количини. 

Член 4 
При лабавуење на работна книшка работник од-

носно намештеник должен е на надлежниот орган да 
му ги даде сите потребни подаци з,а издавање ра-
ботна книшка, То ј е должен да ги прилож,и и сите 
потребни документи кои што се неопходни за уре-
дно издавање и упишуење подарите во работната 
книшка. 

Во случај да работник односно намештеник не 
може одма да ги приложи сите потребни документи, 
надлежниот орган ке ги запише само оние подаци за 
кои што се приложени документи. З,а упишуење на 
другите подати работникот односно намештеникот 

треба да ги достави документите во срок к о ј што к з 
го одреди надлежниот орган за издавање на кни-
шката. 

Член о 
За д о к а ж у в а в п о д а ц и ^ кои што се внесуат веј 

работната книшка доколку нема директни документи 
можат да се употребат сите други документи како1 

и сведоци за некои факти, врз основа н,а ко,и што 
тој податок може да се утврди на несамнителен 
начин. 

Упишуењето иа подарите в 0 работна книшка го 
внесуат: 

а) околиски (градски, реонски) извршни одбори 
на стра,ната 1—5 на работната книшка; 

б) работодавач на страната 6—19 на работната 
книшка; и 

в) орган на посредуење на трудот на страната 
26—29 на работната книшка. 

Сите запишуења после издавањето на работната 
книшка треба да ги внесат надлежните органи во 
срок од пет дена од случајот кој што повлечуе за-
пишу ење во работната книшка. 

Член 6 
Работодавачот е должен при секое поднесуење 

на пријава (исплатна листа) односно одјав,а за со-
циалното осигуруење да го на,зна,чи з,а, секо,ј работ-
ник односно намештеник теку КЈ нот број на работ-
ната книшка. 

Органите на социалното осигуруење и посре-
дуење на трудот должни се во своите евидентни 
листови да го забележат текукјиот број на работ-
ната ш и ш к а на секој работник односно намештеник. 

Член 7 
Во случај на нестанак, уништуење или губење 

на работна ш и ш к а од стран,а н,а работник односно 
н,амештеник, ово ј е должен да побара дупликат од 
истат,а откога претходно поднесе следни докази: 

а) потврда од надлежниот орган за издава,ње на 
првобитната работна книшка; 

б) потврда за запослуење од она претпријатие 
дека последен пат се навогЈал!на работа; 

в) потврда за тоа оти својата работна ш и ш к а 
ја огласил за неважек ја во службениот лист на онаа 
народна репуб,лика во кој,а што е запослен. 

Во случаЈ на нестанок, уништуење или губење 
на работна книшка од стран,а на работодавачот од-
носно органот на посредувањето! на трудот, вредноста 
на образецот на дупликатот како и оглашуењет,о во 
службениот лист на народната република и сите 
други трошкови одат на терет на работодавачот 
односно на органот за посредуењето на трудот. 

К а ј издавање дупликат на ра,ботна ш и ш к а се ис-
пишуе на горниот раб ,на кориците и на преку првата 
страница со големи букви „ДУПЛИКАТ" и покра ј 
тоа бројот на првобитната работна книшка. 

Дупликатот н,а работната книшка стои 25 динари. 

Член 8 
Во случај д,а работната книшка се пополни така 

да во не,а не можат повекЈе д,а се внесуат потребни 
подаци, работната книшка се заменуе со нова. П р е к у 
првата страница од стара (заменетата) работна кни-
шка се става со големи букви ,ИЗДАДЕНА НОВА". 
Цената на новата работна книшка е иста како и на 
првата работна книшка. 

На новата работна книшка се испишуе на гор-
н,иот раб на кориците и на првата страница т е к у к ј 
број на првобитната работна книшка. 

Член 9 
За издадените работни книшки се води регистер, 

ко ј што содржи следни рубрики: ,реден бро ј ; б р о ј 
на работната книшка; дата на издавањето; фамилии 
јарно име, име и татково име; дата и место на раг^ 
јањето; занимавање; специ ал,ност; потпис иа работ-

никот односно намештеникот; и забелешки. 
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Кај издавање ада дупликат или нове работна ши-
шка ке се забележи овод факт во р е л и к а т а „забе-
лешки" во регистерот. 

Член 10 
Околиските (градските, реонските) извршни од-

бори ке му достават до 10 во месецот за секој поми-
наат месец извештај на министерството на трудот на 
народната република за бројот на издадените ра-
ботни книшки на своето подрачје на формулар -кој 
што има исти рубрики како и регистерот од чл. 9 
на овој правилник освен рубриката „потпис на ра-
ботникот односно намештеникот". 

Министерств-ото на трудот на народната репу-
блика ги ср еду е примените извештаи и до 20 во ме-
сецот ишражја за поминатиот месец скупен извештај 
до Министерството на трудот ФНРЈ за бројот на 
издадените работни к,нишки по поедини занимавања 
со навод на специалноста на подрачјето од дотичната 
народна република. 

Министерството на трудот ФНРЈ ги средуе из-
вештаите и до 30 во месецот изработуе за помина-
тиот месец општ извештај за бројот на издадените 
работни книшки по поедини занимавања со навод! 
на епециалноста на подрачјето на Федеративна Нан 
родна Република Југославија кого го доставу^ на 
Сојузната планска комисија. 

За работни книшки кои што се издадени До 31 
ма ј 1947 година околиските (градските, реонските) 
извршни одбори ке испратат извештај до министер-
ството на трудот на народнат,а република за бројот 
на издадените работни книшки по формуларот нај-
доцна до 30 јуни 1947 година. 

Министерството на трудот на народната репу-
блика ке достави средени извештаи до Министер-
ството на трудот ФНРЈ најдоцна до 31 јули 1947 
година. 

Член 11 
О р г а н и ^ на инспекцијата на трудот должни се 

да вршат надзор и да се грижат за пр-авилното извр-
шување на одредбите за работните книшки. 

Во случај на повреда на прописите за работните 
книшки органите на инспекцијата на трудот започ-
ну ат постапка против лице кое што извршило по-
вреда и го доставу ат предметот на извршниот од-
бор на околискиот (градскиот, реонскиот) народен 
одбор, а доколку работењето прејдуе во кривично 
дело предметот му се д оставу е на јавниот обвинител. 

Член 12 
Овој правилник вл егу е во сила со денот на об ја-

д е њ е т о во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Ј,угославија". 

4 април 1947 година 
Белград 

Министер на трудот, 
Вицко КрстуловИч, с. р. 

242. 
На основа чл. 57 ст. 1 точ. б) Законот за соци-

!алното осигуруење на работниците, намештениците 
и службениците и чл. 12 Уредбата за спроведуење на 
социалното осигуруење по прописите на Законот за 
ооциалното осигуруање на работниците, намештени-
ците и службениците пр опишу ам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДАВАШЕ 
ЗАБНА НЕГА НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД СОЦИАЛНОТО 

ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
Членот 4 се мењава и гласи: 
„Членовите на фамилиј,ата на осигуреникот има-

ат право бесплатно на: 
а) вадење болн,и заби; 

б) лекуење болни заби и лекуење болест на 
усната шупљина; 

в) пломбирање на заби; 
г) ортодонтс,ко лекуење; и 
д) чистење на забни камен. 
Членовите на фамилијата на осигуреникот коа 

што бил во последната година осигурен најмалку 6 
месеци или во последните две годин,и најмалку 12 
месеци имаат под исти усло,ви како осигуреници 
право на наместуење заби кот што недостануат, 
како и п,раво на круна на заб". 

Член 2 
Ово ј правилник влегуе во сила осмиот ден по 

објавуењето во „Службениот лист на Феде,ративна 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 4915 
4 април 1947 година 

Белград 
Министер на трудот, 

Вицко Крстулович, с. р. 

243. 
На основа чл. 5 и 37 Законот за уредуење и ра-

ботењето на кредитниот систем, а со цел ,на еко-
номисање на платните средства, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ БЛАГАЈНИЧКИОТ МАКСИМУМ 

1) Државни и мешовити стопански претприја-
тија, генерални и главни дирекции и земски управи 
на претпријатијата кооперации, кооперативни прет-
пријатија и кооперативни установи, можат исклучу-
е јк ји ги селските работни кооперации во сво,ите бла-
гајни да држат готовина само во износ ко ј што е 
неопходна за дневни исплати кои што не можат да 
се извршат преку вирмани (благајнички максимум). 

Министерот на финансиите на народната релуб-
блика по предлог на главниот кооперативен СОЈУЗ на 
народната република може за поедини видови коо-
перации, за поедини кооперативни претпријатија и 
кооперативни 'установи прашањето на благајничкиот 
максимум да го регулира и на друг начин. 

2) На секое претпријатие и установа од точ. 1 
има да се одреди благајнички максимум, з е м а ј ќ и ја 
во оглед природата на нивнот,о работење и сообра-
ќ а ј н и т е врски со кредитното претпријатие, на начин 
и во срокови како што следи: 

а) за државни стопански претпрсИЈатија ке го 
одредат блач ајничкиот максимум нивните админи-
стративно-оперативн.и раководачи во срок од 20 дена 
по влегуењрто во сила на оваа наредба, а за гене-
ралните и главните дирекции и земските управи ова 

ке го направат надлежните министерства во истиот 
срок, и за тоа одма ке им достават одлука; 

б) за кооперации, кооперативни претпријатија 
и кооперативни установи благајничкиот максимум 
ке го одредат главните кооперативни сојузи на на-
родните републики и од нив овластени органи во 
срок од 30 дена по в л е ч е њ е т о во сила на оваа на-
редба м за тоа одма ке ги известат ^ о п е р а ц и и т е , 
^ о п е р а т и в н и т е претпријатија и ^ о п е р а т и в н и т е уста-
нови; 

в) мешовитите стопански претпријатија обвезник 
се во срок од 15 дена но в л е ч е њ е т о во сила на 
оваа наредба да им поднесат на надлежните органи 
на државната управа, под чии надзор стоат, обра-
зложен предлог на благајничкиот максимум. Надле-
жните органи на државната управа должни се во 
срок од 15 дена по приемот ,на предлогот да до-
несат одлука за одредуењето на благајничкиот мак-
симум и одма за тоа д? го известат претпријатието. 

3) Претпријатијата и установите од точ. 1 дол-
жни се випжовите од касовата готовина преку одре-
дениот максимум да ги уплатат најдалеку следниот 
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ден на својата сметка к а ј Народната банка ФНРЈ 
или к а ј друго кредитно претпријатие каЈ кое што 
имаат отворена сметка. 

4) Пречекоруење на благајничкиот максимум до-
зволено е во случаеви кога претпријатието или уста-
новата располага со документи оти во текот на 
сл едни 01 ден ке мора да изврши вонредна исплата 
во готово или пак исплата ко Ја што се повторуе ре-
довно во напред утврдени срокови, како што се 
плати на работници и намештеници и сл. 

За вакви плак јања може да се подготви готови-
на најрано спроти денот кога се вршат овие ис-
плати, ако е кредитното претпријатие в о исто ме-
сто, а наЈповекје три дена порано, ако кредитното 
претпријатие не е во исто место. 

5) При одредуењето на благајничкиот макси-
мум не се земаат во оглед износите кои1 што се по-
требни за исплати по точ. 4. 

6) Одредениот благајнички максимум може да 
се позголеми или да се смали со одлука на ист ор-
ган кога ке настанат промени во работењето или во 
с о о б р а ќ а ј н и т е врски со кредитното претпријатие . 

7) Раководачите на претпријатието и установи-
те имаат должност да се грижат готовината во бла-
гајната да биде по возможност и под одредениов 

' благајнички максимум, применуејкји во најголема 
мерка п л а ќ а њ а преку вирмани. 

8) Секое прекршуење на оваа наредба, како и 
.прекршуваа направени со лажно -прика-жуење на 
дневната ссстоЈба на насеците готовини (фиктивни 
книжења и сл.) контролни!е органи имаат да му 
ги достават нз јавниот обвинител. ^ 

9) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
јануењето во „СлужбениЈГ лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" . 

ХП бр. 10080 
27 март 1947 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович , с. р. 

244. 
Во цел на благовремено с н а б д у в а в жителството 

со лигнит за зима 1947/48 година, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СНАБДУЕЊЕ СО ЛИГНИТ НА КРЕДИТ 

1) Секое д о м а ќ и н с т в о може исклучително за 
набавуачка наЈповекје до 3 тони лигнит да користи 
кредит во износ до Динари 200-0.— (,две илјади), 
и тоа: 

а) членовите, на набавуачко-потрошуачми и кре-
дитни кооперации преку своите кооперации; 

б) другите г р а б а н и каЈ месните државни кре-
дитни претпријатија а во местата дека истите не по-
стоат ка ј филиалите на Народната банка Граг јаните 
на оние места во кои што не постои месно државно 
коедитно претпријатие ни филиала на Народната 
банка можат во цел на добивање кредит со горната 
цел да се обрнуат на на јблиско месно државно кре-
дитно претпријатие односно на најблиска фшшгала 
на Народната банка. 

2) Средствата потребни за одобруење горните 
кредити ке ги стави на располагање на ^ о п е р а -
тивните организации наведени под точ. 1 а) како и 
на месните државни кредитни претпријати ја Народ-
ната банка ФНРЈ со 1% годишна камата. 

3) Овие кредити ке се одобруат на подлога на 
бланко акцепти на должник и жиро на двајца кпе-
дитно способни граг јави со 4% годишна камата со 
тоа да се исплатат во шест (6) еднакви месечни рати. 

4) На подлога на одобрениот кредит корисни-
кот зема бон КОЈ што гласи на одреден износ на 
парк за купуачка одредена количина на лигнит и 
на установа која што го издала бонот. Боновите 
може продавачот на лигнит да ги наплати откога 
корисникот на бонот со свој -потпис ке го потврди 
превземањето на лигнит. 

5) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
јавуењето во „Службениот лист е а Федеративна На-
родна Република Југославија" . 

ХП бр. 10893 
3 април 1947 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 

245. 
На основа членот 8 Уредб-ата за работните кни-

шки пр опишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОПОЛНУЕЊЕ РАБОТНИТЕ КНИШКИ 
1) Во работната ш и ш к а се внесуат следни по-

даци на работниците односно намештениците, и тоа: 
фамилијарно име; име и татково име; девојачко фа-
милијарно име каЈ омажени, ден, месец и година на 
р а ѓ а њ е т о ; место и околија на р а ѓ а њ е т о ; највисок 
степен на школската спрема; занимавање и специал -
ност; бро ј на личната карта ; подаци на стручна спре-
ма, за работење, пронаЈдуење, новаторство, рациона-
лизаторство, ударништво, одликовања, награди и по-
фалби во работењето како и подаци за примена по-
моите при незапосл-ен о ст. 

2) Подаците во работната книшка ги внесуе над-
лежниот орган (чл. о Правилникот за р-аботните кни-
шки) на следен н-ачин: 

а) средно или високо школско образовање се 
докажу е врз основа на документи. Основно школско 
обргзовање може да се внесе и по усмена из јава на 
р-аботникот односно намештеникот; 

6) рубриката „занимавање и специалност" се по-
полнуе врз основа н а документи или врз основа на 
из јава на работникот односно намештеникот; 

в) во рубриката „подаци за стручната спр-ема" 
се внесуат подаците з,а називот и свршеното стручно 
школо и течаеви, нивното т р а е њ е односно дата на 
почетокот и свршетокот на истите, и тоа врз основа 
на документи кои што ги поднесуе работникот одно-
сно нам ешт етико т; 

г) во рубриката „подаци за работењето ' ' се вне-
суат подаци за датата на почетокот, промени и пре-
станок на р.аботниот однос, за називот и седиштето 
на претпријатието, за видот на занимавањето (ра-
ботата) во поедини струка, за промените и видовите 
на занимавањето (работата) во по едина струка, за 
преместував и престанок на за,п ослу ењето со кусо 
образложувале. 

Во оваа рубрика се внесуе такуг јере врз основа 
на документи (на пример поранешна работна книшка, 
потврда на социалното о с и г у р у в а в и сл.) вкупното 
време на заиослуењето на работникот односно гааме-
штеникот, при издавањето на работната книшка. 

д) во рубриката „подаци за пр она,ј дуење, нова-
торство, рационализаторство, ударништво, одлико-
вања, награди и пофалби во р а б о т е њ е т о " се внесуат 
куси пода,ци за тоа, што бил предмет н,а прона јду-
ењето, новаторството и тн.; 

г ј ) во рубриката „подаци на органот за посре-
д у в а в на трудот" се внесуе занимавање и опециал-
ност, бро ј на картонот к а ј органот н а службата за 
посредуење на трудот, подаци за местото и дата на 
пријавата за упослуење, за помошт која што е изда-
дена од страна на органот на службата за -подре-
д у в а в на трудот со назначуење износот на помошта 
и времето за кое што е помошта дадена. 
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- 3) Подарите мораат да се внесуат на јточно и на,ј-
совешо . Не се допуштени прецртуења нити бришења. 
Евентуални грешки при упишуењето мораат д,а се 
констатираат и да се исправат и потврдат со потпис 
на одговорното лице. 

Подарите се упишу а-т само со мастило. 
4 април 1947 година 

Белград 
Мин,истер на трудот, 

Вицко Крстулович, с. р. 

246. 
На основа чл. 101 Уредбата за спроведуење соци-

алното оеигуруење по прописите на Законот за со-
циалното осигуруење на работниците, намештени-
ците и службени,ците, пр опишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА О ДРЕ ДУЕЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ТРОШКОВИТЕ 
ОДНОСНО ШТЕТАТА ВО СМИСЛА НА ЧЛЕНОТ 
18 ЗАКОНОТ ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕШТЕНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

Височината на трошковите односно на штетата 
ко ја што работодавачот (чл. 6 Уредбата за спрове-
дуење социалното осигурување по прописите на За-
конот за социалното осигу,руење на работниците, на-
мештениците и службениците) е должен да му ја пла-
ти на Државниот завод за социално осигуруење во 
смисла на чл. 18 Законот за социзлао осигуруење 
на работниците, намештениците и службениците се 
пресметуе к а ј паричните помошта, болничкото, са-
наториум е,к от о, бањското или климатското лекуење, 
како и к а ј давањето помошни спра,ви за лекуење, 
спрема стварно исплатените износи. 

Ка ј другите видови на лекуење (лекарска и ба-
бичка помошт, лекови, лековити бањања, лековити 
води, забна нега) височината на овие ' трошкови од-
носно штетата се прееметуе во паушален износ о д 
Динари 100.— за секои започнати седум дена ле-
ж е њ е . Ово ј износ се плакја без оглед на бројот на 
лекарските прегледи, како и без о,глед на видот и 
количината на другите помошти дадени во текот на 
седумдневниот период на л е ж е њ е т о . 

IV бр. 5017 
5 април 1947 година 

Белград 
Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, с. р. 

247. 
На основ-а, членот 40 Законот за еднообразно 

сметководство од 20 ноември 1946 година, а во со-
гласност со надлежните републикански министер,-
ства донесувам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА СРОКОВИТЕ ВО КОИ ШТО ДРЖАВНИТЕ СТО-
ПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО 
ЗНАЧЕЊЕ МОРААТ ДА ГИ СООБРАЗАТ СВОИТЕ 
СМЕТКОВОДСТВА КОН ПРОПИСИТЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО 
1, — На подрачјето на Народна Република Србија 

Сите државни стопански претпријатија под ра-
ководство на Министерството на трговијата и слаб-
е е њ е т о , Министерството н а рударството, Мини,стер-
ството на поледелсвото. Министерството на шумар-
ството, Мини,стерството на градежите и Министер-
свото на внатрешните работи н а Народна Република 
Србија имаат да ги сообразат своите сметуозодства 
кон про,писите на законот за едно образи о сметковод-

ство с,о 30 април 1947 година, а стопан,ските претпри-
ј а т и ј а под раководство на Министерствот,о н,а про-
светата и Министерсвото на и,ндустријата со 30 јуни 
1947 година исклучително п р е т п р и ј а т и ј а . , кои што 
спагјаат под: 

а) Земската управа за кожа, и 
б) Земската управа на хе,миска индустрија, 

кои што имаат да ги сообразат своите сметководства 
кон пропис,ит,е на З а к о н о т за еднообразно сметко-
водство со 31 март 1947 година. 

II. — На подрачјето на Народна Република Хрватска 

Сите д р ж а в н и стопански претприј.атиј,а под ра-
ковод,ство на Министерството на градежите, Мин,и-
стерството на поледелството и шумарството, Мини-
стерството на просветата и Министерството на на-
родното з д р а в ј е н,а Народна Република Хрватска 
имаат да ги сообразат своите Сретково детеа кон про-
писите на Законот за еднообразно сметководство со 
оО април 1947 година, а сто,панските претпри јати ја 
под раководство на Министерствот,о на, индустријата 
и рударството , Министерството на п р а в о с у д н е ^ и 
Министерството на внатрешните работи со 30 јуни 
1947 година. 

III. — На подрачјето, на Народна Република 
Словенија 

Сите државни стопански претпр,ијатија под ра-
ководство на ми,нистерствата на Народната Репу-
блика Словенија и Одделењето за законодавство и 
изградба на Народната власт при Претседателството 
на Владата на Народната Република Словенија имаат 
да ги сообразат своите сметководства кон пропи-
сите на Законот за еднообразно сметководство со 
30 април 1947 година. 

IV. — На подрачјето на Народна Република 
Босна и Херцеговина 

Сите државни сто,пански претпријати ја под ра,-
ководство на мини,стерствата на Народна Република 
Босна и Херцеговина имаат да ги сообразат своите 
еметководства кон прописите на За,конот за едно-
обра,зно сметководство со 30 јуни 1947 година. 

V. — На подрачјето на Народна Република 
Македонија 

Сите државни стопански претпријати ја под ра-
ково,дство на, Министер,ството на индустријат,а, и ру-
дарството, Министерството на тргови јата и снабду-
вањето и Министерството н,а поледелствот,о и шумар-
ството на Народна Република Македонија имаат да 
ги с о о б р а з а т своите сметководства кон прописите 
на Законот за еднообразно сметководство со 30 април 
1947 година, а стопанските претп,ријатиј,а под ,рако-
водство на Министерството на градежите , Министер-
ството на народното здрав ј е и Министерството на 
внатрешните работи с,о 30 јуни 1947 година. 

VI. — На подрачјето, на Народна Република 
Црна Гора 

Сите државни стопански претпри,јатиј,а под ра-
ководство на министерствата на Народна Републ,и,ка 
Црна Гор,а имаат да ги сообразат своите сметковод-
ство кон прописите на Законот за еднообраѕно смет-
ководство со 30 јуни 1947 година. 

Бр. 9049 
25 март 1947 година 

Белград 
М,инистер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 
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ОБРАЗЕЦ НА ВОЗАЧКИОТ ДОКУМЕНТ 248. 
На основа Одредбите за пренесуење писмоно^ 

сните испратки со воздушен пат на Светската по-
штенска конвекција, која што е со Указот бр. 360 од 
17 јули 1946 година ратификуена донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАВАЧКА СПЕЦИАЛНИ 
ПЛИКОВИ СО ХАРТИЈА ЗА ПИСМА КОИ ШТО 

СЕ ПРАКЈААТ СО АВИОНСКА ПОШТА 

Со денот 29 март 1947 година се пуштаат во 
(продавачка кај сите пошти во земјата, специални 
пликови со хартија за писма кои што се пракјаат со 
авионска пошта. 

Пликовите со хартија ке се продаваат по цена 
од 0,50 динари од парче. 

М.бр. 5967 
31 март 1947 година 1 

Белград 
Министер на поштите, 

др Драго Марушич, с. р. 

249. 
На основа чл. 3 Уредбата за стандардизација 

донесу ам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ОБВЕЗНА ТИПИЗАЦИЈА НА ПРОЗОРИ КРИЛО 
НА КРИЛО СИСТЕМОТ „ПРОДЕЛ" Б 4 И Б 12 

Со цел на овозможуење на рационално произ-
водство на прозори системот крило на крило и 
задоволуењето на главните потреби во ,грагјевинар-
ството за згради кои што ке се изградуат во текот 
на 1947 година Типизација Т,—45 дрвени прозори 
крило на крило системот „Продел" Б 4 и Б 12, 
утврдена од страна на сојузната комисија за стан-
дардизација и објавена во нејзиното издање, има 
обвезно да се лрименуе при изградбата на жилишпи 
згради во 1947 година на целото подрачје на Феде-
ративна Народна Република Југославија во сите слу-
чаи дека довогја во оглед применуењето на дрве-
ни прозори крило на крило. 

Прозорите утврдени со оваа типизација можат 
да се примену ат и на индустриски и јавни згради 
во оите случаи дека се дрвените прозори типот 
крило на крило корисно употребливи и првенствено 
имаат да се у,потребуат, 

Ова решење влегуе во 4 оила со денот на објаву-
ењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 63 
3 април 1947 година 

1 Белград 
Претседател 

на Сојузната планска комисија% 
Андрија Хебранг, с. р. 

(Насловна страна) 
(ГРБ НА ФНРЈ) 

ВОЗАЧКИ ДОКУМЕНТ 
(Прва страна) 

Возачки документ 

Бр. 

(М. П.) 

(своерачен потпис) 
издадена о д стр ша  

врз основа на записникот за положен испит бр. 
од — ; . 

(Втора стр(ана) 
Возач на — — класа 
Фамил,ијарно име: — 
Родено име: 
Пребие а лиште: 
Државјанство: 
Има право на уигравање:  

19 год. 
Во ' 

(М. П.) 
(потпис) 

(Трета и четврта страна) 
Регистрован за 19 год. 
под бр. кај 

(дата) (М. П.) (потпис) 
Овој образец е составен дел на Уредбата за во-

зачите на моторни возила објавена во „Службениот 
лист ФНРЈ" бр. 24/47. 

Министер на внатрешните работи, 
Александар Ранкович, с. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ТАЛОНОТ' 
(Прва страна) 

Талон бр. 
возач класа 

(фамилијарно и родено име) 
има право да управа со моторно возило — 

со овој талон ео срок од еден 
(врста на возилото) 

месец после одземање на возачкиот документ. 

(дата) (М. П.) (потпис на службеникот 
' КОЈ што го издал таѕ? 

(место) „ . . . лонот) 

Место за 
фотографија 
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(Втора страна) 
Возачки документ бр. одземен во 

саатот на ден 
заради — 

;од страна -на 

(дата) (потпис на службеникот 
ѕ .кој што го зел возач-

^место) киот документ) 
Овој образец е составен дел на Уредбата за во-

зачите на моторна возила објавена во „Службениот 
лист ФНРЈ" бр. 24/47. 

Министер на внатрешните работи, 
Александар Р а д о в и ч , с. р. 

Претседателството на Президиумот на Народна-
та скупштина ФНРЈ по извршеното сравнуење со 
изворниот текст, установило оти во текстот на За-
конот за устаповуење правото на пензија и за пен-
зионисање државните службеници ои 16 ноември 
1946 година, објавен во „Службениот лист ФНРЈ" 
бр. 93 од 19 ноември 1946 година се поткрале долу 
наведените редакциски грешки и1 дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУЕЊЕ ПРАВОТО НА 
ПЕНЗИЈА И ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
Во почетокот на членот 24 наместо зборовите 

„На пензионерите" да се стават зборовите „На ли-
цата". Исто така во третиот и четвртиот ред место 
зборовите „на пензионерите неспособни" треба да 
се стави „на лицата неспособни", како и во вториот 
пасус место зборовите „На таков пензионер" треба 
да се стави ,,На такво лице". 

Бр. 689. — Од Претседателството на Президи-
умот на Народната скупштина ФНРЈ, 8 април 1947 
година. 

Министерството на трудот ФНРЈ, по извршеното 
оравнуење со изворниот текст установило оти, во 
текстот на Правилникот за струките објавен во 
„Службениот лист ФНРЈ" бр. 75 од 17 септември 
1946 година, се поткрала долу наведената грешка 
и дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУКИТЕ 

Во чл. 8 под 1) осмиот ред место „134—136" 
. треба да стои „134—146" 

VI бр, 5843, — Од Министерството на трудот 
ФНРЈ, 10 април 1947 година. 

У К ^ З И 
У К А З 

По предлог на Врховниот командант на оружа-
ј т е сили ФНРЈ, а врз основа на чл. 41 Законот за 
службата во Југословенската армија и чл. 12 точ. 4 
и 10 Правилникот за внатрешната организација и 
работењето на П р е з и д и у м о т ^ Народната скупштина 
ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на На-
родната скупштина ФНРЈ решава 

Јовичевич Ј. Нико, пуковник на Југословенската 
армија, да се произведе во чин на генерал м1аЈор. 

У. бр. 644 
3 април 1947 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот на Народната 

скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

О Д Л И К О В А Н И А 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративг?п 
Народна Република Југославија 

врз основа на членот 2 став 2 Законот за ордени 
и медаљи ја одобруе Назедбата на Штабот на I 
тенковска армија пов. бр. 26 од 29 март 1946 година 

со која што се за осведочена храброст во текот 
на народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потпуков,ник Ђурић Б. Радомир; 
мајори: Беркопец И. Јосип, Бубања Милош, Де-

рикрава М. Никола, Дубајић М, Симо, Илић Неђо, 
Кадијевић Д. Вељко, Калесић П, Владимир, Кнеже-
вић А. др. Ирина, Милић П. Анте, Мушовић М, Ми-
хајло, Нумић Фадил, Рачић Ж, Мирко и Ромац Ф, 
Иван; 

капетани: Алимановић С. Рамо, Анђелић Љ. Сто-
јан, Башћ П. Дане, Бајић Ј, Мирко, Брајовић Ми-
хајло, Брајушковић Димитрије, Бранковић Ж, Воји-
слав, Валентин В. Радован, ВЈештица С. Стево, 
В оркан ић М. Остоја, Граховац М. Митар, Загорац 
О Михајло, Згоњанин Л. Ранко, Зрнић С. Миле, 
Ивеља Ј. Владимир, Илић М, Милош, Иљадица В. 
Неготин, Јушковић Ж. Илија, Караџић М Ђорђе, 
Ковачевић М, Мићо, Кунетовић С Никола, Ласковић 
А. Мирко, Мајић М, Мате, Манестар Ф. Станко, Ми-
рановић С. Лазо, Мисирача Станко, Моњац Срећко, 
Пилаш Л, Страхиња, Покрајац Миле, Полић Н. Ја-
ков, Поповић И, Свето, Поточник Ф. Михајло, Ра-
дановић С. Отсто, Радуловић М, Богдан, Раденац Б. 
Ђока, Рупчић Ј, Иван, Смиљанић Ј. Душан, Тојагић 
Н, Милош и Шијан В. Драган; 

поручник Војводић Н. Петар; 
капетан Марушић Никола; 
поручници: Ангончић Ј. Франц, Бабић А. Јурај, 

Бањеглав Гојко, Баровић Г. Радомир, БаЈић Милић, 
Басарић М, Раде, Бачац Марија,н, Башић Ј, Радо-
ван, Божовић И. Драгутин, Бокан И. Драго, Богда-
новић Ђуро, Волф М. Алберт, Боснић П, Мирко, 
Б р и т к и Вид, Буловић Ј. Филип, Бунчић Р. Мирко, 
Видовић М. Либерко, Вујновић Миле, Влаховић Т. 
Мирослав, Вујанић Петар, Бујић Г. Славко, Виталић 
А, Вељко, Гавриловић Ђ. Стев-ан, Гашић Шпире, 
Глумичић Т. Миле, Гојковић П, Игњатије, Гостовић 
И, Никола, ГуЈаничић Страјо, Делић Ј. Милан, Де-
спот Ј Ђуро, Драчевап Иво, Драгићевић А, Адолф, 
Ђурашиновић Ђ. Мирко, Жанетић П, Марин, Жеже-
лић М. Јурај, Заклан Душан, Илић Д. Војислав, Је-
жина Ј. Миро, Јовановић М, Драгутин, Јовановић Р. 
Миодраг, Јуришић И. Здравко, Калањ Ј, Љубо, Ко-
вачевић Б. Бранко, Косановић С. Никола, Крчум К. 
Душан, Крпан Иван, Кумбуровић А Андрија, Лека 
Б, Душан, Ловрић С. Благоје и Лукић С. Јован; 

поручници: Мандић Д. Јово, Манојловић Т Си-
ме, Маркиш М, Стево Марковић Павао, Мећикукић 
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Борислав, Матијашевић И. Алојз, Милановић Н. Рада, 
'Миличевић Д. Миле, Малишић Ђ. Милета, Михић С. 
Славко, Миловић Г. Филип, Нашић Б. Карло, Новак 
Е. Фрањо, Обрадовић И. Милан, Перошевић М. Но-
во, Пилић Ш. Даут, Половина П. Марко, Пићурић 
Саво, Радаковић Л. Ђурађ, Р,адмановић Н, Петар, 
Ракојевић К. Душан, Равлић А. Мирко, Рајичевић П. 
Митар, Рујевић П. Богдан, Сабиенчело Н. Никола, 
Савинек М. Франц, Савић Б. Милорад, Смиљанић С. 
'Милан, Софиљ Б. Душан, Степановић Ђ, Никодије, 
Стојановић П. Душан, Стојановић М. Душан, Срхеј 
'Ј. Петар, Таталовић С. Петар, Тибљаш Ф. Бранко, 
Тишма И. Раде, Томан К. Владимир, Томулић Ф. 
Иван, Тркуља Ј. Љубоје, Тратник Ј. Јован, Трудић 
'Ж. Цвејо, Тојагић Богдан, Ћировић М. Драган, Чур-
ћија М. Марко, Цвјетичанин О. Данило, Цвјетковић" 
Ђ. Петар, Симаш Ц. Рато-мир, Црногорац Ј, Никола, 
Чича С. Божо, Холовац Н. Гојко, Шкорић М. Стево, 
Шијан Никола, Штроз Ј. Јанез и Штурм Ф. Франц; 

потпоручници: Бабић X. Алија, Барач П. Никола, 
Батаинић Ђ. Перо, Бачановић М. Милош, Бајић Мак-
сим, Ботић В. Миленко, Бокоровић Ф. Никола, Вра-
тила Ф. Винко, Бракуш Никола, Ведриш С. Мартин, 
Вранеш С. Петар, Врачар П. Илија, Вржина В. Симо, 
Војводић М. Петар, Влаисављевић Ј. Арсеније, Ви-
шњић С. Михајло, Вујнови,ћ Р. Симо, Гостовић М. 
Бранко, Граовац М. Душан, Грховиц С. Владо, Грего 
Н. Срећко, Грубишић Б. Анте, Гутеша И. Дане, Ди-
митријевић М, Милан, Докић М, Ђукан, Драговић 
А. Милош, Ђурић Л. Станко, Зрнић Илија, Јамако-
вић И. Пашо, Јеличић И. Фране, Јокић Лука, Кос Ф. 
Јожеф, Косановић Л Саво, Косовац М. Никола, Кова-
чевић Милован, Кљајић М. Стево, Крајновић В Мла-
ден, Кркелић Н. Милина, Кукавић Н. Иван, Кукић 
Р. Васо, Латиновић В. Милош, Лазић С, Момир, Лон-
чар И. Божо, Лукић В. Душан, Љуштина С. Марко, 
Лазовић В. Вујадин, Манојловић М. Недељко', Мар-
ковић Г. Срето, Маровић П. Мане, Недић Ђ, Урош, 

Миљевић М. Милан, Михајловић А. Властимир, Но-
ваковић М. Никола, Пејовић Т. Марко, Перић П. 
Симо, Плечић М, Ељуб, Пелх Ј. Јожеф, Поповић К. 
Ратко, Прља А. Ранко, Петровић П. Илија, Павелић 
М. Анто, Рајгел А. Антон, Ромац Ј. Станислав, Сава-
новић Ђ. Стојан, Семе Ф. Ернест, Синко П. Вељко, 
Сладић С. Милан, Тишма Т. Илија, Тошић Љ. Радо-
мир, Цимеша Р. Петар, Шкрабар А. Лудвиг, Шорак 
'М, Мане, Орлић Никола и Орел Јосип; 

заставници: Атлагић Т. Ђуро, Бакарчић Т. Ау-
густ, Бан Ф. Стјепан, Бакић С. Миле, Бараковић М. 
Савко, Венчић Т. Иван, Бојовић Љ . Драгиша, Бол-
ница Ф. Михајло, Бедлевић К. Анте, Борозан М. Иво, 
Враговић И. Ивица, Безбрадица Васо, Васиљевић С. 
Мирко, Видовић Ј. Прокопије, Врдољак М. Вицко, 
Вукмировић Д. Стево, Голубовић Ј. Бранко, Гојски 
Ј Иван, Гороња С, Љубомир, Гузијан С. Трифун, 
Дедић М. Милорад, Деспић М Михајло, Д р а г у т и н 
Т. Јован, Лазић И. Данило, Јачимовић М, Вељко, 
Јанковић С. Крсто, Јелушић А. Бранко, Каменар С. 
Бранко, Кљајић Н. Илија, Кољеншић М. Пуниша, Ко-
цељевац В. Вељко, Крковић Т. Милован, Купрешанин 
Ј, Марко, Кора,ћ Ђ. Перо, Лук Ј. Еуген, Љубојевић 
Л. Богдан, Матијевић М. Јовица, Митрић М. Миро-
слав, Мичевић Ф. Бошко, Миросављевић Мирко, Ни-
колић Ј, Радојица, Нинковић Н. Стево, Пенцер И. 
Расема, Петретић А. Јосип, Петровић М, Ђорђе, Пи-
липовић Ј, Сретен, Пословски И. Милан, Рашић В. 
Богдан, Радаковић Д. Мићо, Ратков С. Радован, Ра-
дуловић Бранко, Рапајић Милан, Сичић И. Мате, 
Совиљ Ђ. Никола, Станковић Л. Војо, Стевановић 
3. Стојадин, С ар шон Ј. Милан, Савић М. Љубо, 
СтуЈић Н. Абаз, Судар Б. Станко, Саватовић Тома, 
Тешић Д. Божо, Ћушић Л. Мићо, Цветић Ј. Славко, 
Шево Л. Стево, Шкорић С. Дане, Шишара Д. Раде, 
Шибић В. Небојша, Цетина Драго, Штрика Здравко, 
'Мудрић М Раде, Узелац Милан, Фу р лакић Луцијан 
и Цвитић Ј. Славко; 

ст. водник Алдобашић Р. Суљо; 

заставник Бандић С, Урош; 
ст. водници: Бракуш М. Никола,, Бубуљ Ј. Петар, 

Буквић И. Милан, Васић С. Владимир, Бабић Л. Или-
ја, Веселиновић С. Драгомир, Весељ Ј. Иван, Вигње-
вић Д. Никола, Вранић С. Милан, Вукмировић М. 
Никола, Гргић М, Драган, Гудељ И. Неда, Дражић' 
Д. Васо, Дроњак П. Милан, Девић Ј. Милић, Де-
сница, Ј. Душан, Доленц Ф Јаков, Домазет Иван, Ђу-
ран П. Пане, Жигић М. Дане, Збачник А. Франц, За-
вођа Ђ. Димитрије, Јанковић С. Велимир, Ивелић1 

Јуре, Јовић Ј. Мирко, Јанковић Т. Стојан, Јаковић' 
Ђуро,Колић С. Мирко, Каваја М. Томо, Листеш Ј. 
Томислав, Лепир М, Милорад, Мазалица Т. Којо, 
Малешевић Ј, Марко, Маслић П. ГТушан, Милаковић' 
П. Пајо, Мирић М. Сава, Мацура М. Душан, Митро-
вић А. Милан, Мраковић Ј. Бранко, Нишевић М. 
Раде, Надовеза Ђ. Никола, Новаковић М. Никола, 
Њирић К. Никола, Нахтигал Виктор, Нашић Влади-
мир, Падован П. Мирко, Лаличић Л. Мита., Поцотић 
'Ј. Анте, Подруг Л. Јуре, Рашић Р. Раде, Паулин Ј. 
Едерих, Паравина П. Душан и Продановић Д. Мирко; 

ст. водници: Рашета Илија, Радовић С. Илија, 
Радуловић Ђ, Миле, Саватовић М. Тома, Срдија Л. 
Бранко, Синић П. Душан, Срнић Јован, Ступар М. 
Драган, Ступар Перо, Ступар Д. Саво, Тушек Ф. 
Филип, Тубић Срето, Узелац Н. Милан, Улић Ј. Јер-; 
ко, Хасан Т. Јосип, Хатижић Антун, Хрњак В. Милан,! 
Чуча М, Милан, Шкаљац И. Раде, Шпенко В. Ви-' 
лентин, IIIтрбац М. Драган, Шехић М. Осман, Шипко 
Д. Момир, Шантић И. Никола, Андрић Р. Владимир, 
Благојевић М. Милић, Грчић С. Обрад, Крења Ј. 
Франц, Јуриќ М. Никола и Миленић А. Бруно; 

водници: Арлов Д. Никола, Ајдер Ј. Петар, Ба-
јић Д. Милић, Бајић Ј. Средоје, Баришић Ј, Петар, 
Бердовић А. Иван, Брњац Иван, Веснић Б. Душан, 
Бубало Ђ. Никола, Бошкин Ф. Ј е т к о , Брусић М. 
Раул, Божац Ј. Франц, Бешћеман Д, Стипе, Барић 
Ј. Бошко, Белић Ј, Кусмо, Вулић М. Раде, Вуко-
вић П. Бранислав, Водопивец Ј. Рафаел, Грбац А'. 
Станко, Гредељ М. Ђуро, Грачанин Б. Петар, Дуј-
мовић П. Душан, Драговић В. Милан, Ђурић А. Ми-
лорад, Јајновић Светозар, Кнежевић В. Милорад, 
Кор ен Ф, Мирко, Кикић Д Вићентије, Ливаја Ј. 
Марко, Левстек Ф. Рудолф, Лукин П. Алфонс. Љу-
бојевић Б, Јовица, Мећава М, Милош, Маурић Д. 
Мирко, Мирић Р, Милан, Минковић М. Столе, Ма-
тејић Ж. Бранислав, Матијевић С, Ђуро, Мишура 
М. Јаков, Милица П, Стипе, Мемић И. Хусо, Микић' 
В. Велимир, Татић Ј. Славко, Матовић П. Чедомир, 
Лумбар А, Франц, Новаковић С. Милош, Нешаир П. 
Јантар, Немањић Ј. Анто-н, Петковић М. Борисав, 
Петрић Д, Милица, Покрајац М Милош, Поточњак 
М. Иван, Почуча Ј. Миле, Прибић В. Милан, Петри-
чевић Ђ. Димитрије, Поповић П. Анте, Пајић М. 
Миле, Радојко М Душан, РаЈић И, Миле, Рајковић' 
Љ . Хранислав, Рапајић Ј, Милан, Раковић А. Ибра-
хим, Рончевић М, Јозо, Рогуља Бранко, Рончевић" 
М, Душан, Савовић С, Никола, Садар Ф. Иван, Ста-
нарчевић Б. Силко. Стефановић И, Александар, Тр-
бовић М Симо, Ујчић Ф. Јован, Хасановић С. Му-
стафа, Хана С. Рудолф, Цимеша И, Илија, Чолак 
Ј, Иво, Вујанић С, Андрица, Јовић Б. Милојко, 
Чук П, Тодор, Амброш Д. Милан Зорц Ј. Јоже, 
Цитковић Ф. Томо, Штех П. Божидар, Дел ен-д Д.-
иван, Вербић Ј. Јошко, Когеј К. Иван, Подлога^ 
Ф, Милош, Стамичар В. Мирко, Роје В. Мирко, Ја-
пељ Ј. Стане и Фргачић А. Анте; 

мл. водници: БаЈић М, Бранислав, Дубајић Ф. 
Никола, Јакшић П, Михајло, Катић И. Душан, Ко-
вачевић Д, Дане, Кошмаљ И. Анте, Махач Стјепан, 
Медић Т, Ђуро, Милошевић Л. Богдан, Петковић' 
М. Раде, Родић В. Јово, Сушић Ј. Нико, Трбојевић' 
Т. Божо, Шево Ј. Мирко, Шпика Ђ, Бранко и Иван-
чевић М, Стјепан; 

д е с е т а р а Јошка С. Анђел, Ковачевић Ф. Шиме, 
Лакић М. Јово, Савић М. Ђуро и Бутара Јањез; 



Џеток, 11 април 1947 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број, 30 — Страна 361! 

борац Алт Алберт; 
десетар Јањанил Т. Никола; 
борци: Банић Ј. Милош, Батало Т. ,Милорад 

Беара Ј. Петар, Бенић Т. Симо, Белић М. Миле, 
Буцало М. Лазо, Бућан С. Смиља, Босић Миле, 
Борјановић Остоја, Боровина Петар, Бодовинац 
'Марко, Вукелић П. Милован, Вукман С, Петар, Вук-
мировић И. Бранко, Војиновић Чедо, Варупа Бећир, 
Гајић К. Станко, Гашић Ј. Саво, Глувачевић С. 
Марко, Гвоздић Ј. Милош, Грубишић С. Миле, Гру-
бишић И. Миле, Грозданић Милош, Гожежић Стје-
пан, Главан Јанез, Дукић Р. Мирко, Ђурановић 
ГБорђе, Демирановић Клер, Добрила Андрија, Ђу-
рић П. Никола, Ђуровић Р. Филип, Жељковић С. 
Ибрахим, Живановић Т. Благоје, Жико С. Савет, 
Зорић С. Гојко, Задник Иван, 3 ади ић Милан, Иве-
тић В. Лазо, Изанц А. Антун, Илић И. Миле, Јекић' 
П. Живко, Јурман Рафаел, Карабатковић И. Давор, 
Клапал И. Виктор, Вуковић И. Бранко, Ковачевић 
Т. Бранко, Косић И. Миховил, Кушић М. Лука, Ку-
вач М. Михајло, Кржа А. Илија, Тумара М. Назо, 
Керенић Алојз и К-нез Казимир; 

борци: Лукачевић С. Милић, Луковац Ж. Симо, 
Лукић Милан, Лукин Петар, Ленар Аугуст, Лилина 
Жарко, Лалић Тома, Максић С. Ђуро, Марић Ф. 
Иво, Марић И. Никола, Мијатовић Ј, Перо, Мике-
лић М. Анте, Михочић И. Рудолф, Маринковић' 
Славко, Мацановић Ц Вукашин, Менговић Иван, 
Мицановић Милисав, Орландић И. Велимир, Ожа-
нић Никола, Пања-к Д. Бранко, Перенчевић В. Рада, 
Перишић Ј, Тодор, Поповић С. Бранко, Подборник 
М. Франц, Поповић П. Симо, Правиловић Р. Никола, 
Проле Б, Светко, Павасовић Петар, Пађен Милан, 
Петковић Светислав. Радека М. Душан, Раљевић М. 
Марко, Радивојша Ђ. Симо, Радун М. Вид, Ра јић 
,Т. Маринко, Ра,к К. Анто, Ружић И. Давор, Росини 
'Фране, Роса Лука, Сечић И. Мустафа, Сржић Т. 
Никола, Савић Миле, Смиљанић Милан, Смиљан 
Данко, Старчевић Мартин, Суњец Салко, Тркља М. 
Чедомир, Трнинић С. Бранко, Тркуља С. Богдан, 
Тонешић Антун, Т у ј к о в и ћ Иван, Тркуља Лазо, Ћир-
ковић Л. Сава, Чолић Петар, Цао Ј Дарко, Цимеша 
'Ј. Миле, Чулић Стево, Дуќан Јосип, Фурланић Јожа, 
Шкољак М. Јосип, Шкундрић А. Илија, Шева Ј. 
Симо, Шинин Ђ. Раде и Дукић Р. Мирко; 

командир чете Анђелић С. Бошко; 
командир тенка Ахачић А. Мирко; 
водници вода: Басара М, Дмитар и Барбареша 

С. Федор; 
в. д. вод. вода Бероња Ј. Ђуро; 
водници вода: Бертонић А. Иван и БиЈелац 

Т. Лазо; 
шеф отсека за сн. Борковић И. Ђуро; 
интен. бат, Бокић С. Никола; 
водник вода Гончин Д. Светко; 
пом. ађ. бат/ Делић М, Исмет; 
водник вода Дотлић И. Перо; 
сек. пере. поверен. Балгами М. Иван; 
шеф. позор. сек. Блануша Ђ. Јелик; 
во јници вода: Богуновић П. Иван, Гужиица Л, 

Илија и Ђилас Л Лазо: 
инст. омл армиј. Жарковић М Видоје; 
коман. тенка: Јаклић А. Алфонз и Медвед А. 

АУГУСТ: 
ађут. дивиз. Јуричић Д. Јурије; 
водници вода: Кљајић Б. Жарко, Комадина В. 

Иван, Кртенић Р, Дане и Крпина М, Блаж; 
команд. батер. Купрешанил М. Милан; 
водник вода Љубојевић М. Јово; 
рук. омл. дивиз. Ламбаша Д. Јосип; 
омл. руков. Слатков И. Игор; 
секр. пере. пов. Кра,гељ Б. Божидар; 
водници вода: М а р т и ћ Ф. Иван и Матијевић Н, 

Фук а; 
ком. тенка: Милошевић М. Никола и Олениг Ј. 

'Јожеф; 
водник вода Пертовг Ф. Стојан; 
ком. чете Петровић М. Дане; 

пере. пов. батаљ. Петровић Ф. Франц; 
водник вода Под бор т е к И. Анте; 
пом. шеф. оте. Ракочевић Л. Светозар; 
водник вода Реља Ј. Игњац; 
реф . за наоруж. Ребац М. Никола; 
реф. сан. батаљона Родић М. Јованка; 
тех. отсек. бат. Ројник П. Станко; 
водници вода: Шежун И. Иван, Славица И. г Ј е ^ 

ко и Сршек М, Стипе; 
иом ком. аут. шк. Страница Ф. Антон; 
водник вода Сладиќ И. Драго ; 
вођа. одељења Тадиж А. Петар; 
шифрант бригаде Ћосић Ј. Јеролим; 
водник вода Тркуља Р. Милош; 
комани, чете Томић Ф. Славко; 
секр. батаљ. Тратник С. Франц; 
ком. тенка Франц П. Иван; 
водник вода Царев И, Доминик; 
ком. тенка Шобор Ј. Алојз; 
водник вода Шолар А. Антон; 
ком. тенка Штрауз Ј. Ј о ж е ф ; 
борац Живковић Т. Круно; 
мл. водник Медвед Доминик; 
мајор Трговчевић Богдан; 
капетан Благојевић Андрија; 
поручник Поповић С. Драгутин; 
поручник С е р т и ћ Ивица; 
заставни,к Корач Р. Урош; 
ст. водник Етеровић П. Никола; 
водници: Гостовић В. Бранко и Маровић Т. 

ИлиЈа. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Дурајић Ш. Симо; 
капетани: Дацин М. Крсто, Зделер М. Михајло, 

Кирић М. Милан и Манестар П. Станко; 
поручници: Бабић Д. Светозар, Баић Милић", 

Бунчић Мирко, Богдановић Ђуро, Видаковић Б. 
Никола, Војковић Миле, Вучковић М, Миле, Гаври-; 
ловић Стево, Гостовић Д, Ђуро, Даутанац П. Иван, 
Јовановић Р. Милорад, Касум П. Томо, Мала да М. 
Милка, Мајкић М. Лазо, Матољак Ј. Мато, Михић' 
С. Славко, Мратанић А Анте, Мандић Јово, Мили-
чевић Миле, Новак Б. МИЈО, Обрадовић Милан, Поч 
ловина Т. Марко, Пинтарић А. Степан, Плавшић Ф. 
Никола, Радошевић Милорад, Рујевић П. Богдан, 
Софиљ Б. Душан, Струњаш М. Мирко, Тојагић Бог-
дан, Турчинов М. Томислав, Цвјетичанин Д. Данило 
и Шкорић М. Сташа; 

по^поручници: Аранђеловић Д, Миливоје, Бабић4 

X. АлиЈа, Бај-ић Максим, Богичевић Р. Мирослав, 
Бошков С, Томо, Бракус Никола, Басара П. Радо, 
Војводић М, Петар, Грујић Ђ. Љубо , Гутеша Дане, 
(Ђакоровић Б. Никола, Зрнић Илија, Јеличић И. 
Фране, Јекић С, Лука, Кљајић С, Иван, Коларовић 
Теодор, Ленђер Н. Јоаким. Мировиловић И. Анте, 
Милошевић Михајло, Миловић М. Симо, Орлић Ни-
кола, Пејовић Т. Милорад, Пудар К. Бранко, Пурић 
Г, Гашпар, Тишма Илија, Цундрковић Стјепан и 
Херман Мирко; 

заставници: Антонић М Јосип, Вукмировић М. 
Никола, Вучетић Ј. Јаков, Грознер И Јанко, Ђорђе-
вић Р. Драгослав, Жигић Дане, Жиљак Р Винко, 
Јанковић С Крсто, Михановић В. Марин, Милић И. 
Душан,. Петровић М, Ђорђе, Радуловић В Милан, 
РашаЈић Милан, Саватовић Тома, Саршон Ј. Милан, 
Соковић Б. Драгољуб, Совиљ Ђ. Никола, Станић И, 
Петар, Тешић Д. Божо, Узелац Н. Милан, Финц Ј . 
Стано. Караш М. Драго, Фргачић А. Антон, Шибић 
В. Небојша и Штрика Здравко; 

ст. водници: Антонијевић Ѕ. Петар, Арсић А, 
Милисав, Бајић К. Гојко, Бараковић М. Славко, Бен-
чек Ж. Јосип, Бјеловук Душан, Бубуљ Ј. Петар, Бо-, 
жовић Владо, Глишић Влајко, Гојковић М. Младен, 
Грубиша П. Миле, Г у т и ћ Р. Јовица, Д р а г у т и н Т, 
'Јован, Дрљача П, Јово, Ђурић М, Божо, Етеровић 
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И. Милан, Етеровић П. Никола. Ивелић И. Јуре , Илић 
М. Саво, Ј арић Н Јово, Јаковић Ђуро, Јурић С. Не-
венка, Каран М Гојко, Котор Рудолф, Кокић Г. Гајо, 
Ковачић А. Јосип, Кољеншић М, Пуниша, К р љ у ш 
И. Душан, Мандић М Војин, Марјановић Гојко, Ми-
хаљевић Рудолф, Маковац А. Роман, Међедовић Ц. 
Душан, Матовић В. Давор, Мудрић М. Раде, На-
потник И Франц, Огњеновић Милан, Пајнић Ј, Вик-
тор, Пеговић М, Станоје, Петровић М, Босиљка, Пе-
тровић П Радо, Пуљко Е, Стјепан, Радаковић С, 
Ђуро, Ракочевић И. Душан, Сушањ И. Станко, Си-
лић П. Душан, Станисављевић Р. Светозар, Стипа-
новић Владо, Срдић Јован, Ступар Перо, Тушек 
Филип, Трусновец Хилари, Узелац Никола, Филак А. 
Антон, Филипој М, Павле, Хатежић Антон, Хрњак 
Милан, Хаштргар Виктор, Цвијетичанин Д. Симо, 
Шехић М. Осман и Штоканић М. Никола ; 

водници: Ангеловски С. Тра јан , Б јеговић П. Ни-
кола, Бек Ф, Рудолф, Бартулин М, Марин, Бургић 
М. Љубинко , Бубало Никола, Брате И. Фране, Волф 
А. Иван, Бржаковић Љ . Радомир, Вуловић М, Ду-
шан, Гредељ М, Ђуро, Голубовић М. Данило, Грдић 
Ђ. Драгоје , Гаћеша С. Душан, Гвозденовић И. Стево, 
Гачевски М, ИлиЈа, Дрновшек Ф. Богомил, Дичевски 
С, Ристо, Дорник А. Мирослав, Дефраически Иван, 
Ђурић М, Бранко, Ђ у р о в и ћ Р. Михајло , Ђ о р ђ е в и ћ 
П. Сретен, Ђекић П. Ђорђе , Ж а г а р К. Едуард , Зец 

,А. Марјан, Јапел Т. Стане, Капа Т. Душан, Крутил 
А. Фрањо, Крстић Д, Драгомир, Кикић Д Вићентије, 
Каришић В. Младен, Левстек Ф. Рудолф , Липовац Ј, 
Иван, Лазаревски Н. Димитрије , Лукачев Д. Иван, 
Легин А. Андрија, Љ у б о в с к и С. Р а д о ј к о и Љ у б о -
јевић Б. Јовица; 

водници: Микановић Р. Петар, Маринковић Ђ. 
Душан, Митић С. Бранислав, Милкошић Ј Анте, 
Маравић Т, Или Ја, Михаљевић Н. Љ у б о м и р , Михић 
Т Душан, Медина И. Драго , Матејић Ж. Бранислав, 
Мишковић Д, Светислав, Милосављевић С. Најдан , 
Маровски П Анђел, Немањић А. Јурије , Нинковић 
Стево, Ненадовић В. Станко, Ожанић М. Никола, 
Перић Д. Живан, Петричевић Ђ, Димитрије , Пејић 
А. Никола, Пинтар Т. Алојз, Павлетић Ф Драго , 
Паулин Ј, Едерих, Петек Ј. Јусте, Поточњак Иван, 
Планток Ђ Људевит , Пинтарић Л. Леополд, А п а -
зовски П Никола, Румац Ј, Славко, Рогуља Бранко, 
Рајковић М Радомир, Р а д о ш С. Милан, Радић Ђ. 
Данило, Савовић Ш, Никола, Сегедин М Маријо , 
Соловјев Б, Борис, Славец Ј. Желжо , Станарчевић 
Б. Српко, Сушак Ј. Јакоб , С т р у њ а ш М. Мирослав, 
Стефановски П, Глигор, Стајин М, Миленко, Сима-
товић О. Стево, Томић Н, Стојан, Торбић 4 Ђ Саво, 
Томаш И. Петар, Трифуновић П Миленко, Тома-
шоговић Ђ Мирослав, Троскоп Н. Иван, Ђурковић 
П. Симо, Ћари ја М. Мартин, Урошев С. Пантелија , 
Хабијан Ш Марин, Хриб А. Франц, Цалевски Ристо, 
Чабрило Ј, Светозар, Чолак Ј Иво, Милосављевић 
Б, Витомир и Паковски О Никола; 

мл, водници: Алимпић М, Петар, Влакетић Д Ни-
кола, Гојнић М, Стјепан, Грегов Анте, Дорнез М. 
Исмет, Ђокић М Душан, Зец П. Иван, Јурић А, Мате, 
Јакшић П Михајло, Јосиповић П, Јосип, Ковачевић 
Дане, Мићић С. Александар, Милчић М Радивоје , 
Мирловић П, Никола, Нико/шћ Д, Петрони.е , Петро-
вић М, Јован, Пуљко Е, Стјепан, Плеић А, Марјан , 
Савић Ј, Илија , Тепавец С Дале и Шљивић Г, До-
бросав; 

десетари: Бонић П, Бранко, Б л а ж и ћ Н, Милан, 
Ваоичак М, Петар, Вукмировић Н, Никола, Коваче-
вић П. Шиме, Кучан С. Стево, Матовић П, Чедомир, 
Париповић М Никола, Перошевић Ј, Маринко, По-
лак И. Павле, Ристић Љ . Вукосав, Тодоровић Г, Ни-
кола, Чирковић Ђ, Милентије, Укаловић Ј. Иван и 
Шпорер А Милан; 

борци: Борчић П Лука , Бра јковић М, Божо , 
Брадић Р, Фране, Бурић М Анте, Бурсаћ П. Дуц,ан, 
Б у х а ч С, Милан, Б а т и н и ћ А, Марјан, Божановић Ђ. 
Урош, Балабан П, Светозар, Белар Анте, Билбија Г. 
Милош, Бремец М. Фрањо, Бекић Д, Васо, Берза 

Петар, Босић Миле, Бор јаиовић Остоја , Вујичић М. 
Милан, Влахоњић Р. Радоња , Видовић М. Б о ж о , Ве-
лић М. М и х а ј л о , . Видаковић Д, Божо , Влаинић Н . 
Нинко, Воук К. Карло Вејић Д. Милан, Васиљевић1 

Рале, Вучинић Ј Спасоје, Вулетић В. Блажо, Вилер 
А. Ренато, Гоја М, Иво, Головић Ж. Стојан, Грбић 
П. Миле, Гербец А, Мчра, Гнојић П, Душан, Грегорић 
И, Виктор, Д е ф а р С, Алојз , Дока П. Фрањо, Д р о б -
њ а к В. Ђуро, Догулин Ј. Ј о ж е ф , Драгичевић М. 
Драгољуб , Ду јмовић Б. Неда, Деклић Т. Јанез, Делић 
М, Радислав, Ђукић М, Илија, Ђуришић Ђ. Јово, 
Е р а к Ј, Миле, Ерцег Ј. Павао, Жувела И. Владимир, 
Живковић А. Милан и Жиг С, Никола; 

борци: З б о г а р М, Оскар, Зорић С . ' Г о ј к о , З о р и ћ 
М, Драган, Заим А Фактић, Зонта А, Антон, З у д и ћ 
Ј. Јозе , Зарнић Милан, Иванчић Д. Јосип, Ј аколиш 
М, Марко, Јакончин А, Антон, Јакшетић Ј, Антон, 
Јуришић М, Милорад, Ј е д р е ш к и Ф, Антон, Јурицин 
К. Анте, Калац С. Мате, Калеб М Петар, Кватерник 
И, Јосип, Ковачевић Ф Томо, К о г о ј Ф, Оскар, Кос Ј. 
Павел, Крагељ В Венчеслав, Ковач И, Витомир, Ку-
прешании Јанко, К а р а н о в и ћ Давор , КОГОЈ Ф, Игњац, 
Костовски Т. Саво, Купец А. Алдо, Кисељак М, Мар-
тин, Ковач М, Јанез К ј у д е р Ф Емил, Ловренчић 
М, Павел, Лекић Р, Велимир, Ласић В Фрањо, Ли-
пииар Леополд, Мастан А Станко, Маоиновић С. 
Симпло, Мркић Д, Драгомир, Мартиновић Ј. Јуре, 
Метон А, Станислав, Милеушнић М Дизгина, Ма-
нојловић Никола, Нишетић Ш, Данило, Мудреша С. 
Гојко, Маглицд Н Никола, Маршетић А Корбин, 
М а з и б р а д а Ј. Никола, Мимец И, Фране, Минелић М. 
Марјан , Милановић Р, Пуниша, Маринковић М. Че-
домир, Мамут Г Мато, Макевић До. Бранко, Митро-
вић Н, Владимир, Марић Д, Милан, Маршић К Га-
јин, Мујановић Н, Хакија , Новак Ј, Франц, Николић 
А, Милета и Новосел Р, Јосип; 

борци: Озбић Л Чирил, Орлић Б Станко, Оро-
зовић М, Миладин, Облак П Станко, Павловић П. 
Павле, Педишић М Мирко, Перазић Л, Јосо, Перин-
чић Ј, Лудвик Кошчкћ В Цветко, Праснички М. 
Стјепан, Папић Т Милан, Пенић Ф Франц, Попац 
Ш, Петар, Перт^ља Ф Данило, Папић ГОЈКО, Рада-
новић Д, Мика, Радо јчић Ј, Милош, Ракић Ј Милан, 
Ракић М Недо, Решетина М Лука , Гошина А. 
Фрањо, Ра,цин А, Б о ж и д а р Радовановић Д. Милан, 
Ракита И В а с к р с л е , Р а к о в а ц С Антон, Розман И. 
Зорко , Роалић А М а р и а н , Радиновић Радован, Ра-
диновић И, Милутин, Рагул. М Зора, Садиковић X. 
Омео, Самса И, Иван, Семеја Ј, Марко, Станишић П. 
Милош, Стипица М Барић, Стоилковић С, Илија, 
Сунић А, Никола, Седе! Ј , Адалберт, Саксида И, 
Стјепан, Север Р Мирко, Симоновић Л, Мошан, 
Славица Ј, Вице, Степановић М Иван, Сукер Т, 
Иван, Супић М Јован, Севор Ј АЛ^ЈЗ, Самарђић П, 
Ра јко , Сердаревић А Сеад, Тмушић Т ВОЈИН, Три-
вуковић Ђ Ђура , Тукић С, Маге, Тркуља Лазо , Топ-
чан Лудвик, Танковић Ф Јосип, Фалетић Ј, Мирко, 
Фобук М. Јанко, Форчезин А Алојз, ^Франков И. 
Шиме, Факин М Алојз, Фабијан Ф Лудвик, Хабе 
Ф, Франк, Цацо В Симо, Соколић М Петар, Грногој 
А, Јоже , Удовичић А, Станоје, Чабунац М Богдан, 
Чудић Стево, Шакота Т Маоијан Анкловаи И. 
Игњац Кузмановић А, Јосип и Пилетић Ј Фране; 

секретар дивиз . Алачевић Л Милан; 
пом шефа Алексић Ј, Војислав, 
зам, ком чете Ашанин Ј Б о ж и д а р ; 
пом ш е ф за наоруж. Беламарић А, Петар ; 
заменик ком чех Вујошевић Б Мирко; 
коњич, официр бригаде Вулић М, Драгић ; 
борац Фркоп М, Анте; 
водници вода: Д о њ е р к о в и ћ Д, Марко и Јакер М, 

Тонко; 
омлад. рук. бат. Јошић М, Д у ш а н ; 
реф, за наоруж батаљона Костић П, Тихомир; 
командир тенка Михелић Славко; 
водници вода : П р а љ а к Ш. Иван и Ријавец Ф. 

Чирил; 
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командир тенка Роко А, Станислав; 
реф. клуба див. Рончевић М. Милан; 
водник вода Станишић Н Јовина; 
борци: Пагадур В. Јосип, Фргачић Антон и Миш-

ковић Симо; 
водник Гостовић В. Бранко; 
капетан Перовић Мићо; 
заставник Струјић Р. Абаз. 

Бр. 501 
И октомври 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

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

З А П И С Н И К 
НА I РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД III РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 26 МАРТ 

1947 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Стеван Јовичич. 
Претседателот Владимир Симич го отвара I ре-

довен состанок од III редовно заседание во 16,20 
саатот. 

Прочитан е Указот на Президиумот на Народна-
та скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија за свикуење Народната скупштина ФНРЈ 
во III редовно заседание за 26 март 1947 година. 

Читањето на Указот сите присатни народни пра-
теници го сослушале стоекји. 

По ова претседателот Владимир Симич му сооп-
штуе на Венето да на ден 11 февруари 1947 година 
во Загреб умрел народниот пратеник на Сојузното 
векје Јосип Миклаужич и во својот кус /овор ја из-
несе неговата улога и заслуги за време на народно-
ослободителната борба како и работата на обнова и 
изградба на земјата после ослободуењето. На кра ј 
на претседателов нот говор сите присатни народни 
пратеници се одзвања со изви,к „Славу му" 

Се соопштуат законските предлози на Владата 
ФНРЈ, и тоа: предлог на Основниот закон за стара-
телство; пред,лог на Законот за измени и дополнуе-
њ,а на Законот за удружења, собори и други јавни 
скупови; предлог на Законот за дополнуење Законот 
за поштанско-телеграфско-телефонски такси; пред-
лог на Законот за усвојуење; предлог на Законот 
зи, издавање и растурање на младинска книжевност 
и печат; предлог на Општиот закон за заштита шу-
мите рд пожар; предлог на Основниот закон за екс-
проприација; предлог на Општодрж/нвниот буџет со 
предлогот на Финансискиот закон за буџетска 1947 
година и предлог на Законот за државната завршна 
сметка за период од 1 ноември 1944 до 31 декември 
1945 година. 

Претседателот соопштуе оти првите седум за-
конски предлози врз основа на членот 13 на Послов-
нике т биле упатени на Законодавниот одбор н-а Со-
јузното векје на претрес, а предлогот на Општодр-
жавниот буџет и предлогот на Законот за завршната 
сметка до Одборот за стопански план и финансии 
на Сојузното в ек је. 

Натаму се соопштуе да народниот ,пратеник н,а 
Сојузното векје Моша Пијаде и народниот пратеник 
на Векјето на народите др Душан Братин му го под-
неле на Сојузното векје на решавање предлогот на 
Пословникот на Сојузното векје и предлогот на По-
словникот на Народната скупштин,а ФНРЈ за заед-
нички седници на Сојузното векје и Векјето на на-
родите. 

Претседателот соопштуе да обата предлога на 
Пословникот биле упатени на Законодавниот одбор 
на Сојузното векје на претрес. 

Се соопштуе да Владата ФНРЈ му поднела на 
Сојузното векје на одобруење уред,би поднесени врз 

основа на Законот за овластуење на Владата ФНРЈ 
за доносуење уредби по прашањата од народното 
стопанство. 

Претседателот со општу е да одобрувањето на овие 
уредби ке биде ставено на дневен ред кога Векјето 
ке донесе одлука за тоа. 

Се соопштуе да Законодавниот одбор на Сојуз-
ното векје и Одборот за стопански план и финан-
сии му поднел на СОЈУЗНОТО векје на решавање свои 
извештаи за сите предлози кои што се упатени на 
решавање и претседателот објавуе да се сите изве-
штаи штампани и со соодветните предлози разде-
лени: на народните пратеници а да ке се ставаат на 
дневниот ред кога В е н е т о за тоа ке одлучи. 

Се соопштуе извештајот на Претседателство 
на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ оти 
врз основа чл. 69 Уставот и чл. 54 Пословеикот на 
Сојузното векЈе, а врз основа на барање на Јавното 
обвинителство на Народна Република Србија на 31 
декември 1946 година дало одобруење за водење кри-
вична постапка против Васко Апостолов, пратеникот 
на Сојузното векје како и пресуда на Окружниот 
суд за град Белгра,д К бр. 101/47 со која што на-
родниот пратеник Васко Апостолов е осуден на 
20 години лишуење од слобода со присилна работа, 
на конфискација целокупниот имот со ограничуење 
на законскиот минимум и со губиток на политички 
и грагјански права за чет години по издржана 
опростена или застарела главна казна. 

На предлог на претседателот обата акта се упа-
тени до Мандатпо-имунитетниот одбор да по нив 
поднесе на Сојузното векје свој извештај. 

Се соопштуат молбите на народните пратеници 
за отсаства и Векјето, по предлог на претседателот, 
им одобруе по пет дена отсаства ,на Крума Наумов-
ски, Јаков Блажевич и Станко Шкаре и три дена 
отсаство на Светислав Трифунович па се прејдуе 
на дневен ред: утврдуење на дневниот ред. 

Претседателот Владимир Симич му предложуе 
на ВекЈето дневен ред за идната седница и тоа: ѕ 

1) претрес на Пословникот на Сојузното векје; 
2) претрес предлогот на Општодржавниот буџет 

со предлогот на Финансискиот закон за буџетска 
1947 година; 

3) претрес предлогот на Законот за државната 
завршна сметка за период од 1 ноември 1944 до 
31 деке,мври 1945 година; ^ 

4) претрес предлогот на Основниот закон за 
старателство; 

5) претрес предлогот на Законот за измени и 
дополнуења на Законот за удружења, собори и ДРУ" 
ги јавни скупови; 

6) претрес предлогот на Законот за дополнуење 
на Законот за поштанско-телеграфско-телефонските 
такси; 

7) претрес предлогот на Законот за усвојуење; 
8) претрес предлогот на Законот за издавање 

и растурање младинската книжевност и печат; 
9) претрес предлогот на Општиот закон за за-

штита шумите од пожар; и 
10) претрес предлогот на Основниот закон за 

експропр нација. 
Векјето едногласно го уевојуе предложениот 

дневен ред, па претседателот му п,редложуе на 
Векјето одма да се прејде на првата точка од днев-
ниот ред : претрес на Пословникот на Сојузното 
в ек је. 

Гласајќи со дигање раце Векјето со мноз,инство 
на гласови го усвојуе овој предлог, па се прејдуе 
на првата тачка од дневниот ред. 

Откога известителот на Законодавниот одбор 
Моша Пијаде го прочитал и образложил извештајот 
на Одборот за предло-гот на Пословникот на СОЈУ-
ЗНОТО векје претседателот отвара начелен претрес. 

Зборуеше др Драгољуб Јованович, ,па Векјето го 
усвојуе во начело п,редлогот на Посвоеникот на Со-
јузното векје. 
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Како за претрес во поединости н и к о ј не се јавил 
за збор, В е н е т о , гласаЈкји со д и г а њ е раце, едно-
гласно пи усвојуе сиге 59 члена на Пословникот по 
извешта ј и редакција на Законодавниот одбор, па 
се пристапуе кон конечно решавање. 

По извршеното поименично гласање претседате-
лот Владимир Симич обЈавуе оти од вкупно при-
сатните 227 народни пратеници, 225 гласале „ за" 
со што Пословникот ни Сојузното век је конечно 
е усвоен и спрема неговиот член 59 одма влегол 
во сила. 

Потоа претседателот соопштуе да Претседател-
ството на Прези,диумот на Народната скупштина 
закажало заедничка седница на Сојузното векЈе и 
Векјето на народите за 26 март 1947 година во 
18 саатот со дневниот ред : претрес предлогот на 
Пословникот на Народната скупштина Ф Н Р Ј за 

заеднички седници на С о ј у з н о т о век је и ВекЈето на 
народите. 

Претседателот Владимир Симич му пред,ложуе 
на В ек Ј ето ода донесе одлука дискусијата за пред-
логот на Општедржавниот буџет со предлогот на 
Финансискиот закон за буџетска 1947 година да се 
изврши на заедничка седница на Сојузното в ек је и, 

, ВекЈето на народите и за таа одлука да се извести 
Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина заради одредуење заедничка седница, 
бидејкЈИ и ВекЈето на народите спрема обавестуење-
то ке донесе иста одлука. 

Како Векјето го усвоЈуе едногласно ово ј пред-
лог претседателот Ја заклучуе седницата во 18 саатот 
и образуе оти идната седниц,а ке биде закажана 
писмено. 

26 март 1947 година 
Белград 

С е кр ет ар, Пр ете ед ате л, 
Стеван Јовичич, с. р. Владимир Симич, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА I РЕДОВЕН СОСТАНОК НА III РЕДОВНО ЗАСЕ-
ДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 
НА 26 МАРТ 1947 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Јосип Видмар. -
Секретар Јоза Миливојевич. 
Претседателот Јосип Видмар го отвора I редо-

вен состанок нагШ редовно заседание во 16,20 саатот. 
Претседателот Јосип Видмар го прочита Указот 

на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ од 
20 март 1947 година за свикуењето на Народната 
скупштина ФНРЈ во III редовно заседание за 26 
м-арт 1947 година. 

Пред преЈдУењето на дневен ред претседателот 
соопштуе оти Векјето на народите примило од Вла-
дата Ф Н Р Ј следни законски предлози: 

1) предлог на Општедржавниот буџет за 1947 
година; 

2) предлог на Законот за државната завршна 
сметка за периодот од 1 ноември 1944 до 31 декем-
ври 1945 година; 

3) предлог на Основниот закон за старателство; 
4) предлогот на Законот за измени и дополнуења 

на Законот за удружења, собори и други јавни 
скупови; 

5) предлог на Законот за дополнуење на Зако-
нот за поштенско-телеграфеко-телефонските такси; 

6) предлог на Законот за усво јуење; 
7) предлог на Законот з а издавање и растурање 

на младинска и детска книжевност и печат; 
8) предлог на Општиот закон за заштита на шу-

мите од пожар; 
9) предлог на Основниот закон за експропри-

ација ; 
Владата ФНРЈ за доносуење уредби по п р а ш а њ а т а 

10) список на уредби кои што Владата Ф Н Р Ј ги 
(донела врз основа на Законот за овластуење на 
Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата 

од народното стопанство, а кои што ги поднела на 
Народната скупштина на потврда. 

Народниот пратеник д р Душан Братич преку 
Претседателството на Век јето му поднел на Законо-
давниот одбор предлог на Пословникот ла Век јето 
на народите. 

Сите овие законски предлози, во смисла на чл. 
12 на Пословникот на Векјето на народите, доста-
вени му се на Законодавниот одбор на претрес 
освен предлогот н,а Општедржавниот буџет з а 1947 
година и предлогот на Законот за државната за-
вршна сметка з а период од 1 ноември 1944 до 31 
декември 1945 година, кои што се испратени до Од-
борот за стопански план и финансии 

Претседателот Јосип Видмар натаму соопштуе 
оти Одборот за стопански план и финансии му под-
нел на ВекЈето на р е ш а в а њ е свои извештаи за предг 
логот на Општедржавниот буџет за 1947 година и за 
предлогот на Законот за државната завршна сметка 
за периодот од 1 ноември 1944 до 31 декември 1945 
година, а Законодавниот одбор за предлогот на 
Основниот закон за старателство; за предлогот на 
Законот за измени и дополнуењ,а на Законот за 
удружења , собори и други јавни скупови; за пред-
логот на Законот за д о-п алату ењ е на Законот за по-
штанско-телеграфско-телефонска такси; з а предлогот 
на Законот за усвоЈуење; за предлогот на Законот 
за издавање и растурање младинска и детска кни-
жевност и печат; за предлогот на Општиот закон за 
заштита шумите од пожар ; за предлогот на Основ-
ниот закон за експроприација , и за предлогот на 
Посл о-в никот на Вашето ма народите. 

Сите овие законски предлози, од борски изве-
штаи, список на владините уредби и предлогот на 
Пословникот со одборскиот извешта ј отпечатени се 
и разделени им се на народните пратеници и ке би-
дат ставени на дневен ред кога тоа Векјето одлучи. 

Потоа претседателот Јосип Видмар ја прочита 
молбата на народниот пратеник Мира Милошевиќ 
со ко ја што го моли Век јето да и уважи остазка на 
пратенички мандат и соопштуе оти оваа молба ке му 
биде доставена на мандатно-иму -штетниот одбор на 
постапка. 

Потоа претседателот го прочита писмото на 
Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ со кое што известуе оти врз основа 
на чл. 69 Уставот ,и чл. 54 Пословкикот на Векјето 
на народите го издал на суд народниот пратеник Ве-
лимир С кер л ич. 

Се соопштуат молбите на народните пратеници, 
за отсаство и болуење а по предлог на претседателот 
ВекЈето им о добру е бараните отсаства на народните 
пратеници: Синиша Станкович 7 дена, Михаила Гр-
бни 3 месеци, на Хаира ^ Капетанович 10 дена, Али 
Шукри 10 дена, Нико Павич 10 дена, Јована П е т к о -
вич 10 дена, Милана Бурсач 4 дена Риста Бакалски 
10 дена, и Сали Лиси 7 дена. 

Сите прочитани молби и жалби доставени на 
ВекЈето на народните испратени се д о Одборот за 
молби и жалби на Векјето на народите. 

Се пр е.цду е е а дневниот ред : утвр д у е њ е на 
дневниот ред. 

По предлог на претседателот Векјето усео ју е за 
дневен ред: 

1) предлог на Пословникот на Векјето на наро-
дите; 

2) предлог на Општедржавниот буџет за 1947 
година; 

3) предлог на Законот за д р ж а в н а т а завршна 
сметка за периодот о д 1 ноември 1944 д о 31 декем-
ври 1945 година; 

4) предлог на Основниот закон з а старателство; 
5) предлог на Законот за измени и дополнуења 

н а Законот за удружења , собори и други јавни 
скупови; 

6) предлог на З а к о н о т за дополнувале н,а Зако-
нот за поштанско-телеграфско-телефонски такси; 

7) пре,длог на Законот за усвојување; 
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8) пр-едло-г на Законот за издавање и растурање 
младинска и детска книжевност и печат; 

9) предл-ог на Општиот закон за заштита шуми-
те од пожар; 

10) предлог на Основниот закон за експропри-
аод ја 

Како векјето ус-вои предлог на претседателот 
одма да се прејде на претресот предлогот на Полков-
никот на Векјето на' народите, известителот на За-
конодавниот одбор Нинко Петрович го пр-очита и го 
образложи одбор ски от извештај и како немаше при-
јавени говорници во начелниот претрес, Векјето, гла-
с а ј ќ и со дигање раце, едногласно го усвоЈуе овој 
предлог на Пословник от во начело. 

Се пристапуе кон претресот во поединости. 
Известителот на одборот Нинко Петрович чита 

член по чле!л н,а предлогот на Посланикот, па Вене-
то, гласајкји со дигање раце, едногласно ,ги у.сво ју е 
сите членови на овој предлог на Пословникот од чле-
нот 1 до заклучно членот 58 п-о предлогот и и-зве-
штајот на Законодавниот одб-ор. 

При претресот во поединости на гл-авата III на 
овој предлог збору еј а Радоња Голубович, др Душан 
Братич, Марк-о ВуЈачич и известителот на Одборот 
Нинко Петрович. 

По завршениот претрес во поединости прет-
седателот Јосип Видмар го става овој предлог на 
Пословникот на гласање в-о целина 

По извршеното гласање во целина кое што Век-
јет-о го изврши со' дигање раце, по предлог на на-
родниот пратеник Милош Царевич, претседателот 
Јосип Видмар обЈавуе да е Пословник-от на Векјето 
на народите изгласан и да влегол во сила. 

На крај на седницата претседателот соопштуе да 
се дого,вори со претседателот на Сојузното век је се-
ко ј да му предложат нај своето векје претресот на 
предлогот н-а Опште државниот буџет за 1947 година 
да се -изврши на заедничка седница на обата дома 
на Народната скупштина. Како Векјето овој пред-
лог го усв-ои претседателот соопштуе оти за тоа ке 
биде известен Президиумот на Народната скупштина-
заради свикуење заедничка седница. 

Потоа претседателот Јосип Видмар го пр-очита 
писмото на Президиумот на Народната скупштина 
со кое што го известуе Векјето да свикал заедничко 
седница на Сојузното в ек је и Векјето па народите 
за 26 март 1947 година во 18 саатот со дневен ред: 
претрес на предлогот на Посвоеникот на Народната 
скупштина ФНРЈ за заеднички седници на Сојузното 
векје и Векјето на народите. 

Претседателот Јосип Видмар со одобруење на 
Векјето Ја закључуе седницата во 19,30 саатот. 

26 март 1947 година 
Белград 

Секретар, 
Јоза Миливе јевич, с .р. 

Претседател, 
Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 

НА II ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА III РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА 

СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
, РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 

27 МАРТ 1947 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот на Векјето на наро-
дите Јосип Видмар. 

Секретар на В ек ј ето на народите Нинко Пе-
трович. 

Претседателот Јосип Видмар ја отвора II заед-
ничка седница во 16,0о саа-тот. 

Прочитаниот записник на I заедничка седниц,а на 
Народнат,а скупштин,а се прима со забелешка на. -на-
родниот пр атевиќ Моша Пијаде, оти по Посвоеникот 

не смеело да се внесуе во записник содржината на 
говорите на народните пратеници. 

Се прејдуе на днев,ниот ред: претрес предлог-от 
на Оп што државниот буџет со предлогот на финан-
сискиот закон за 1947 година. 

Од кога извест-ителот на Одборот за стопански 
план и финансии на Сојузното векје Петар С там бо лин 
и известителот на Одборот за стопански план и фи-
нансии на Векјето на народите др Обрен Благојевиќ 
ги прочитаа и образложиа одборските извештаи за 
предлогот на Општодржавниот буџет и финансиски-
от закон за 1947 година, претседателот Видмар му 
дава збо-р на Министерот на финансиите ФНРЈ 
Сретен Жујовић кој што во СВОЈОТ подолг говор даде 
експозе за буџетот за 1947 година. 

После кус одмор, во продолжуењето на седни-
цата, го даде сво-јот експозе Министерот на инду-
стријата Бори-с Кидрич, па претседател-от н а Век јено 
н,а народите Јосип"лВидмар во 18,45 саатот ја заклучуе 
седницата, а идната ја закажав за 28 март 1947 годи-
на во 16 саатот со днев,ниот ред: продолжуење пре-
тресот н а предлогот н а Општодржавниот буџет со 
предлогот на Финансискиот закон за 1947 година.-

27 март 1947 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Нинко Петрович, с. р. Владимир Симич, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА III ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА III РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА 
.СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 

28 МАРТ 1947 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседава,л претседателот на Сојузното в ек ј-е 

Вл-адимир Симич. 
Секретар на СОЈУЗНОТО векЈе Љупчо Арсов. 
Претседателот н а Сојузното Владимир Симич ја 

отво,р,а III заедничка седница во 16,10 саатот. 
П,ро читани от записник на втората заедничка сед-

ница Народната скупштина го прим,а без забелешки, 
па се прејдуе на дневниот ред: продолжуење пре-
тресот на предлогот на Општодржавниот буџет со 
предлогот на Финансискиот закон за 1947 година. 

Дадоа свои исцрпни експозеи Министерот на 
внатрешните работи Александар Ранкович, Министе-
рот без ресор Милован Гјилас, Министерот на поле-
делството и шумарството ФНРЈ др. Васо Чубрилович 
и Министерот на прав осуди ет о ФНРЈ Фране Фрол, 
после што прете ед авајукЈиот Владимир Симич дава 
одмор од 10 минути. 

После куса пауза, во продолжението на седни-
цата, зборуеЈ1а: Радош Јованович, Министер На фи-
нансиите на Народната Република Србија „за", Анка 
Верус, Министер на финансиите на Нар-одната Репу-
блика Хрватска „за", Зоран Полич, Министер на фи-
нансиите на На-роднат,а Републик,а, Словенија „за", 
др. Родољуб Чолаковић претседател на Владата на 
Народната Република Босна и Херцеговина „за", 
Лзупчо Арсов, потпретседател на Владата на Народ-
ната Република Македониј,а „за" и Гојко Гарчевич, 
Мини-стер на финансиите на Народна Република 
Црн,а Горја „за", па- претседателот на Сојузното в ек је 
Владимир Симич ја заклучуе седницата во 20,05 саа-
тот, а идната ја закажуе за сабота на 29 март 1947 
година во 16 саатот со дневниот ред: продолжуење 
претресот на предлогот на Општодржавниот буџет 
за буџетскат,а 1947 година. 

27 март 1947 година 
Белград 

Секртар, Претседател, 
Љупчо Арсов, с р Јосип Видмар, с. р. 
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З А П И С Н И К 

НА IV ЗАЕДНИЧКА СЕДИШТА НА ПГ РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА ИА НАРОДНАТА 

СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 

29 МАРТ 1947 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот н,а Векјето на наро-
дите. Јосип Видмар. 

Секретар на Векјето на народите Јоза Миливо-
јевич. 

Претседателот Јосип Видмар ја отвора IV заед-
ничка седница во 16,20 саатот. 

Прочитаниот записник на III заедничка седница 
Народната скупштина го прима без забелешки. 

Се прејдуе на ,дневниот ред: продолжуење пре-
тресот на предлогот на Општодржавниот буџет со 
предлогот на Финансискиот закон за буџетската 1947 
година. 

Зборуеја: др. Милогџ Попович, Имро Филакович, 
др. Драгољуб Јованович, Борис Кидрич, др Драго-
љуб Јованович заради лично објаснуење, Петар 
Стамболиќ, др. Обрен БлагОЈевич, Радомир Тодоро-
вич, Слободан Пенезич, Радомир Тодорович заради 
лично обеснуење, -Степан Првчич и Нинко Петрович, 
па претседателот Јосип Видмсе ,и соопштуе на На-
родната скупштина оти е исцрпена листата, на говор-
ниците и оти е со тоа претресот за предлогот на 
Општодржавниот буџет за буџетската 1947 година 
завршена, а гласањево ке се изврши одделно во век-
јата 

Потоа претседавајукјиот Јосип Видмар ја заклу-
чуе заедничката седница во 19,10 саатот, со тоа 
идната да ке биде закажена писмено. 

29 март 1947 година 
Белград 

Секретар, Потпретседател, 
Јоза Миливојевич, с р Фрањо Гаши, с. р. 

З А П И С Н И К 

Н А II Р Е Д О В Е Н С О С Т А Н О К Н А Ш Р Е Д О В Н О З А -

С Е Д А Н И Е Н А С О Ј У З Н О Т О В Е К Ј Е Н А Н А Р О Д Н А -

Т А С К У П Ш Т И Н А Н А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Н А Р О Д Н А 

Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А , О Д Р Ж А Н Н А 2 9 

. М А Р Т 1 9 4 7 Г О Д И Н А В О Б Е Л Г Р А Д 

Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Воја Лекович. 
Претседателот Владимир Симич го отвора II ре-

довен состанок во 19.25 саатот. 
Прочитаниот записник на I редовен состанок 

Векјето го прима без забелешки. 
Се соопштуат молбите за отсаства и болуења на 

народните пратеници и Векјето, по предлог на прет-
седателот, им одобруе отеаства и1 болуења, и тоа 
на: Блажо Јованович 7 дена, Вељко Зекович 7 дена, 
Љубинка Милосављевич 5 дена, Хасан Шукри 3 
дена, Василије Смајевич 7 дена, Душан Мугош 7 
дена, ГЈока ПаЈКович 7 дена, Шакјир Исмет 7 дена, 
Мито Миркович 7 дена, Лазар Колишевски 5 дена, 
Светолик Госпич 7 дена, Хамдија Синанович 7 дена, 
Етхем Побрич 7 дена, Мустафа Вилович за 26 март, 
Симо Комненич 7 дена, Милка Куфрин 7 дена, 
Перо Гјуканович 7 дена, Иван Стефанович-Срба 7 
дена, Лазар Плавшич 2 дена, Иван Вукашинович за 
28 и 29 март, Хасан Бурич 7 дена, Мехмед Алија Ку-
ќни 7 дена, Перо Баричевич 3 дена, др Војислав 
Кецманович 7 дена и на Иван ГрангЈа 7 дена, па се 
прејдуе на првата точка од дневниот ред: гласање 
за предлогот за Општодржавни^ буџет за буџет-
ската 1947 година. 

Гласа јќи со дигање раце Векјето ги усвојуе 
едногласно сите 36 раздели на расходите на општо-
државниот буџет, XIII раздели на приходите, сите 
10 членови на предлогот на Финансискиот закон по 
извештајот к редакцијата на Одборот за стопански 
план и финансии, па се пристапуе кон конечното ре-
шавање во целина. 

Претседателот Владимир Симич, во смисла на 
членот 30 Пословникот на СОЈУЗНОТО векје, одредуе 
за предлогот на Оппподржавниот буџет за буџет-
ската 1947 година Да се пристапи и на поименично 
гласање во целина „за" и „проти" и наредуе про-
зивање. г 

По извршеното поименично гласање претседате-
лот објавуе оги гласале сосема 265 народни прате-
ници и оти сите гласале „за", со што предлогот на 
Општодржавниот буџет за буџетската 1947 година 
во Сојузното векје конечно е усвоен и да во сми-
сла на членот 63 Уставот и членот 26 Пословникот 
на СОЈУЗНОТО векје ке му биде испратен на Векјето 
на народите на решавање. 

Потоа претседателот соопштуе оти во мегјувре-
ме добил од ВекЈето на народите акт со КОЈ што 
ВекЈето на народите, во смисла на членот 26 на СВО-
ЈОТ пословник, му доставило на СОЈУЗНОТО векје на 
решавање предлогот на Општо државниот буџет за 
1947 година онака како што е усвоен во Векјето на 
народите. 

Претседателот натаму објавуе да и Сојузното 
векЈе на Векјето на народите усвоиле истоветен 
текст на предлогот на Општодржавни^ буџет за 
буџетската 1947 година, па спрема тоа, а во смисла 
на членот 32 на пословникот на Сојузното векје, 
Народната скупштина конечно го усвоила Општо-
државниот буџет за бупетската 1947 година ко ј што 
ке му биде испратен на Президиумот на Народна-
та скупштина ФНРЈ заради обнародуење. 

Потоа претседателот Владимир Симич му соол-
штуе на Венето да Президиумот на Народната скуп-
штина ФНРЈ свикал заедничка седница за понедел-
ник на 31 март 1947 година во 10 саатот со дневни-
от ред: експозе на Претседателот на Владата ФНРЈ 
за надворешната политика на Владата, па ја заклу-
чуе седница во 20.30 саатот и објавуе ОЋИ идната 
седница на Сојузното векје ке биде закажана пи-
смено. 

29 маот 1947 година 
Белград 

Секретар, , Потпретседател, 
Стеван Јовичич, с. р. Фрањо /Гаши, с. р. 

З А П И С Н И К 

Н А П Р Е Д О В Е Н С О С Т А Н О К О Д III Р Е Д О В Н О З А -
С Е Д А Н И Е Н А В Е К Ј Е Т О Н А Н А Р О Д И Т Е Н А Н А -
Р О Д Н А Т А С К У П Ш Т И Н А Н А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Н А -
Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А , О Д Р Ж А Н Н А 

29 М А Р Т 1947 Г О Д И Н А В О Б Е Л Г Р А Д 

Претседавал претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Нинко Петрович. 
Претседателот го отвора М редовен состанок 

на III редовно заседание во 19.30 саатот. 
Прочитаниот записник од I редовен состанок 

Векјето го прима без забелешки. 
Потоа претседателот Јосип Видмар ја прочита 

посланицата на италианската Уставотворна скуп-
штина, упатена до скушшшните на Обединените 
нации, а доставена преку Президиумот на Народна-
та скупштина ФНРЈ до ВекЈето на народите, со која 
се апелуе на олеснуење условите поставени на Ита-
лија со Договорот за мир. 

Потоа известителот на Мандатниот и имунитет-
н и о т одбор Јован Јегдич го прочита одборскиот из-
вештај со кој што се предлага на Векјето да се ува-
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жи оставка на народниот пратеник Мира Милоше-
вич и да 'нејзиното место биде повикан не ј зиниот 
заменик Анка Кмезич-Дубаич, секретар на Покра-
инскиот одбор на А Ф Ж од Суботица. 

Откога Векјето го усвои ОВОЈ одборски предлог 
Претседателот Јосип Видмар објаву е да за народен 
пратеник д о в о г ј а заменикот на Мира Милошевич 
Анка Кмезич-Дубаич. 

Се соопштуат молбите на народните пратеници 
за отеаство и болуење и по предлог од претседа-
телот Векј,ето одобруе барани отсаства на народни-
те пратеници: Отон Жу пантич, Иван Крајачич, Скен-
дер Куленович, Венко Марковски, Стане Кавчич, Са-
иди Драгутин, Љ и љ а н а Чаловска, Никола Пешев, 
Лазар Целески, Нафи С у л т а н о в с к и по 10 дена, а 
на Божо Барбарич, Топор ВуЈасинович, Хасан Бркич 
по 3 дена. 

Се преЈдуе на дневниот ред : гласање за предло-
гот на Општодржавниот буџет со предлогот на Фи-
нансискиот закон за буџетска 1947 година. 

Изв.естителот на Одборот за стопански план и 
финансии др Обрен БлагоЈевич чита раздел по раз-
дел А. Расходи — на предлогот на Општодржавниот 
буџет за буџетска 1947 година, па В е н е т о г л а с а н и 
со дигање раце едногласно ги усвоЈуе сите раздели 
од I до заклучно XXXVI без измена како и Б. При-
ходи од I па до XIII раздел. 

Потоа известителот на Одборот за стопански 
план и финансии др БлагоЈевич пре јдуе на читање 
предлогот на Финансискиот закон за општо,државни-
од буџет за буџетска 1947 година, па В е н е т о , гла-
с а ј ќ и со дигање раце ги усвојуе без измени сите 
10 членови на ово ј законски предлог. 

Потоа претседателот Јосип Видмар со одобруе-
ње на Век јего го ставуе предлогот на буџетот на 
поименично гласање во целина. По завршеното по-
именично гласање претседателот обЈавуе резултат 
на гласањето. Гласале 127 народни пратеници и сите 
гласале ,,за", го што предлогот на Општодржавни-
от буџет со предлогот на Финансискиот закон за бу-
џетска 1947 година во Векјето на народите е конечно 
усвоен, па во смисла чл. 26 Пословникот на Векјето 
на народите ке биде доставен на Сојузното век је на 
решавањ,е. 

Потоа 'Претседателот Јосип Видмар му соопштуе 
на ВекЈето писмо на П,резидиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ со кое што го известие ВекЈето да 
закажат заедничка седница на обата дома на На-
роднта скупштина за 31 март оваа година во 10 
саатот, со дневен ред: експозе на Претседателот на 
Сојузната влада за надворешната политика на Вла-
дата. 

Претседателот Јосип Видмар го заклучуе II ре-
довен состанок во 20.15 саатот, а идниот го зака-
жуе за 31 март 1947 година во 17 саатот со дне-
вен ред : 

1) претрес предлогот на Законот за државната 
завршна сметка за периодот од 1 ноември 1Ѕ44 до 
31 декември 1945 година. 

2) претрес предлогот на Основниот закон за ста-
рателство; 

3) претрес предлогот на Законот за измените и 
дополнуењата на Законот за удружења, собори и 
Други јавни скупови; 

4) претрес предлогот ,на Законот за дополнуе-
ње Законот за поштенско-телеграфско-телефонските 
такси; 

5) претрес предлогот на Законот за усво јуење ; 
6) претрес предлс10Т на Законот за издавање и 

растурање младинска и детска книжевност и печат. 
7) претрес предлогот -на Општиот закон за за-

штита шумите о д пожар; 
8) претрес предлогот на Основниот закон за 

експроприациЈа. 

Секретар, Претседател, 
Нинко Петрович, с. р . Јосип Видмар, с. р. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ Н А Р О Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е 

Б О С Н Е И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 
„Службени лист Народне Републике Босне и 

Херцеговине" во бро јот 14 од 26 март 1947 година 
објаву е: 

Закон за Медицинскиот факултет ; 
Закон за Средно медицинско школо; 
Закон за Школо за бабици; 
Закон за Д р ж а в н а болница за душевни болести 

во Сара јево ; 
Закон за измена чл. 9 З а к о н о т за Уставотворна 

скупштина на Народна Република Босна и Херце-
говина. 

Уредба за привремено финансирање државните 
потреби на Народната Република Босна и Херцего-
вина и потреби на народните одбори за период ја-
ј у а р и - м а р т 1947 година; 

Уредба за обвезно подготвуење семе на жита-
рици за сеидба; 

Уредба за државни арбитражни совети на тери-
т о р и ј на Народна Република Босна и Херцеговина; 

Уредба за преглед и одбирање машки приплод-
ни грла ( л и ц и т и р а њ е ) ; 

за к о н т р а х и р а њ е живина и ја јца . 
Правилник за услови на контрахирање ко-мпир; 
Г "ггглгјг.к за услови на контрахирање арпаџик; 
Правилник за контрахирање зарзават , вокје , 

грозде за винт о и винг; 
Напатствие за измени и дополнуења на Напат-

с т в и е ^ за с п р о в е д у в а ^ уредбата за преработка на 
маслини и откуп на маслиново уље од родот на 1946 
година; 

Наредба за ставање вон сила Наредбата за из-
давање привремени дозволи за работење на застап-
ниците на осигурителни друштва . 

Исправка во Правилникот за организација на 
агенции и поверенишгва за тран-спортна работа и 
нивни должности и за регистрација , броЈ, дисци-
плинска одговорност и евиденција на транспортните 
работници, објавен во „Службениот лист на Народ-
на Република Босна и Херцеговина" бр. 10 од 5 
март 1947 година. 
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А 

М А К Е Д О Н И Ј А 
„Службен весник на Народна Република Маке-

д о н и ј а " ,во бро јот 8 од 21 ,март 1947 година об јавуе : 
Уредба за ставање вон сила на Уредбата за пре-

работувале млеко; 
Уредба за екс,пронриација недвижните имоти 

потребни за подигање зграда на Министерството на 
внатрешните работи на Народна Република Маке-
донија ; 

Уредба за цените на градежните услуги, кои' што 
ги вршат државните градежни п р е т п р и ј а т и е од ло-
кално значење и. за добивката и ра.споделба на до-
бивката на овие претпријатија во Народна Репу-
блика Македонија ; 

Правилник за постапка при експроприацијата и 
за начинот за утврдуење височината и исплата нак-
надата на со,пствениците на експроприраните имоти 
согласно со Уредбата за експроприација недвижните 
имоти потребни за подига,ње зграда на Министер-
ството на внатрешните работи на Народна Република 
Македони ја : 

Наредба за одредуење дажбите на леб за сето 
непроизводуачко жителство во Народна Република 
Македонија ; 

Р е ш е њ е за постапката за одредуење маржата , 
односно рабатот за покривање трошковите од чл 2 
по Уредбата за трошковите на трговијата на големо 
и н а ј м а л о во државните трговски претпријати ја од 
републиканско и локално значење, а за артикл,и кои 
немаат о,дредена единствена цена на мало на целата 
територија на Федеративна Народна Република Ју-
гославија, нити на територијата на Народна Репу-
блика Македони ја ; 
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Решење за постоток за рационализација на рабо-
тењето и подигање нивото на културното тргуење; 

Решење за одредуење нормирани трошкови, на 
управата и продаваната на индустриските претпри-
јатија за групи производи за кои што се одредуат 
единствени цени со важност на целата територија на 
Народна Република Македонија; 

Решење за преработка ,на овчо и козјо млеко 
во Народна Република Македонија во 1947 година; 

Решење за ,поарнуење материалната положба на 
учителите и за создавање услови за работа; 

Решење за овластуење градските и околиските 
народни одбори "на Народна Република Македонија 
да одредуат постоток на општ,ите трошкови (режија) 
и стопа на добивката за државни угостителски 
претпријатија од локално значење на територија на 
Народна Република Македонија; 

Решење за процентот на општите трошкови 
(режија) за државните угостителски претпријатија 
од републиканско значење. 

Во брсЈОт 9 од 28 март 1947 година објавуе: 
Уредба за оснивање Управата на транспортните 

претпријатија при Министерството на трговијата и 
снабдуењето на Народна Република Македонија; 

Уредба за начинот на оснивање кооперации, за 
нивните правила и уписот во кооперативниот реги-
стер; 

Правилник за извршуење Указот за важноста на 
правните прописи за недопуште,носта правото на 
сопственост на физички делови од згради по За-
конот за внатрешно уоедуење, оснивање и исправање 
земјишни книги; 

Наредба за категоризација на ^оперативните и 
приватните угостителски претпријатија; 

Наредба на Министерот на внатрешните работи 
за регулирање автомобилскиот с о о б р а к а ј на тери-
торијата на Народна Република Македонија; 

Решење за утврдуење постотокот од предвиде-
ните добивки кои што се книжат на банковната 
сметка на градежните претпријатија од републикан-
ско значење во Народна Република Македонка и 
Проектантскиот биро за Македонија; 

Решење за редовната печалба која што се ,книжи 
во корист иа спепиални угостителски претпријатија 
од републиканско значење. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 6 од 15 март 1947 година објавуе: 

Уредба за оснивање Глав,на дирекција за тури-
зам и хотелиерство како административно-операти-
вен раководач над )?ржавните хотелиерско-угости-
телски претпријатија во Народна Република Црна 
Гора; 

Правилник за накнада ,на носителите на автор-
ските права за изводење и прикажуење книжевни и 
уметнички дела; 

Правилник за височина на авторски хонорари за 
книжевно-уметнички дела и научни работи; 

Напатствие за елементи од кои што се состои 
цената ,на градежните услуги на државните граде-
жни претпријатија од републиканско и локално 
значење. 

Петок, 11 април 1944-

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

233. Закон за државн,ата завршна сметка за 
периодот од 1 ноември 1944 до 31 декем-
ври 1945 година 3411 

234. Основни закон за старателство — — — 342 
235. Закон за усвојуење — 346 
236."Закон за дополнуење Законот запоштан-

еко-телеграфско-телефонските такси — 348 
237. Наредба за обвезно засејуење површи-

ните со памук и други суптропски култу-
ри во 1947 година — — 348 

238. Решење за овластуењето на Стопанскиот 
совет на Владата ФНРЈ да пропишуе 
единствени цени со важност на целата 
територија на Федеративна Народна Ре- , 
публика Југославија за сировим , погон-
ски материал, артикли на масовната по-
трошуачка и за услуги наведени во На-
редбата на Владата ФНРЈ од 14 јануари 
1947 година 348 

239 Правилник за измени и дополнуења на 
Правилникот за редовни принадлежно-
сти на припадниците од народната мили-
ција и за додацит,е на граѓанските лица 
на служба во народната милиција — — 349 

240. Правилник за едноо,бразна техника на во-
дењето' работните книги и нивните обрас-
ци за трговски претпријатија од катего-
ријата „В" кои што ги исполнуат усло-
вите на чл. 4 точка 3) под а) Законот за 
еднообразно сметководство — — — — 349 

241 Правилник за извршуење Уредбата за ра-
ботните книшки — — — — 354 

242. Правилник за измена Правилникот за да-
вање забна нега на членовите од социал-
иото осигуруење — 355 

243. Наредба за одредуење благајничкиот мак-
симум — 355 

244. Наредба за снабдуење со лигнит на 
кредит — 356 

245. Напатствие за пошолнуење работните 
книшки — — — — — 356 

246. Напатствие за одредуење височината на 
трошковите односно штетата во смксла 
на членот 18 Законот з а социалното оси-
гуруење на работни,ците, намештениците 
и службениците — 357 

247. Решење за сроковите во кои што- држав-
ните стопански претпријатија од репу-
бликанско значење мораат да ги сообра-
зат своите сметководства кон прописите 
на Законот за еднообразно сметковод-
ство — 357 

248 Решење за пуштање во продавачка спе-
циални иликови со хартија за писма кои 
што се прашаат со авионска пошта — 358 

249. Решење за обвезната типизација на про -̂
зори крило на крило системот „Продел" 
Б 4 и Б 12 358 

Образец на возачки документ — 358 
Образец на талон 358" 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија" — Белград, 
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