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756. 

У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а у вези 
члана 4 тачка 9 Закона о ПрезидиЈуму Народне 
скупштине ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
ФНРЈ промашује Закон о држављанству ли,ца на 
подручју тррмпоје/ном ФедеративноЈ Народној Репу-
блици Југослави и по Уговору о- миру са Италијом 
КОЈИ су донели Савезно веће и Веће народа Народне 
скупштине ФНРЈ на своји.м седницама ед 27 новем-
бра 1947 толике, а КОЈИ гласи: 

З А К О Н 

О Д Р Ж А В Љ А Н С Т В У Л И Ц А Н А П О Д Р У Ч Ј У П Р И -
М Ј Е Н О М Ф Е Д О Р А Т И В Н О Ј Н А Р О Д Н О Ј Р Е П У -
Б Л И Ц И Ј У Г О С Л А В И Ј И П О У Г О В О Р У 'О М И Р У 

С А И Т А Л И Ј О М 

Члан 1 

Лица италијанског држављанства кој-а су на дан 
10 Јуна 1940 године имала гаребивалиште (домицил) 
на ПОДРУЧЈУ које је п-рипојено територији Федеоа-
тивне Народне Републике ЈугославиЈ-е п-о УГОВОРУ 
о миру са Италијом, као и њихова деца рођена 
после тога дана, стичу даном 15 септембоа 1947 го-
дине, као даном ступања на снагу тог уго-вора, са-
везно држављанетво Федеративне Народне Републи-
ке ЈугославиЈе, као и држављанство оне народне 
републике ла чијем се подручју налази место у коме 
су на дан 10 ју.на 1940 године имала своЈе пребива-
лшнте. 

Ако такво лице припада народности које друге 
народне републике, а не оне чији би држављанин 
постало по претходном ставу овог члана, сно може 
у року од ш-ест месеци од ступања на снагу овог 
закона дати изја-ву пред ор га н-е-м надлежним по чл 3 
о-во-г закона да жели, постати држављанин оне репу-
блике чијој народности припада. У таквом случају 
сматраће се да ово- лице постаје држављанин те ре-
публике даш од 15 септембра 1947 године. 

Ово право и м а Ј у сва лица коЈа у року од шест 
месеци по ступању на снагу овог закона наврше 
-18 по дина. 

Лица која искористе ово право задржаће итали-
ј а н е ^ држављанство СФ сматраће се као да нису 
стекла држављанство Федеративне Народне Репу-
блике Југославије према чл. 1 овог закона 

Опција оца, или опција маЈке ако је отац умро, 
повлачи опцију деце млађе од 18 година која нису 
у б р а к у . 

Опција мужа не повлачи за собом опцију жене. 

Члан 3 
Изјаву о опцији даЈе заинтересоване лице пред 

извршним одбором среског, односно градског на-
родног одбора на чиЈем подручју има пребивалиште, 
а амо"овог нема, боравиште на дан кад (изјаву даЈе. 

Лица која немају ни пребивалиште ни боравиште 
на територији Федеративне Народне Републике Ју-
гославиЈе да1у изјаву о опциј,и пред најближим ди-
плома гоко-конзулар-ним претставништвом Федера-
тивле Народне Републике Југославије. 

Члан 4 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ може ли-

цима, која но пео грче има овог закона оптирајуг- зв 
Јиталијанско држављанств-о, упутити захтев да^се 
преселе у Италију у року од године дана од дана 
кад су дала изјаву о опцији. 

Члан 5 
Овлашћује се Министар унутрашњих послова 

ФНРЈ да у сагласности с Министром иностраних по-
слова ФНРЈ доноси ближе прописе за спровођење 
овог замена. 

Члан 6 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Члан 2 
Лица поменута у ставу првом претходног члана, 

чији је говорни језик италијанки, а коЈ-а су до дана 
ступања на снагу Уговора о м-иру са Италијом на-
вршили 18 година, као и лица коЈа до те-га дана нису 
д-остигла овај узраст али су у браку, имају право да 
(У -року од годину дала од ступања на снагу тога 
уговора каптира Ју за ^талијанско држављанство. 

У. бр. 229в 
2 д-ецембра 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р. 

Петседник, 
др Иван Рибар, с. р. 
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757. 
У К А 3 

На ос-нову члана! 74 тачка 6 Устава, а У вези 
члана 4 тачка 9 Закона о П.резидијуму Народне 
скупштине ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
'ФНРЈ п р о м а ш у ј е Закон о изменама и допунама 
Закона о држављанству Фе-дер а т а ш е Народне Ре-
публике Југославије ко-ји су донели Савезно веће и 
Веће народа Народне скупштине ФНРЈ на СВОЈИМ 
седницама од 27 новембра 1947 године, а који гласи: 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВ-
ЉАНСТВУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан 1 
Иза члама 56 Закона о држављанству Федора-

тивне Народне Републике Југославије додају се но-
ви члан оби 36 а, 366 и 36в који гласе: 

„Члан 36а 
Лица која по народности припадају коме од 

народа Југославије, а коЈа су -после Светског рата 
1914—1918 године прешла као емигранти из Италије 
у ЈугославиЈу, имају право да до 30 јуна 1948 године 
изјаве да ступају у држаељанство Федеративне На-
родне Републике Ј у г о с л а в ^ , ако на дан када, ову 
изјаву даЈу имају пребивалиште на територији Фе-
деративне Народне Републике Ј у г о с л а в ^ . Ово пра-
во имаЈу сва лица која до 30 јуна 1948 године на-
врше 18 годила. 

Лице које на о,вај начин ступи у држављанства! 
Федеративне Народне Републике Ју го сл ами је постаје 
држављанин оне народне републике на чијем под-
ручју има пребивалиште. Ако такво лице при,пада 
народности коЈе друге народне (републике, око може 
приликом ступања у држављанство Федеративне На-
родне Републике Југослав,иЈе изјавити да жели да 
постане држављанин те др^,ге народне р е ^ б л и к е . 

Изјаву о ступању у држављанство Федеративне 
Народне Републике Југославије по пропису овог, 
члана да је заинтересовано лице пред извршним од-
бором среског односно градског или реонског на-
родног одбора на чиЈем П О Д Р У Ч - Ј У има пребивалиште 
на дан кад изјаву даје. 

Члан 366 
Лица која по народности припадају коме од 

народа Југо славије а ко Ја су се пре 10 јуна 1940 
године са подручја припоменом Федеративној На-
родној Републици Југославен, по Уговору о миру 
са Италијом, отселила ван територије Италије у неку 
другу земљу, имају право као и лица из претходног, 
члана. 

Лице које на овај начин ступи у држављанство 
Федеративне Народне Републике Југославен постаје 
држављанин оне народне републике чи јо ј народности 
припада, односно оне за чије се држављанство 
изјасни. 

Изјаву о ступању у држављанство да ју лица из 
овог члана пред најближим дипл ом аггско-конзул арним 
претставништвом Федеративне Народне Републике 
Југослав иј-е, 

Члан Збв 
Ступање оца у држављанетво Федеративне На-

родне Републике Ј у г о с л в и ј е по прописима чланова 
бба и 366, или мајке ако је отац умро, повлачи за 

собом ступањ-е у ово држављанство деце млађе од 
18 година. 

Ступање мужа у држављанство Федеративне 
Народне Републике Југославије не повлачи за со-
бом ступање ж-ене у ово држављанство'. 

На стицање државља,нства по прописима чл. 36а1 
и 366 неће се примењивати прописи о стицању др-з 
жављанетва прирођењем (чл. 7 до 13)". 

Члан 2 
У чл. 37, иза ст, 1 додаје се нови ст. 2 КОЈИ! 

-ласи: 
„Држављанин Фздеративне Народне Републику 

гЈугославије који не жели да има држављанство нан 
родне републике чији би држављанин постао по! 
пропису ст, 1 овог члана, него које друге народне! 
р-епублике, постаје са дано-м 28 августа 1945 го-дине! 
држављанин ове друге народне републике, ако до! 
30 јуна 1948 године да и,зјаву о томе пред извршним 
одбором среског, односно градског или реонскоп 
народног одбора на Ч И Ј С М се подручју налази место! 
његовог пребивалишта односно боравишта. Овим 
дравом могу се користити сва лица која до 30 јуна! 
1948 године наврше 18 година живота' ' . 

Ст. 2 чл. 37 постаје ст. 3 истог члана. У овом 
ставу речи „предњем ставу" замењују се речима 
„ставу 1 овог члана". 

Члан 3 
Овај закон сту,па на снагу осмог дана по објава 

љивању у „Службеном листу Федеративне Народне^ 
Републике ЈугославиЈс". 

У. бр. 2279 
2 децембра 1947 године 

Бео гр ад 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије ! 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с, р. др. Иван Рибар, с. Р. 

758. 
У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а У вези 
члана 4 тачка 9 Закона о Президијуму Народне скуп-
штине ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ, 
п р о м а ш у ј е Закон о изменама и допунама Закона о 
установљен^ права на пензију и о лензионисању, 
државних служ-беника, КОЈИ су донели Савезно веће 
и Веће народа Народне скупштине ФНРЈ на СВОЈИМ 
седницама од 26 новембра 1947 године, а који гласи'. 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УСТА-
Н О В Љ Е Н ^ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ И О ПЕНЗИО-

НИСАЊУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1 
У члану БО Закона о установљен^ права иа пен-

зију и о пензионисању државних службеника од 19 
новембра 1946 године, после става 1 додаје се нов 
став 2 који гласи: 

„Изузетно од претходног става, службеницима 
којима је служба отказана по Закону о државним 
службеницима, док се не спроведе обавезно со ци-' 
јално осигурање државних службеника, може се X 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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Оправданим случајевима, а по претходном одобре-
њу Претседник Владе ФНРЈ одредити пензија без 
обзира ,на године живота, уколико испуња-вају усло-
ве за пензију, с тим да им пензија тече од првог 
Идућег месеца по ступању на снагу овог закола". 

Садашњи став 2 госта1е став 3. 
3 

Члан 2 
После члана 53 додаје се нов члан 54 к-оји 

?ласи: 
„Службеницима, којима би се имала одредити 

тензија у ме-ђувремену од извршеног превођења на 
нова звања и плате у смислу прописа о струкама и 
иран адлежн ости ма па до спровођења обавезног СОЦИ-
ЈАЛИ о-г (пензионог) осигурања државних службени? 
ка, одредиће се привремено износ пензиј-е по овом 
закону и то према групи и звању које су -имали 
на дан превођења. 

По спров-еденом обавезном со-цијалном осигу-
рању, таквим службеницима одредиће се накнадно 
'.пензија према прописима о пензионом осигурању, 
,с тим да ће им се исплатити разлика између дота-
'дашње и нове пензије, уколико би нова пензија 
била већа, рачунајући од дана доношења решења 
о привр сме-ном о,дређивању пензије". 

,Члан 3 
У члану 54, који постаје чла-н 55, став 1 мења 

бе Ћ гласи: 
„Овлашћује се Влада ФНРЈ да регулише пита-

њ е запослења пензионера, као и да по потреби 
мења износе пензија, по-моћи и додатака." 

У став 2 место речи „Министар финансија 
ФНРЈ" стављају се речи „Министар рада ФНРЈ". 

Члал 4 
Садашњи члан 55 постаје члан 56. 

Члан 5 
Овај закон ступа ,на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике ЈугославиЈе". 

У.бр. 2277 
1 децембра 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југослвије 

Секретар, Претседник, 
Лиле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

759. 
У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а У везе 
члана 4 тачка 9 Закона о Президијуму Народне 
скупштине ФНРЈ, Президијум Народне ску.пштиле 
ФНРЈ промашује Закон о допуни Закона о таксама 
моји су донели Савезно веће и Веће народа Народне 
скупштине ФНРЈ на својим седницама од 28 но-
вембра 1947 године а који гласи: 

З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ТАКСАМА 

Члан 1 
У Закону о таксама иза члана 26 додаје се нови 

9ла-н 26-а који гласи: 

„Влада ФНРЈ може уредбом мењати и укидати 
поједине ставове таксене тарифе". 

Члан 2 
У члану 27 додаје се став 2 који гласи: 
„Министар финансија ФНРЈ може у сагласности 

с Претседликом Владе ФНРЈ доносити у појединим 
случајевима решења о предметном и личном осло-
бођ-ењу од плаћања такса". 

Члан 3 
Овај закон ступа на -снагу даном објављивања 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југо сл зв ИЈ 

У. бр. 2374 
3 децембра 1947 године 

Београд 

Президијум! Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Ј у г о с л а в а 

Секретар, Претседлик, 
Миле Перуничић, с. р. др Ива,н Рибар, с, р 

760. 
У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а у вез-и 
члана 4 тачка 9 Закона о Президијуму Народне скуп-
штине ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ 
прогла-шуЈе Закон о укидању става 3 члана 14 
Зак-она о сузбијању недопуштене трг-овине, н е д о 
пуштене шпекулације и привредне саботаже који су 
донели Савезно) веће и Веће на-рода Народне 
скупштине ФНРЈ на својим седницама од 28 новем-
бра 1947 године, а који гласи: 

З А К О Н 

О УКИДАЊУ СТАВА 3 ЧЛАНА 14 ЗАКОНА О 
СУЗБИЈАЊУ НЕДОПУШТЕНЕ ТРГОВИНЕ, НЕДО-
ПУШТЕНЕ ШПЕКУЛАЦИЈЕ И ПРИВРЕДНЕ САБО-

ТАЖЕ 

Члан 1 
Укида се став 3 члана 14 Закона о сузбијању 

недопуштене трговине, недопуштене шпек-улац-ије и 
привредне саботаже. 

ч 

Члан 2 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ У 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

У. бр. 2375 
3 децембр-а 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. ,р. др Иван Рибар, с, р, 
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761. 
У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а - у вези 
члана 4 тачка 9 Закона о Президијуму Народне скуп-, 
штине ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ 
(промашује Основ.ни закон о односима родитеља и 
деце, који су донели Савезно веће и Веће народа 
Народне скупштине ФНРЈ на својим седницама од 
26 новем-бра 1947 године, а који гласи: 

ОСНОВНИ ЗАКОН 

О ОДНОСИМА РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ 

I, — Основне одредбе 

Члан 1 
У циљу подизања деце за корисне и свесне гра-

ђане Федеративне Народне Републике Југославије, 
као и ради учвршћења породице, родитељи имаЈу 
права и дужности да се старају о личности, пра-
вима и интересима! своје малолетне деце, 

Ова права и дужности сачињавају родитељско 
право. 

Члан 2 
Родитељско право припада оцу и мајци заједно. 

Члан 3 
Родитељи имају према деци рођеној у браку 

или ван брака иста права и дужности. 
Деца ро-ђена у браку или ван брака имају пре-

ма родитељима иста права и дужности. 

Члан 4 

Утврђивање очинства је допуштено. 

Члан 5 
'Држава пружа заштиту малолетној деци увек 

када интереси деце то захтевају. 

II. ^ Права и дужности родитеља и деце ј 

Члан 6 
Родитељи су дужни издржавати децу и старати 

се о њиховом животу и здрављу. 
Они су дужни да васпитају своју децу у духу 

оданости отаџбини и да их спреме за корисне чла-
нове друштва. 

Родитељи су дужни да се према својим могу кад-
етима старају о школовању и стручном образовању, 
своје деце, водећи рачуна о њиховим способностима, 
склоностима и жељама. 

Дете се не може дати на чување, васпитање и 
стручно образовање лицу које не може бити ста' 
рал ац. 

Члан 7 
Ако родитељи не живе заједно, они ће се спо-

разумем код кога ће дете живети. 
У случају да се родитељи не споразумеју, одлу-

ку о томе доноси орган старатељства, узимајући 
у обзир и жељу детета ако је О Н О Ј навршило 10 
година. 

Члан 8 
Малолетну децу заступају родитељи. 
Доставе и изјаве које треба учинити малолетном 

детету могу се пуноважно учинити једном или дру-
том родитељу, а ако родитељи не живе заједно^ 
онда родитељу код којега-дете живи. 

Члан 9 , , 
Малолетна деца могу имати своју имовину коју 

добију наслеђем, поклоном или по другом у 
закону утврђеном основу. 

Таквом имовином до пунолетства детета управе 
љају у корист детета његови родитељи. 

Члан 10 
Приходе имовине свога детета родитељи могу 

употребити првенствомо за његово издржавање, ва-
спитање и образовање, као и за неопходне потребе 
породичне заједнице, уколико сами немају дово-љно 
сопствених средстава. 

Родитељи могу са одобрењем органа стара-
тељства отуђити или оптеретити имовину свота де-
тета само ради његовог издржавања, васпитања и 
образовања, или ако ' т о захтева који други његов 
интерес. 

Члан 11 
Дете ,које је навршило 14 година може закљуг 

чити уговор о раду и располагао СВОЈОМ зарадом. 
При томе оно је^ дужно до-приносио за своЈе васпи-
тање ,и образовање, као и за издржавање породичне 
заједнице. 

III. — Вршење родитељско? права 

Члан 12 
Родитељско право родитељи врше споразумно. 
У случају њиховог неслагања одлучује орган 

старатељства. 
Кад је један од родитеља спречен да врши р-о,-

дит.ељско право, врши га други родитељ сам. 

^ Члан 13 
У случају развода или неважност брака роди.? 

тељско право врши родитељ коме је дете поверено 
на чување и васпитање. 

Ако се други родитељ не слаже с неким њего-
вим поступком или мером, он може о томе обаве-
стити орган старатељства! КОЈИ ће одлучити. 

Члан 14 ' , 
Ако је један од оодитеља умро или није познат, 

или је осуђ-ен на губитак родитељско? права, или је 
лишен, овог права, или је лишен пословне способно-
сти, родитељско право припада другом родитељу. 

Члан 15 
Родитељ ко-ји злоупотребљава родитељско право 

или грубо занемарује вршење С В О Ј И Х дужности, ли-
шава се родитељско? права одлуком суда у ванпар-
ничном поступку. 

Родитељско право може се родитељу повратити 
одлуком суда кад престане разлог због којег је ли.-
шен тог права. 
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IV. — Престанак родитељско! права 

Члан 16 
Родитељско право' престаје пунолетством детета, 

цо јест кад дете наврши 18 година, као и кад дете 
Ере з,авршен.ог пуљолетства ступи у брак. 

Ступањем у брак малолетно лице стиче пот,пуну 
пословну способност. 

V. — Продужење РодЈ^тељског права , ! I 

Члан 17 
Суд може на предлог родитеља или органа ста-

фатељства, донети одлуку у ванпарничном поступку 
(да се родитељско право продужи и 'после ,пуно-
летства детета, ако оно услед телесних или душевних 
Јмана није способно да се само стара о својој лично-
сти, правима и интересима. 

Кад престану разлози због којих је продужено 
родитељско право, суд ће дон,ети' одлуку о престанку 
родитељско? права 

Одлуке донете по претход.ним ставовима овог 
члана забележиће се у матичну књигу и земљишне 
књиге ако лице има непокретности, као и у друге 
'јавне књиге. 

VI. — Надзор органа старатеља^ 

Члан 18 
Орган старатељства дужан је предузети по-

требне мере које захтева интерес подизања детета 
или заштита његових имовинских и других права и 
интер еса. 

Члан 19 
Дете може бити одузето од родитеља У случаје-

вима предвиђеним у закону. 
Орган старатељства може одузети дете од роди-

теља и поверити га другоме лицу или установи на 
чување и васпитање, ако су родитељи запустили 
његово подизање. 

Овим одузимањем детета не престају остала 
права која припадају родитељима нити њихове 
'дужности према детету. 

Члан 20 
Орган старат,ељства може сам или по предлогу 

родитеља упутити дете, због његових рђавих скло-
ности, у неку установу или завод за васпитање или 
поправљање. 

Члан 21 
Орган старатељства може захтевати у свако 

доба од родитеља полагање рачуна о њиховом 
управљању имовином детета. 

Он може тражити да суд, ради заштите и,мо-
винских интереса детета, дозволи средства обезбе-
ђења на имовини родитеља. 

Ради заштите имовинских интереса детета суд 
.'може одлучити да родитељи у погледу управљања 
дечјом имовином имаЈу положај стараоца. 

VII. — Утврђивање очинства 

Члан 22 
Сматра се да је дете рођено у браку ако је 

рођено за време трајања брака или у року од три-
стоти,не дана по престанку тог брака. 

^ Ако је дете рођено у доцнијем браку сво.је 
мајке, али- пре истека рока од двестоседамдесет дана 

. по престанку њеног претходног брака, за ода ће се 

сматрати муж мајке детета из претходног брака, 
осим ако муж мајке из доцнијег брака, са њеним при-
станком, призна дете за своЈе. 

Члан 23 
Дете рођено ван брака сматра се да је рође-но 

у браку кад његови родитељи међусобно закљу-
че боак. 

Ако су родитељи детета рођеног ван брака 
имали намеру да ступе у брак, па су у томе били 
спречени смрћу једног од њих, суд ће у ванпарнич-
ном поступку на захтев другог родитеља или де-
тета огласити да је д,ете рођено у браку; ако су ро-
дитељи били спречени у тој намери неком брачном 
сметњом која је настала после зачећа д,етета, огла-
шена да је дете рођено у браку моћи ће тражити 
један од родитеља и/ш дете. 

Члан 24 
За оца детета рођеног ван брака сматра се лице 

које га призна за своје или чије Је очинство утврђе-
но правноснажно,м судском одлуком 

Отац може пси,знати д.ете за своје пред мати-
чарем или у ЈавноЈ ,исправи или у тестаменту. 

Ово признање в,реди и уписаће се у матичну 
књигу само ако се са овим признањем сагласи маЈка 
дет,ета, коју ће матичар о томе обавестити 

Ако се мајка не сагласи са тим признањем или 
се не изјасни у року од месец дана по пријему оба-
вештења. лице које је признало дете за своје може 
поднети тужбу суду ради утврђења да је оно отац 
детета. Тужба се може поднети у року од три го-
дине по пријему обавештења о несагласности мајке. 

Када мајка ниЈе жива или Је нестала изјаву 
даје старалац с одобрењем органа старатељства. 

Члан 25 
Тужбу ради утврђења очинства детета рођеног 

ван брака може под,нети у року од пет година по 
рођењу детета у његово име мајка док врши ро-
дитељско право, односно старалац с одобрењем 
органа ста,ратељства, а дете у року од пет година 
по навршеном пунолетству. 

Члан 26 
Кад се -по- тужби ради утврђења очинства детета 

рођеног ван брака појави сумња које је од више 
лица отац детета, суд ће спровести поступак против 
свих тих ли,ца ради установљења ко је од њих 
отац детета. 

Члан 27 
Отац детета рођеног ван брака дужан је сраз-

мерно својим могућностима учествовати у трошко-
вима изазваним трудноћом и порођајем, као и у 
трошковима издржавања мајке за време од три ме-
сеца пре порођаја и три месеца после порођаја. 

VIII. — Оспоравање очинства 

Члан 28 
Муж може оспоравати очинство детета које је 

родила ње,гова жена у браку, или пре истека т,ри-
стотине дана од престанка брака, ако сматра да му 
није отац. 

Тужба се подноси у року од шест месеци од 
дана сазнања за рођење. 

Члан 29 
Мајка може оспоравати да је отац њеног, детета 

лице које се по овом закону сматра његовим оцем. 
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Тужба се подноси у року од шест месеци од 
рођења детета. 

Члан 30 

Дете може тужбом оспоравати да му је отац 
лице које се по овом закону сматра његовим оцем. 

Члан 31 
Лице које себе сматра оцем детета рођеног ван 

брака, може оспоравати очинство друго-м^ лицу које 
је то дет,е признало за своје. 

Тужба -се подноси У року од године дана по 
упису оспораваше очинства У матичну књигу, 

IX. — Обавеза издржавања 

Члан 32 
Родитељи су дужни да издржавају своју децу, 

а деца су дужна да и-здржавају своје родитеље. 
Обав,еза издржавања постоји и између осталих 

брачни,х сродника у правој усходној и нисходној 
линији, као и између браће и сестара у по-гледу 
издржавања малолетне браће и сестара. 

Родитељ који је лишен родитељског права, као 
и (родитељ одо ји је осуђен на губитак овог права не 
ослобађа се дужности издржавања детета. 

Члан 33 
Лица на којима лежи оба.в,еза издржавања дужна 

су давати издржавање оним редом којим долазе на 
наслеђе. 

Ако обавеза издржавања пада на више лица за-
једно, она се дели међу њима према њиховим мо-
гућности^. 

Члан 34 
Очух и маћеха дужни су издржавати своју мало-

летну пасторчад осим ако ова имају сродника који 
је дужан да их издржава и за то има могућности, 

Пасторчад су дужна издржавати свог очуха и 
маћеху, ако су их ови дуже издржавали и старали 
се о њима. Ако очух и маћеха имају рођене деце, 
ова обавеза пасторчади заједничка је са том децом. 

Члан 35 
Одрицање од права на издржавање нема .прав" 

ног дејства. 

Члан Зв 
Изуз,ев случаја обавезе ро.дитеља да издржавају 

своју малолетну децу, обавеза издржавања П О С Т О Ј И 
само уколико Је лице које тражи издржавање неспо-
собно за рад и нема довољно средстава за живот. 

Члан 37 
У споровима око издржавања по овом закону 

суд може донети решење да до окончања спора 
тужени плаћа тужиоцу одређене износе који ће се 
по /окончању спора обрачунати. 

Члан 38 
гЛице које је дужио давати издржавале др,угом 

лицу, изузев случаја обавезе родитеља да издржава 

своје малолетно дете, може му по свом избору пла^ 
ћати о-дређене износе ,на име издржавања или га 
примити на издржавање код себе или му обезбе-
дити издржавање на други начин. 

Лице које има право на издржавање може из 
оправданих разлога тужбом тражити да му се издр-' 
жавање плаћа у новчаним износима. 

Члан 39 

Суд првог степена може, по предлогу заинтере-
сованог лица, повисити, снизити или укинут,и издр^ 
жавање досуђено правоснажном одлуком, ако су сб 
околности на основу којих је одлука донета доцн.ије 
измениле. 

Члан 40 

Онај који је учинио трошков.е ради издржавања 
неког лица може тужбом тражим накнаду тих тро-
шкова од лица коЈе га је дужно издржавати уко-
лико -су учињени трошкови били нужни. 

Х, — Прелазне и завршне одредбе 

Члан 41 

До доношења и ступања на снагу Закона о гра-^ 
Данском судском поступку, по споровима и предме-
тима из овог закона у којима као странка учествује 
малолетно лице, надлежност суда одређује се и пре-
ма пр.ебивалишту тог лица, а ако оно нема преби--
валишта онда према његовом боравишту. 

Члан 42 

Рокови прописани овим законом за подношење 
тужбе ради оспоравања очинства детета коЈе се 
сматра као дете рођ,ено у браку, а КОЈИ су почели 
тећи или су већ истекли пре ступања на снагу овог 
закона, почињу тећи даном његовог ступања на 
снагу. 

Члан 43 

Прописи овог закона примениће се ,и на пр^дме-1 

те по којима, до његовог ступања на снагу, није' 
донета правоснажна одлука. 

Члан 44 
Овај закон ступа на снагу петнаестог дана по, 

објављивању у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републ.ике Југо слави Је". 

У. бр. 2273 
1 децембра 1947 године 

1 Президијум Народне скупштине 
Федератшне Народне Републике Југеелавије 

Секретар, - Претседник, 
'Миле Перуничић1, с. р. др Иван Рибар, с. ф 
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762. 
У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а у вези 
члана 4 тачка 9 Закона о Презида ЈУ му Народне 
скупштине ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
ФНРЈ промашује Закон о забрани употребе грба, 
печата и имена Организације Уједињених Нација 
који су донели Савезно веће и Веће народа Народне 
скупштине ФНРЈ на својим седницама од 28 новем-
бра 1947 ледине, а који гласи: 

З А К О Н 

0 ЗАБРАНИ УПОТРЕБЕ ГРБА, ПЕЧАТА И ИМЕНА 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 

Члан 1 
Забрањено је на територији Федеративне На-

родне Републике Ј у г о с л а в а употребљавати грб, 
печат, име или скраћеницу имена Организације Ује-
дињених Нација као с в о ^ ознаку, односно" назив, 
нарочито у трговачке и и н д у с т р и ј е сврхе, без прет-
ходног одобрења Генералног секретара Организације 
Уједи.њених Нација 

Надлежни државни органи стараће се о тачној 
примени овог прописа. 

Члан 2 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ У 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије", 

У бр. 2372 
3 децембра 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Ју/ славије 

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

763." 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, на- предлог 

Комитета за фискултуру Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О СПОРТСКИМ ТРЕНЕРИМА 

Члан 1 
Прописи ове уредбе од.носе се на спортске тре-

нере КОЈИ су у том својству запослени код фискул-
т у р и ^ и других друшпвених организација или 
установа. 

Члан 2 
Звање спортског тренера додељује се стручно 

оспособљеном лицу за специјалну наставу у Једној 
или више ,грана спорта, после успешно завршене 
тренерске школе или специјалног курса чији је план 
и програм .одобрио Комитет за фискултуру Владе 
ФНРЈ у сагласности ха 'Ком-итетом за школе и нау-
ку Владе ФНРЈ. 

Са школама и курсевима из предњег става из-
Једн-а чују; се одговара.јуће -школе и курсев-и завр-

шени у иностранству, које Је као такве признао Ко.-
митет за фискултуру Владе ФНРЈ. 

Члан 3 
Према СТРУЧНОЈ спреми, способности,ма и квали-

тету рада, ф,некултурни тренери распоређуЈу се у 
следећа звања: 

1) млађи спортски тренер; 
2) спортски тренер; п 
3) виши -спортски тренер, 

Члан 4 
Звање мла,ђег спортског тренера задобија се-

по успешно заврш.еној тренерској школи или курсу 
из чл. 2 ове уредбе. 

Звање спортског тренера додељује комисија за' 
фискултуру при влади народне републике млађим 
спортским тренерима, који су у том звању провели 
са успехом две године и положили стручни испит 
за спортског тренера, чији програм, услове и начин 
полагања одређује Комитет за фискултуру Владе 
ФНРЈ у сагласности са Комитетом за школе и нау-
ку Владе ФНРЈ. 

Звање вишег спортског тренера додељује само 
Комитет за фискултуру Владе ФНРЈ оним спорт-
ским тренерима који су у том звању ,показали изу-
зетне способности и нарочити успех у раду. 

Члан 5 
/Комитет за фискултуру Владе ФНРЈ може изу-

зетно доделити звање спортског тренера односно 
више-г спортског тренера и оним фискултурним рад-
ницима, који немају квалификације предвиђене овом 
уредбом, али су својим досадашњим наставно-тре-
нерским радом доказали да та ј ,рад са успехом спро!-
воде. 

Приликом додељивања звања у случајевима из 
предњег става, Комитет за фискултуру Владе ФНРЈ 
може захтевати да ова лица положе и стручни ис-
пит. Начин и програм полагања овога испита одре-
ђује Комитет за фискултуру Владе ФНРЈ у сагла-
сности са Комитетом за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Члан 6 
Месечне принадлежности спортских тренера су 

следеће: 
Ди.нара 

за млађе спортске тренере — — — — 3 200.—-
за спортске тренере 4 000.—-
за више спортске тренере — 4.500.— 
Поред тога може се тренерима за залагање и 

успехе у раду додељивати и стални месечн,и дода-
так који износи: за млађе спортске тренере и спорта 
ске тренере од динара 500 до 1.500, а за више спорт-
ске тренере од динара 1.500 до 3.000. 

Члан 7 
Спортски тренери, иностран,и држављани, могу 

се примати у службу само по одобрењу Комитета 
за фискултуру Владе ФНРЈ. 

Принадлежности ових тренера регулишу се уго ' 
бором о запослењу који се мора поднети на прет-
ходно одобрење Комитету за фискултуру Владе 
ФНРЈ. 

Члан 8 
Уколико радни ЈФДНОСИ спортских тренера овом 

уредбом мису рагу ш е ани, на ове ш в е д е ^е о п р а ш е -
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њивати прописи о регулисању радних односа рад ' 
ника и намештеник у државним привредним и при, 
вашим предузећима, приватним организацијама и 
установама. 

Члан 9 ' -
Ближе прописе за извршење ове уредбе доно^ 

сиће Комитет за фискултуру Владе ФНРЈ, а уколико 
се ови ,прописи односе на радње односе, у сагласно' 
,ета са Министро-м рада ФНРЈ. 

Члан 10 
Ова уредба ступа на снагу дано,м објављ,ивања 

„Службеном листу Федеративне Народне Репу-
лике Југославије". 

27 новембра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбрану 

Маршал Југо славије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

764. 
На основу мл. 38 О-сновног закона о буџету, чл, 

50 и 51 Уредбе о извршењу буџета и прописа о ор-
ганизацији поштанске, т е л е г р а ф а и телефонске 
службе, у сагласности са Министром пошта ФНРЈ, 
прописујем 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФРАНСИСКО ПОСЛОВАЊЕ МИНИСТАРСТВА 
ПОШТА 

Члан 1 
'Финансирање свих организационих јединица Ми-

нистарства пошта врши се из савезног буџета пре-
,ма прописима Основног закона о буџету, Уредбе ИЈ 
Правилника о извршењу буџета ,и овог правилника. 

Члан 2 
Свака организациона јединица Министарства по-

шта: основ.не јединице, дирекције пошта, дирекције 
телеграфа и телефона, Генерална дирекција пошта, 
Генерална дирекција телеграфа и телефона и ,Мини-
старство пошта има свој посебан предрачун прихо-
да и расхода У оквиру предрачуна' прихода и рас-
хода Министарства пошта. 

Члан 3 
У предрачуну дирекције пошта и дирекције те-

леграфа и телефона, поред личних и материјалних 
расхода саме дирекције, предвиђају се глобално 
лични расходи и поједине врсте материјалних рас-
хода основних јединица. 

Члан 4 
У предрачунима основних јединица предвиђају 

се расходи за подмирење трошкова редовног одр-' 
давања .поштанско-телеграфско-телефонског саобра-
ћаја на њиховом подручју. 

Које ће врсте материјалних расхода предвиђати 
основне јединице у с-војим предрачунима, а које вр-

сте материјалних расхода за основне јединице ди-
рекције у својим предрачунима, одређује Министар 
-пошта упутствима за састав предрачуна прихода и 
расхода'. 

Члан 5 
Основне јединице, које имају своје предрачуне 

прихода и расхода, јесу: 
а) за поштанску службу: среске поште, главне 

градске поште и саобраћајне поште; 
б) за телеграфско-телефонску сл,ужбу:, телег,раф-

ско-телефонски центри, главни телеграфу главни те-
лефони, градски телефони,, и главни телеграфи и 
телефони. 

Основне јединице предвиђају у своји-м предра-
чунима прихода: 

а) основне јединице за поштанску службу: 
1) приходе од поштанске унутрашње 1И међуна-

роди е службе; 
2) кирије од изнаЈмљених просторија; и 
3) разне ситне приходе; 
б) основне јединице за телеграфско-телефонску 

службу: 
1) приходе од међународне телеграфске службе; 
2) приходе од међународне телефонске службе; 
3) приходе од телеграфом унутрашње службе; 
4) приходе од телефонске унутрашње службе; 
5) удео од радно претплате; 
6) приходе од подизања тт. линија на туђ 

рачун; 
7) кирије од изнајмљених просторија; и 
8) разне ситне приходе. 

Члан 7 
Основне јединице састављају свој предлог пред-

рачуна рашчлањен по врстама (партијама и позици^ 
ја,ма) прихода и расхода и достављају га надлежној 
дирекцији ради 'прегледа и коначног утврђивања 
предлога њи,хових предрачуна. 

Дирекције, генералне дирекције и Министарство 
пошта састављају своје предрачуне прихода и р а о 
хода рашчлањене по буџетској класификацији тј. 
по подели на буџетске јединиц-е а на основу упутста-
ва које пропише Министар финансија. 

Члан 8 
Дирекције пошта и дирекције телеграфа и теле^ 

фона уносе -приходе и расходе основних јединица 
у СВОЈ предрачун прихода и расхода одвојено од 
п,рихода и расхода дирекције (у засебну буџетску; 
главу) по врстама, збирно за све основне јединице. 

Генералне дирекције уносе у свој предрачун 
приходе и расходе .подручних дирекција и њихових 
основних јединица одвојено за сваку дирекцију и то 
збирно. На исти начин уноси Министарство пошта 
приходе и расходе генералних дирекција и њихових 
подручних установа у предрачун прихода и расхода 
Министарства пошта. 

Предрачун прихода и расхода Министарства по-
шта доставља се Министарству финансија ради са'^ 
става предлога савезног буџета. 

Члан 9 
По одобрењу буџета од стране Народне екуп^ 

штине ФНРЈ, д,ирекције пошта ки дирекције телеграм 
фа и телефона коначно утврђују и одобравају пред-
рачуне прихода и расхода сваке основне јединице 
засебно. Одобрене предрачуне достављају; оснрвиим 
јединицама на извршење. 
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Члан 10 
Одобрени предрачуни извршују се тромесечни^ 

плановима прихода и расхода и месечним благај-
ничким плановима 

Састав и достава ,^р,омееечних планова врши се 
по поступку прописаном за састав годишњег пред^ 
рачуна прихода и расхода у чл. 7—9 овог правил-
ника. 

Члан 11 
Предлог тромесечног плана прихода и расхода 

Ми-нистарство пошта доставља Министарству фил ана 
сиЈа ФНРЈ ради одобрења. 

Члан 12 
По одобрењу тромесечног плана Министарство 

пошта доставља одговарајуће делове тромесечно^ 
плана СВОЈИМ подручним установама ра дм коришћен 
ња одобрених средстава. 

Члан 13 
Искоришћавање средстава одобрених тромесеч-

.ним плановима врши се на основу месечних благај^ 
ничких планова. 

Месечне благаЈНичке планове основне јединице 
предлажу надлежним дирекциЈа-ма ,по врстама мате^ 
риЈалних расхода (позицијама). 

Дирекције цене потребе основних јединица и 
сачињавају благајнички план, и то за саму дирек-
цију по врстама расхода (позицијама), а за подруч-
не основне јединице у једном глобалном износу. 

ОваЈ благајнички план дирекције достављају 
надлежној генералној дирекцији. 

Члан 14 ^ 
Генералне дирекције цене потребе самих дирека 

ција и сачињавају благаЈничке планове у глобалним 
износима за сваку дирекцију, одвојено за потребе 
дирекције и погребе основних јединица односне ди ' 
рекције, са поделом глобалних износа на личне, ма-
теријалне и инвестиционе расходе. 

Овако сачињене месечне благајничке планове ге-
нералне ,дирекције достављају Министарству пошта. 

Члан 15 
Месечни благајнички3 план генералне дирекције 

и Министарства пошта сачињава се по буџетској 
класификацији. 

Члан 16 
В л а с н и ч к и планови по предрачуну Министар' 

ства пошта, састављени по чл. 14 и 15 овога пра-
вилника, достављају се Министарству финансија ,на 
одобрење. 

Чтан 17 
Министарство пошта, по пријему одобреног ме^ 

сечног благајничког плана, доставља благајничке 
планове својим подручним установама, које на осно^ 
ву њих, у границама отворених акредитива, могу вр-
шити исплате. 

Члан 18 
Народна бан,ка ФНРЈ — Главна централа, на 

основу примљеног месечног благајничког плана., 
отвара акредитиве Министарству пошта, генералним 
дирекцијама и дирекцијама Акредитиви отворени 

дирекцијама садрже средства за потребе њихових 
основних јединица 

Члан 19 
Дирекције, по пријему извештаја о отварању 

акредитива, а на основу одобрених месеч 1их -бла-гај^ 
личких планова и месеч.них благајничких планова 

' 'Које су им поднеле њихове основне Јединице, издаЈу 
налог седишту Народне банке ФНРЈ код кога је 
отворен глобалан акредитив, за отварање изведених 
акр-едитива основни,м Јединица.ма код надлежних 
седишта Народне бан.ке ФНРЈ. 

Члан 20 
Одобрењем месечних благајничких планова кре^ 

дипли за извршење односних расхода сматрају се 
отвореним 

Члан 21 
По пријему извештаја о отварању акредитива 

ааредбодавац Је дужан да депонује код седишта 
Народне банке ФНРЈ потписе оних лица, рачунопо-
ла.гача, која су овлашћена да пуноважно П О Т П И С У Ј У 
^буџетске чекове. 

Члан 22 
Коришћење акредитива в,рши се по прописима 

Правилника о извршењу буџета („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 57/47). 

Члан 23 
Вирмане у границама Уредбе о извршењу буџе-

та могу вршити: 
Наредбодавци код дирекција: између позиција 

расхода саме дирекције и позиција расхода њима 
подређених основних Јединица. Ј а м а н и сања изме-
ђу кредита дирекције и кредита основних јединица 
могу се вршити само уз одобрење надлежне гене-
ралне дирекције. 

Наредбодавци код генералних дирекција: изме-
ђу свих кредита расхода саме генералне дирекције 
и кредита појединих њихових подручних птт, уста-
нова. 

Министар пошта, као виши наредбодавац- изме-
ђу ових кред,ита у предрачуну Министарства пошта. 

Члан 24 
По један примерак овереног решења о изврше-

ном вирману наредбодавац доставља непосредно 
вишем наредбодавцу, Министарству пошта, Мини-
старству ф,инансија ФНРЈ и Народној банди ФНРЈ 
— Дирекцији за извртање државног буџета. 

Члан 25 
Наредбодавци за извршење буџета у ресору 

Министарства пошта су: 
Министар пошта, као виши наредбодавац: за 

све расходе у разделу Министарства пошта; 
генерални директори: за све расходе генералне 

дирекције и њима подређених дирекција и основних 
јединица; 

директори: за све расходе дирекције и расходе 
подређен износи ов них јединица; и 

управници основних јединица: за расходе и,з 
њиховог предрачуна. 

! ' Члан 26 
Наредбодавци непосредно извршују само расхо-

де предвиђене у њиховом предрачуну. 
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Члан 27 
Наредбодавно право, У смислу Уредбе о извр-

шењу буџета, могу преносити на помоћне наредбом 
Давце сви наредбодавци из чл. 25 овог ,правилника, 
изузев управника основних јединица. 

Члан 28 
Рачунополагачи су руководиоци књиговодства 

у свима птт. установама које извршују буџет, 

Члан 29 
За уплату прихода отварају код Народне банке 

ФНРЈ односно њених седишта текуће рачуне, и то: 
среске ,поште, главне градске поште ,и саобра-

ћајне поште. У корист ових рачуна уплаћују се само 
буџетски приходи од поштан,ске службе; 

телеграфско-телсфонски центри, главни телеграм 
фи, главни телефони, градски телефони и главн,и 
телеграфи и телефони. У корист ових рачуна упла-
ћују се буџетски приходи од телеграфом и теле-
фонске службе; 

дирекције пошта: дирекције телеграфа и теле-
фона, Генерална дирекција пошта, Генерална ди-
рекција телеграфа и телефона и Министарство по-
шта. У корист ових рачуна уплаћују се евентуални 
приходи који би резултирали из њиховог пословања. 

Код Народне банке ФНРЈ отвара се централни 
текући рачун за приходе Министарства пошта, у 
корист кога се дневно празне текући рачу,ни при-
хода свих птт. установа код појединих седишта На-
родне банке ФНРЈ. 

Министарство пошта сваког десетог у месецу 
издаје Народној банци ФНРЈ налог за пренос салда 
са централног рачуна п,рихода у корист одговара-
јуће партије и позиције савез-ног буџета. 

Са рачуна прихода не могу се вршити никакве 
исплате, изузев на име повраћаја погрешно напла-
ћених прихода. 

Члан 30 
Поште, телеграфи и телефони са подручја сре-

ских пошта и тт. центара дневне износе остварених 
прихода уплаћују сваког дана у корист текућег ра-
чуна прихода надлежне среске поште односно тт. 
центра. 

Члан 31 
Повраћаји погрешно или више наплаћених птт. 

,такса у ранијим годинама и у текућој години врше 
Се из остварених прихода у текућој години, на, те-
рет одговарајућих врста прихода. 

Члан 32 
Основне јединице врше дневну контролу рачуна 

,својих остварених прихода и прихода подручних 
помоћних јединица. 

Члан 33 
Ревизиона служба дирекција врши поврем-ену 

накнадну контролу прихода и расхода у свим под-
ручним јединицама. 

Ревизио-но одељење Министарства пошта врши 
ревизију финанси,ског пословања, у целом ресору 
Министарства пошта. 

Члан 34 
Изузетно од одредаба Правилника за извршење 

буџета: 
Основне и помоћне јединице обављаће рачунско 

и благаЈничкп пословање и књиговодствену контролу 
и евиденцију по упутству, коЈе ће прописати Ми-
нистар пошта. 

Ова евиденција мора омогућити свакодневни 
преглед извршених расхода и остварених прихода. 

Све остале установе у ресору Министарства по-
шта, које имају свој предрачун, водиће књиге по 
систему двојног књиговодства. 

Члан 35 
Министарство пошта дужно је да, поред го.-

дишњег завршног рачуна о извршењу предрачуна' 
прихода и расхода, сачини и годишњи биланс цело-
купног пословања са рачуном успеха (добитка и 
губитка). 

Члан 36 
Овај правилник ступа на снагу даном обЈављи-

вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије" 

I бр. 50430 
20 новембра 1947 године 

Београд 

Сагласан, 
Министар пошта, Министар ф,инансија-, 

др Драго Марушић, с. р. Сретен Жујовић, с. р. 

765. 
На основу чл. 8, а у вези са чл. 2 ет. 2 Уредбе 

о радним књижицама, пр описујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УРЕДБЕ О РАДНИМ КЊИЖИЦАМА 

Члан 1 
Иза члана 1 додаје се нов" члан 2 К О Ј И гласи: 
„Док траје радни однос, радна књижица се 

чува код послода,вца. 
Послодавац је дужан издати рад,нику односно 

намештени^ потврду да се радна књижица налази 
код њега на чувању. Ова потврда мора садржавати, 
поред потребних личних података радника односно 
намештеник, и занимање радника односно наме-
штеник , назив предузећа (име послодавца) и број 
радне књижице 

По престанку радног односа послодавац Је ду-
жан вратити раднику односно намештеник радну 
књижицу, а, радник односно намештеник ЈС дужан 
вратити послодавцу потврду о чувању радне књи-
жице 

Министри рада народних република издаће бли-
же прописе о издавању и штампању образаца по-
тврда" 

Члан 2 
. Чланови 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. И и 12 постају 

чланови 3. 4, 5, 6, 7, Д 9, 10, 11. 12 ,и 13. 
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Члан 3 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Ф-едеративне Народне 
(Републике Југославије". 

Бр. 15594 
21 октобра 1947 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко Првуловић, с, р. 

766. 
На основу чл. 27 Уредбе о раду и равним усло-

вима тралспортних радника У поморским лукама, 
речним пристаништима, железничким станицама, ца-
ринским, јавним и приватним складиштима и стова-
рчшшша, у споразуму са Претседником Савезне 
планске комисије, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ТАРИФИ ЗА РАД ТРАНСПОРТНИХ РАДНИКА 
КОЈИ СЕ ОБАВЉА ИСКЉУЧИВО У 4 СИЛОСИМА 

Ј, — За транспорти рад К О Ј И се обавља искљу-
чиво у силосима плаћа се: 

Динара 
за 1000 кг, 

1) пуњење житарица у вреће аутоматски 
(преко проточле ваге или проточне цеви — 5.50 

2) истовар пловила преко пнеуматика: 
а) за кукуруз 5.— 
б) за п,шеницу, раж и јечам 6.— 
в) за зоб 8.— 

3) утовар пловила преко гравитационе цеви: 
а) за тешке житарице 2.50 
б) за лаке житарице 3.50 

Ц. — З а остале транспорте радове у силосима 
примењују се одредбе Тарифе за рад и радне услове 
тра,нспортних радника у поморским лукама, речним 
пристаништима. железкнчким станицама, царинским, 
(ј,авним и приватним складишти ма и сто варишта ма 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 100/46 и 64/47). 

Ш. — Плаћање поменутих транспортних радова 
вршиће се почев од 1 децембра 1947 године. 

Бр. 10719 
5 новембра 1947 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко Крсту ловић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Савезне планске комисије, 
Андрија Хебранг, с, р. 

Министарство финансија ФНРЈ, сравњеном са 
изворним текстом, установило је да се у тексту 
Решења о одређивању провизије на мало за продају 
пореских марака и пореских хартија од вредности, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 100/47, 
поткрала ниже наведена грешка и даЈе следећу 

И С П Р А В К У 

РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОВИЗИЈЕ ПРО-
ДАВЦИМА НА МАЛО ЗА ПРОДАЈУ ПОРЕСКИХ 
МАРАКА И ПОРЕСКИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

У танки 1' став1 2, први рад, .иза' речи ^осталих" 
треба додати „пореских" 

II бр. 46630. — Из Министарства финансија 
'ФНРЈ, 28 новембра 1947 године. 

ОДЛИКОВАНА 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Ф е д е р а л н е Народне 
Републике Југославије 

на оси сву члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, з, на предлог Врховног команданта оружаних1 

снага ФНРЈ 

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

вању, осведочени р,ад на остварењу братства и је-
динств.а међу нашим народима и стечене заслуге за! 
народ у току народноослободилачке борбе одликују; 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајори: Миличевић Ђоке Ђоко и Вучић Уроша 

Жико; 
капетани: Кнеже,ви-ћ Ђурина Лазар, Ковачевић' 

Душана Драгутин, Крњајић Станка Маринко, Реса-
новић Богољуба Бранко, Макеларски Дамјана' Нико-
л,а и Тоту њ ац Пашка лов Радислав; 

поручници: Антонић Војислава Драган, БосиочиК 
Владе Љубан, Цирман Алојза Бранко, Дувњак Сто-
јанов Стојан, Лесић Ива Иван, Мехаџи,п Милана Пе-
тар, Павл,ица Петар Дане и Раонић Милоша Петар; 

п отпор учи ицн: Цвијовић Радула Радисав, Нау-
мовски Алексе Вељко, Новаковић Милоша Никола, 
Сердар Илије Милан и Живковић Анте Јосип; 

Милов-ановић Боре Озрен и Љубојевић Мане1 

Милан; 

ОРДЕНО,М БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА; 

лотпуковници: Бељаков Михајлов' Владислав, 
Рже хак Стјепан,а Алфред и Вулин Шиме Иван; 

мајори: Дефранчески Грга Иван, Јер нејт Павлов 
Владимир, Касалица Љубомира Чеде мир и Синишић 
Миле Никола; 

капетани: Божановић Радула Драго, Бритвић 
Ивана Марин, Цар Морис Пило, Девић Мираша Сте-
во, Фучко Милана Милан, Гамбау Јосипа Јосип, Лу-
кић Жарка Бошко, Маричић Бранка Војислав, Мар-
ковић Борисава Драгослав, Миловић Мирка Павле, 
Модрић Фрање Степан, Нижић Јуре Томо, Остаић 
Лазара Стево, Пешић Јосипа Јосип, Петровић Ни-
коле Ђуро, Петровић Саве Петар, Радивојев ић Ду-
шана Бошко, Русек Стјепана Блаж, Скендер Илије 
Мирко, Стефаноески Спаоојев Јован, Уршулски Мар-
јана Владимир, Видан Марина Никола, Вуловић Сте-
вана Милорад и Владушић Мираша Стевом 

поручници: Бојовић Михаила Милоша, Гово,рчин 
Томе Раде, Јурашин Андрије Никша, Кнежевић М,и-
ленков Радивоје, Кошпић Миће Милорад, Лакташ 
Томе Стево', Ласта Петра Федор, Марјановић Гавре 
Гавро, Милинковић Пантелије Сретен, Никитовић 
Радов Блажо, Петровић Јакше Александар, Пишче-
вић Јована Станислав, Пр-аштало Пане Драго, Пуача 
Пи ли па Никола, Родмћ Томе Илиј,а, Скор улан Илије 
Славо, Шћепановић Саве Урош, Ванпотић Јурија 
Богомир, Савић Станка Милан и Скенџић Буде Ми-
лан. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Крижан Анте Марко, Латинчић Спасоја 

'Рашко, Маневарски Дамјана Никола м Ростовић 
Ивана Никола; 

поручници: Чутурило, Мане Богдан, Крајачић 
Гргура Јосип, и Стањевић" Илије Живке!. 
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ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ-: 
мајори: Дефранчески Гр-ге Иван,, К а р л и ц а Љу-

бомира Чедомир, 
капетани: Цар Марин Нило, Кне-жевмћ Ћурана 

Лазар, Кржељ Ђуре Анка,, Латинчић Спасоја Рашко, 
'Ма ке лирски Дамјана Никола, Мрдакови,ћ Аврама 
Милора-д. Петковски Васка, Стојилковић Петра Сто-
јим ко, Владуши-ћ Николе Стево и Зрнић Ђуре 
Бранко^ 

поручници-: Ахчин Франца Франц, Бритви^ Ми-
лана Радослав, Цурман Алојза Бранко, Јоцић Јеро-
нима Иван, Дедић Ћирка Владислав, Грбац Андрије 
'Мир-ко, Кадија Мије Владимир, Мардешић Винча 
Тонко, Матовић Милића Батрић, Перић Остоје Пе-
тар, Петровић Миливоја Матија^ Трумбић Марина 
Војо, Влаховић Тадмше Миодраг м Здр-авковић 
Станка Војиславу 

-потпоручници: Бливајс Оте Сагла, Кућер Анте 
Жељко, Лизовић Јосипа Иван, Марковић Цветин Ни' 
1кола, Османагић Хусеину Мухамед, Сајевић Ало;за 
'Станко, Сави-ћ Станка Мила-н и Живковић Анте 
-Зое ит; 

заставници: Герехтсхамер Павла Борис, КораЈКић 
Дедин Бешлага, Младонић Павла Иван, "Редић Муја 
Мехмед, Станивуковић Миливоја Миленко, Шћепа-
новић Једете Божо, Шиљеговић Љубомира Душан, 
Шварцвалд Рудолфа Бранка, Телечки Мије Иван и 
Зло дре Јакову Небој-ша. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Бобан Димитрија Никола,, Христовски 

Хам че Тело; 
п о р у ч и т и : Ба^ин Ненада Душков, Длмитријевић 

Глигорија Радоје, Ђурановић Миливоја Божидар, 
Ђуровић Милана Васо, Јовановић Богомира Божи л ар, 
Југо Мухарема Ахмед, Код Иј,а Мије Владимир, Мла-
деновић Радоја Милун, Павловски Мише Ђорђе, Ра-
довановић Николе Чедомир, Ра догановић Љубомира 
,Ђорђе, Радоњић Петра Радомир, Секулић Крсте Бран-
ко, Сим-ић Константи^ Љубомир, Слепчевић Тодора 
Милорад, Станишић Радомира Милан, Тодоровски. 
Цветка Бора и Врачарић Владимира Боривој; 

п,отпор учинци: Јагер Антона Антон, Маринков 
Бранка Славко, Марковић Драгише Миодраг и Са-г-
вић Алојза Станко; 

заставници: Д ашковић Николе Тончи, Ди митров-
ски Георгија Борислав,, ФргачЈиб Антона Антон, Јо-
вичић Јована Светозар, Куљиш Хинка Мирко, Ман-
дић Миле Војин, Матејевић Милоша Јовица, Недељ-
ковић Николе Мо-мчило, Панчић Целестина Ненад, 
Станивуковић Миливоја Миленко, Злодјре Јакова Не-
бојша м Живковић Светомира Вукашин, 

Бр. 443 
Ш јула 1947 године 

Београд 
Секретар,, 

И,. Перуничић, с р 
Претседник, 

др И, Рибар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
г броју 51 од 17 новембра 1947 године објављује: 

Указ о сазиву Народне скупштине Народне Ре-
публике Србије у друго редовно заседање иа дан 
52 децембра 1947 године; 

Указ о проглашењу градских болница у Сомбору 
и Суботици за установе покр алпског значаја; 

Указ о проглашењу предузећа републиканеког, 
значаја; 

Правилник о признавању сведочанстава школа за 
опште образовање, стручних школа и стручних 
испита стечених у иностранству; 

Правила о учењу и владању ученика државник 
академија н државних нижих трговачких школа4 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у; 
броју 47 од 16 новембра 1947 године објављује; 

Указ о -проглашењу санаторијума Сеножече за 
здравствену установу републиканског значаја; 

Решење о потврди кандидатом листе за изборе 
послали ка за Савезно веће ФНРЈ иа припојеном 
подручју Народне Републике Словеније; 

Уредбу о ограничењу употребе електричне 
енергије на подручју Народне Републике Словеније; 

Правилник о новча-шм еквиваленту за примања 
у натури 

Решење о промени назива привредних школа 
Министарства три очзине и снабдевања Народне Ре-
публике Словеније. 

С А Д Р Ж А Ј -
Страна 

756. Закон О' држављанству лиц^ на подручју 
припојеним Федеративној Народној Репу-
блици Ј у г о с л а в е н по Уговору о миру са 
Италијом — 1437 

757. Закон о изменама и допунама Закона о 
држављанству Федеративне Народне Ре-
публике Југославије — — 1438 

758. Закон о изменама и допунама Закона о 
установљен^ права на пензију и о пен-
зиописању државних службеника 1438 

759. Закое о допуни Закона о таксама 1439 
760. Закон 10 укидању става 3 члана 14 Закона 

о сузбијању не ^опуштене тогови-не, нето-
пуштене шпекуланте и привредне сабо-
таже — — — 1439 

761. Основни за,кон о гднооима родитеља и 
деце — — — — 1440 

762. Закон о забрани употребе грба, печата и 
имена Организације Уједињених Нација 1443 

763. Уредба о спортским тренерима — 1443 
764. Правилник за финансиско пословање Ми,-

нистарства пошта — — 1444 
765. Правилник о допуни Правилника за извр-

шење Уредбе о радним књижицама 1446 
766. Наредба о тарифа за рад транспортних 

радника који се обавља искључиво у си-
лосима — — 1447 

Исправка Решења о одређивању провизије 
продавцима на мало за продају пореских 
марака и пореских хартија с д вредности 1447 

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

ског штаметарског предузећа, Београд 


