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КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ
НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ
1946 - 1950
(1946 - 1950)
ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА
Након вишемесечних разговора који су под притиском савезника вођени између руководства народноослободилачког покрета и представника краљеве владе дошло је до
другог споразума Тито-Шубашић 1. новембра 1944. године, којим је предвиђено оснивање јединствене владе и утврђен састав владе до одлуке Уставотворне скупштине. Тако је 7. марта
1945. године образована привремена Влада Демократске Федеративне Југославије.
Као посебан орган Владе ДФЈ установљено је – Министарство за конституанту.
Основни задатак му је био израда нацрта првог устава и припрема аката за рад Уставотворне
скупштине.
Након 25 дана од именовања чланова нове Владе и Министарства за конституанту
основан је још један орган – Законодавни савет Владе ДФЈ. Његови задаци су били: израда
нацрта закона које поједини министри подносе Влади; коначна израда предлога законских
текстова, по овлашћењу Владе, које је влада усвојила или их је само у начелу прихватила;
обавезно тумачење прописа које доноси Влада; давање обавезних упутстава органима појединих федералних јединица у име Владе ДФЈ.1
У оквиру Министарства за конституанту оформљена је Комисија за устав,
7. септембра 1945. године као саветодавно тело чији је задатак био да изради нацрт устава на
основу којег ће Министарство за конституанту израдити предлог устава и поднети га Влади
ДФЈ и Уставотворној скупштини ДФЈ. Министарство за конституанту и Комисија за устав
престали су да постоје испуњењем свог основног задатка усвајањем Устава ФНРЈ 31. јануара.
1946. године.
Указом Президијума Народне Скупштине ФНРЈ, од 8.фебруара 1946. године основан
је први савезни орган управе искључиво за законодавство и изградњу народне власти
Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ2 чиме је престала функција Законодавног савета Владе ДФЈ и његова надлежност прешла на Комитет. Задаци и надлежност уређени су Општом уредбом о комитетима Владе ФНРЈ.3
Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ био је надлежан за:
- руковођење и усклађивање целокупне делатности на изради предлога савезних закона, као и уредаба, упутстава и наредби Савезне владе;
- давање иницијативе за доношење нових и измену постојећих прописа и израду нацрта, као и прописа које је доносила Савезна влада;
- коначну израду прописа које је у начелу прихватила савезна влада;
- давање мишљења Савезној влади о предлозима закона, уредаба које јој подносе
чланови Владе и њени комитети;
1

2
3

АЈ-182-5, Исти објављен у Љ.Кораћ, Организација федерације у социјалистичкој Југославији
1943-1978. године, Загреб, 1981.стр.223.
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предлагање Савезној влади општих начела за законодавство народних република
по питању организације државне власти;
- постављање општих начела за руководство народних република у питањима изградње и организације државних органа;
- подношење предлога Президијума Народне Скупштине ФНРЈ за обавезно тумачење закона;
- усклађивање рада на саглашавању одлука, закона и уредаба у смислу чл. 136.
Устава ФНРЈ и састављање нацрта предлога Председнику владе ФНРЈ;
- давање предлога Влади ФНРЈ за издавање општих прописа о систематизацији
службеничких места и положаја, висини њихових принадлежности и општим називима службеничких звања;
- надзор над правилном применом савезних прописа о систематизацији службеничких места и положаја;
- израду општих образаца Статута народних одбора као и правилника и пословника
органа и установа државне управе;
- давање обавезних правних мишљења у случају спора о надлежности између министарстава, комисија и комитета Савезне владе или између подређених им надлештава и установа;
- руковођење Службеним листом ФНРЈ, старање о службеним издањима закона и
коментара закона;
- научно проучавање питања правне изградње државе;
- као и за све друге послове из области законодавства и изградње народне власти
који законом или уредбом Савезне владе буду стављени у његову надлежност.
Поред наведених задатака и надлежности, Комитет је од 2. априла 1948. године био
овлашћен да између две седнице Владе, разматра предлоге уредаба чије се доношење сматрало
ургентним. Уредба се сматрала донетом на седници Владе, ако ју је усвојио Комитет за законодавсто и изградњу народне власти, а сагласност дали претседник Владе и члан Владе предлагач
уредбе. Овај посебан поступак био је предвиђен за доношење хитних уредаба Владе.
Уредбом Владе ФНРЈ од 11.03.1949. године4 у саставу Комитета за законодавство и изградњу народне власти владе ФНРЈ, основана је Савезна управа за систематизацију, преко које
је Комитет вршио послове систематизације на основу Закона о државним службеницима.
Решењем Владе ФНРЈ од 04.01.1050. године5 у састав Комитета за законодавство и
изградњу народне власти Владе ФНРЈ, основан је Савезни Биро за унапређење административног пословања, као орган надлежан за питања организације и уређења административног
пословања у државним надлештвима, установама и предузећима.
Указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 24.05.1950. године укинут је Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, а уместо њега је основан Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ,6 који је наследио све послове
из надлежности Комитета.
-

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТВАРАОЦА ФОНДА
Комитет је у току свог постојања радио на основу три различите организационе поделе.
Прва подела је била - на одсеке
4
5
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друга
- на одељења
трећа
- на секторе
Организационе промене су пратиле економски и друштвени развој земље. Према организационој шеми од 12.10.1946. године7 на челу Комитета се налазио начелник др. Леон
Гершковић, и постојала су четири одсека и једна комисија:
1. Организациони одсек
2. Привредно-финансијски одсек
3. Правосудно-управни одсек
4. Одсек за штампу и пропаганду
5. Комисија за систематизацију
Друга организациона подела донела је промену на челу Комитета, за председника
изабран је Едвард Кардељ а извршена је и реорганизација Комитета. У Билтену8 број 7-9, јули-септембар 1948. годинe, објављена је организациона структура Комитета која се примењивала током 1946-1948. године:
1. Секретаријат
2. Одељење за организацију
3. Одељење за управно и судско законодавство
4. Одељење за привредно законодавство
5. Одељење за локалну управу
6. Одељењље за републиканско законодавство и примену закона
7. Биро за штампу.
Доношењем Закoна o нациoнализацији приватних привредних предузећа, вршене су
припреме за прелаз на планску привреду, Закoна o првoм петoгoдишњем плану и сoцијалистичкoј свoјини, билo је нужнo дoнети низ прoписа кoји ће пратити наведене промене. Какo
се делoкруг рада Кoмитета повећавао указала се пoтреба за његовом реoрганизацијoм. Такo је
крајем 1948. гoдине реорганизација извршена и пре него што је донета Уредба Владе ФНРЈ о
оснивању и раду Савезне управе за систематизацију и органима за систематизацију од 11.
марта 1949. године. Јануара 1949. гoдине председник Кoмитета Едвард Кардељ шаље свим
републичким владама шему реорганизације Савезног комитета9 са препoрукoм да се у свим
републикама oснују Кoмитети за закoнoдавствo и изградњу нарoдне власти, по истим oрганизациoним принципима уз прилагoђавање сoпственим пoтребама, (тачан датум настанка шеме
реорганизације савезног Комитета није познат.) Према шеми, Савезни кoмитет треба да буде
састављен oд министара, а да председник буде један oд пoтпредседника Владе, или кoји други члан Владе, кoји би имао свoг пoмoћника преко ког би рукoвoдио апаратoм Кoмитета.
Кoмитет је oрганизoван у три сектoра са oдгoварајућим oдељењима:
ЗАКОНОДАВНИ СЕКТОР
1. Одељење за управно –судско законодавство
2. Одељење за републиканско законодавство
3. Одељење за спровођење закона
4. Одељење за радне и службеничке односе
ПРИВРЕДНО УПРАВНИ СЕКТОР
1. Одељење за привредне прописе
7
8
9
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2. Одељење за управне прописе
3. Одељење за организацију привреде
ОРГАНИЗАЦИОНО ИНСТРУКТОРСКИ СЕКТОР
1. Организационо одељење
2. Управа за систематизацију
Ова реорганизација трајала је до Указа Президијума Народне скупштине ФНРЈ о укидању Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ од 31.05.1950.године.
РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАОЦА ФОНДА
Канцеларијско пословање вођено је централизовано (јединствено). Основна евиденција о актима и предметима је општи деловодни протокол. Уз деловодни протокол вођен је
азбучни регистар аката и предмета за сваку годину одвојено. За поверљиву архиву вођен је
поверљив деловодни протокол за сваку годину.
Књиге су снабдевене одговарајућим подацима, назив комитета, врста књиге, година
настанка и број књиге из пописа књига у архивском фонду. Неке књиге су због употребе у регистратури оштећене, корице су попустиле те део листова испада из корица, потребно је исте
поново повезати.
Укупно општих деловодних протокола има 7 књига, азбучних регистара 4 књиге, поверљивих деловодних протокола 2 књиге ( само за 1946 и 1948 годину) и 1 матична књига
запoслених за цео период постојања Комитета за законодавство и изградњу народне власти
Владе ФНРЈ.
Акта и предмети завођени су у општи деловодни протокол са 13 рубрика по редном
броју и датуму настанка или приспећа.
У помоћну евиденцију општи регистар, предмети су евидентирани по азбучним одредницама предмета уз обавезну констататацију завршених аката и предмета.
Грађа из основне делатности Комитета архивирана је по материји, односно по словним
ознакама, које као саставни део сигнатуре за архивирање предмета имају следеће значење:
М – Мишљења
НУ –Наредбе и упутства
О – Остало, организација
П – Правилници
У – Уредбе
З – Закони
Р – Решења
С – Систематизација
Као посебне групе архивиране су: Поверљива архива и Општа архива.
СТАЊЕ И ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДА
Aрхив Југославије преузео је архивску грађу Комитета за законодавство и изградњу
народне власти Владе ФНРЈ (1946-1950), од Сервиса за биротехничке послове савезних органа управе и савезних организација дана 16.05.1983.године. Према Записнику о примопредаји,
број 02-486-110, укупна количина архивске грађе износи: књига 14, фасцикли 229, односно
дужинских метара 21,40. Архивска грађа Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ је некомплетна (недостају записници са седница Комитета). Физички је до10
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бро очувана. Грађа је архивирана пo материји oднoснo по одговарајућим групама. Основни
материјали груписани су по словним ознакама. На начин какo је грађа архивирана такo је и
пoписана. С обзиром, да је Савет за законодавсто и изградњу народне власти Владе ФНРЈ наставио послове и задатке Комитета за законодавсто и изградњу народне власти Владе ФНРЈ,
ради континуитета делатности преузео је део предмета истог. Део предмета био је незавршен
па је по њима требало радити и окончати их, а део предмета који је био завршен у Комитету
били су потребни за каснији рад, па су преузети и допуњени са новонасталим предметима са
којим чине логичну целину.
У току сређивања и обраде архивске грађе Комитета издвојени су наведени предмети
па је извршено разграничење и то 4 фасцикле које припадају Савету за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ и 2 фасцикле које припадају Министарству за конституанту.
Језик на документима је српски, хрватски, словенски и македонски. Правни прописи
које су републике слале Комитету за давање сагласности, мишљења или примедaбa углавном
није превођен на српски, јер се и објављивање правних прописа у Службеном листу, штампало на ова четири језика. Постоје у архивској грађи Комитета и докумената на енглеском,
немачком, француском и руском језику. Ради се упитницима, декларацијама, прокламацијама
и законски текстови посебно из совјетске литературе која су се користила-копирала за израду
наших закона.
Архивска грађа Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ,
сређена је по принципу провенијенције и првобитног реда пошто је архивска грађа истог у
настанку евидентирана у основне евиденције и архивирана по утврђеном систему који је
предвиђен административним пословањем ствараоца. Због измешаности материјала по групама, у току рада грађа је враћена у своје основне групе и хронолошки поредак. Примећено је
да код две основне класификационе групе: Остало, организација и Општа архива, има највише правних прописа у својој грађи. Зато је од те две и још шест фасцикли разно, направљена
нова класификациона шема под називом Законодавство и организација. То је урађено да би
се архивска грађа по садржају нашла на истом месту.
Архивска грађа Комитета разврстана је у следеће класификационе групе:
I ПОВЕРЉИВА АРХИВА
II ПРАВНИ ПРОПИС
III НАРОДНИ ОДБОРИ
IV ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА
V РЕОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗНИХ И РЕПУБЛИЧКИХ УСТАНОВА
VI АГРАРНА РЕФОРМА, ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА И КОНФИСКАЦИЈА
VII НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПРИВАТНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА
VIII СИСТЕМАТИЗАЦИЈА САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ, УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА
IX МАТЕРИЈАЛ О ИЗБОРИМА.
X ПОПИС КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈА
Архивска грађа Комитета за законодавство и изградњу народне власти владе ФНРЈ
има изузетан значај и са научног, историјског, културног и друштвеног аспекта. Мало
фондова из социјалистичког периода има такву вредност. Значај се прво огледа у државној
хијерархији коју је тада заузимао. Граничне године грађе и граничне године фонда 19461950, говоре о почетку: како се стварала нова држава, нови облици власти и организација
истих. Комитет је био надлежан за организацију свих савезних и републичких органа управе,
установа и предузећа, за изградњу народне власти у локалним органима власти (месни, окру-
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жни и срески НО), давање иницијативе, израду нацрта, давање мишљења у вези доношења
правних прописа, систематизацију службеничких места и положаја, висину принадлежности
за све службенике савезних, републичких установа и предузећа, још је руководио Службеним
листом ФНРЈ, Савезном управом за систематизацију и Савезним бироом за унапређење административног пословања. Посредно није било могуће изучавати други фонд из тог периода
ако прво није прегледана архивска грађа Комитета јер у њему се налазе организационе шеме
свих савезних, републичких органа управе, установа и неких предузећа, решења о систематизација истих итд.
У току архивистичког сређивања и обраде фонда издојено је 5,00 м безвредног регистратурског материјала, валоризацијом архивске грађе фонда утрђено је да тај материјал нема
вредност ни за научне, јавне или приватне потребе. Поред дупликата и мултипликата, ради се
о следећем материјалу: разне молбе и решења о боловању, породиљском одсуству и годишњем одмору, набавка материјала и инвентара, рачуне, путне налоге и трошкове у вези
истих, акта без прилога, празни обрасци, нормативни акти упућени Службеном листу ФНРЈ
за штампање, радне верзије-закона, уредби, наредби, упутства, решења, правилника итд. Граничне године фонда су 1946-1950, граничне године грађе су 1946-1950. Остало је 16,5 м односно (165) фасцикли архивске грађе, 184 јединице описа и 14 књига евиденције. Као информативно средство урађен је сумарно-аналитички инвентар. Сигнатура архивске грађе фонда
садржи ознаке Архива Југославије (АЈ), број фонда (182), број фасцикле и јединице описа.
Фонд је архивистички обрадила саветник Љубица Вуковић.

Београд
април 2009. године

Саветник
Љубица Вуковић
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ПОВЕРЉИВА АРХИВА
1

1

ПОВЕРЉИВА АРХИВА 1946/ 1-128
Списак правника у НР Македонији, Црној Гори и Србији; Уредба о промету ватреном оружју, муницијом и експлозивним средствима; Изводи из
уводног реферата и закључне речи председника Привредниг савета Бориса
Кидрича; Тезе о платама државних службеника; Проглашење ударника.
Година: 1946.
Врста документа: молбе, разни спискови, закони, уредбе, наредбе, упутства,
мишљења, правилници.
Језик: српски, македонски.

2

2

ПОВЕРЉИВА АРХИВА 1947/ 1-327
Влада ФНРЈ - Уредба о регулисању накнада страним држављанима за
извршење реквизиције у току НОР-а од стране ПОЈ-а, НОЈ-а, ЈНА и НОО-а.
Министарство одбране - Пројект закона о војном рачунском суду.
Влада ФНРЈ - Уредба о организацији комитета за заштиту народног
здравља Владе ФНРЈ; Уредба о дисциплини у народној милицији; Правилник
о давању зајмова; Персонална документација.
УН- Одговори на упитник о правном положају жена и о поступању према женама.
Уредба о ликвидацији конфисковане имовине уз примедбе.
Година: 1947.
Врста документа: молбе, разни спискови, закони, уредбе, наредбе, упутства,
мишљења, правилници, разни записници.
Језик: српски, словеначки, енглески.

3

3

ПОВЕРЉИВА АРХИВА 1947/ 328-537
Албанско-југословенско друштво - оснивање дисциплинског друштва.
МИП- прелаз италијанске и мађарске имовине у својину ФНРЈ; питање
издавања извода из матичних књига од стране свештеника; Уредба о повлачењу и замени новца-лира.
Министарство комуналних послова Македоније - материјални биланс за
занатство и локалну индустрију.
Министарство правосуђа ФНРЈ - уредба о прелазу мађарске имовине у
државну својину ФНРЈ по уговору о миру са Мађарском.
Окружни НО за Истру - одлука о узроцима и разлозима за развод брака.
Савезна планска комисија - лист, попис становништва за 15.03.1948.
Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ - подаци за план инвестиција у 1948; Уредба о оснивању и надлежности Управе за
резерве при Влади ФНРЈ; Наредба о обавезном засејавању површина памуком
и другим суптропским културама.
Година: 1947.
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Врста документа: молбе, разни спискови, закони, уредбе, наредбе, упутства,
мишљења, правилници, разни записници.
Језик: српски, македонски, словеначки.

4

4

ПОВЕРЉИВА АРХИВА 1948/ 2-182
Списак лица која немају бирачко право са СНО, ужа Србија, Војводина,
АКНО; Списак дипломираних правника у Јавном тужилаштву ФНРЈ; Генерална конвенција са Мађарском.
Министарство комуналних послова Македоније - материјални биланс
за 1948.
Црна Гора - одељење комуналних послова.
Македонија - Нацрт закона о национализацији великих стада оваца.
Министарство правосуђа - упис власништва колониста и аграрних интересената.
Државни статистички уред - попис становништва које се налази на одслужењу војног рока 15-16.03.1948.
Комитет за аутосаобраћај - реферат о проблемима аутосаобраћаја (шеме,
решења, закључци, уредба).
Институт за међународну политику - мишљења по питању закључења
конзуларних бракова на територији ФНРЈ; Решење о обавезном осигурању
против штете насталих пожаром; Упутство за ревизију бирачких спискова;
Уредба о одређивању војних обвезника који се у приправном, мобилном и ратном стању могу употребити за грађанске дужности за ратну производњу и
друге потребе државе и Правилник; Решење о ликвидацији национализованих
кредитних и осигуравајућих предузећа; Уредба о оснивању, премештају и укидању поморских стручних школа; Конвенција између Југославије и Албаније
о узајамној одбрани против заразних болести; Уредба о војним затворима.
Година: 1948.
Врста документа: молбе, разни спискови, закони, уредбе, наредбе, упутства,
мишљења, правилници, разни записници.
Језик: српски, македонски, словеначки, немачки.

5

5

ПОВЕРЉИВА АРХИВА 1949/ 183-439
Списак службеника Комитета за законодавство и изградњу народне власти ФНРЈ и "Службеног листа"; Уредба о успостављању царинске границе између ФНРЈ и Албаније.
Савезна планска комисија - основни економски нормативи за објекте из
области друштвеног стандарда (станови, болнице, школе итд.); Главна управа
цивилног ваздушног саобраћаја, Генерална дирекција унутрашње пловидбе,
Министарство локалног саобраћаја и Министарство шумарства ФНРЈ (организациона шема).
Савезна планска комисија - предлози, планови инвестиција за 1949.
Комитет за законодавство и изградњу народне власти ФНРЈ - преглед
планираних инвестиција; План уписа малих матураната за 1948/1949. по републикама; Нацрт уговора између Југославије и Бугарске; налазишта угља Кијево, Кулска.
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Обавезно тумачење Закона о одузимању држављанства (таксе, примедбе); Пројект Генералне конвенције о режиму вода са Мађарском и записници;
Уредба о контроли промета о непокретности.
Година: 1948.
Врста документа: молбе, разни спискови, закони, уредбе, наредбе, упутства,
мишљења, правилници, разни записници.
Језик: српски, словеначки.

6

6

ПОВЕРЉИВА АРХИВА 1949/ 3-397
Списак правника у ДЗЗСО Београда, Привредном савету, Комитету за
културу и уметност, Комитету за школу и науку, Комитету за кинематографију, Комитету за радио дифузију, Комитету за аутосаобраћај, МУП-у, МИП-у,
Министарству правосуђа, Савезној планској комисији, Савезној контролној
комисији, Министарству рударства, Влади Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Председништву Владе ФНРЈ, Министарству спољне трговине, Министарству индустрије, Министарству ПТТ, Министарству саобраћаја, Министарству грађевине, Министарству поморства, Министарству железнице, Министарству тешке и лаке индустрије, Министарству електропривреде, Министарству пољопривреде, Министарству финансија, Репарациону комисију.
Савезна планска комисија - одобрење плана грађевинских земљишта.
Министарство финансија - образовање специјалних комисија за праћење
и контролу експроприсане, конфисковане и национализоване имовине.
Министарство шумарства - сагласност за нову систематизацију.
Предлог споразума о оснивању и раду трговачког представништва између ФНРЈ и ЧСР.
Савезни статистички уред - Нацрт пописа зграда и станова; организациона шема Комитета за заштиту народног здравља; Нацрт одлуке истарског
окружног НО личним легитимацијама; бројни преглед чланова Извршних одбора, месних НО - Хрватска; Ревизиони налаз; решење о оснивању контролне
службе у министаствима; пренос предузећа и установа на обласне НО и организациона шема Сарајева, Тузле, Бања Луке и Мостара; организација судова и
арбитража; Уредба о заштити морског блага.
Година: 1949.
Врста документа: молбе, разни спискови, закони, уредбе, наредбе, упутства,
мишљења, правилници, разни записници.
Језик: српски, словеначки, македонски.

7

7

ПОВЕРЉИВА АРХИВА 1949/ 405-643
Споразум о пловидбеном правилу ФНРЈ - Румунија.
Министарство комуналних послова БиХ - национализација имовине исељених жидова у државу Израел.
МИП - ликвидација италијанске имовине; Формирање органа за водопривреду.
Комисија државне контроле ФНРЈ - обрасци за месечни билтен опште
евиденције.
МИП - непостоји реципроцитет у вези наслеђивања ФНРЈ-САД.
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Министарство народне одбране - правилник о организацији и пословању
управе за снадбевање војних лица.
МИП - примена уредбе о ликвидацији односа Италија-ФНРЈ.
Комисија државне контроле ФНРЈ - списак службеника са правним факултетом; Упуство за планирање мреже културно-просветних установа и финансијских средстава за њихово одржавање у 1950.
Влада ФНРЈ - без одобрења Министарства правосуђа наш држављанин
не може ступити у брак са странцем; Решење о оснивању поморског музеја у
Котору; Правилник о пограничној зони и списак месних и градских НО у Црној Гори, Србији, Македонији, Истри, Словенији и Хрватској; Колизије при
спровођењу наредбе о попису зграда и пословних просторија; Уредба о оснивању генералних и главних дирекција.
Година: 1949.
Врста документа: молбе, разни спискови, закони, уредбе, наредбе, упутства,
мишљења, правилници, разни записници.
Језик: српски, словеначки.

7

8

ПОВЕРЉИВА АРХИВА 1950/ 1-91
МИП - земљишно-књижно стање неодговара фактичком стању Италије
и Југославије; Саветовање по питању слободне опстантске имовине.
МИП - јеврејска имовина; тумачење споразума са Швајцарском; Пројект
конвенције о проглашавању умрлим нестала лица; Југословенска Влада предлог Декларације о правима и дужностима држава ОУН.
МИП - састанак о константовању висине ратне штете по пријавама америчких држављана.
МИП - београдски споразум са Италијом; Уредба о ограничењу држања
санских коза-Македонија.
МИП - питање италијанских двовласничких имања.
Министарство народне одбране - организационо питање; организација
привредног савета; организација савезне планске комисије; плаћања извршена
за време окупације од стране наших грађана на рачун дугова према држављанима САД-а; МИП - предлог конвенције о злочинима против мира и безбедности човечанства ОУН; Белешка - право странаца бивших југословенских
држављана на инвалиднину и слање пензија у ЧСР; извоз из Италије покретности које су југословнски држављани наследили у Италији; списак места на
подручју Србије која носе назив имена светаца или сарадника окупатора, Хрватске, Словеније, Македоније и Црне Горе; забелешка у МИП-у поводом
Упитника ОУН; Закон о забрани ношења зара и фереџе.
Македонија - нова организација средских и градских НО; забелешка о
израелској имовини; Правилник о организацији службе противавионске заштите; признање и извршење у иностранству одлука по предмету обавеза издржавања; забелешка о раду југословенско-италијанске комисије; Записник о
пријему војне имовине.
Година: 1950.
Врста документа: молбе, разни спискови, закони, уредбе, наредбе, упутства,
мишљења, правилници, разни записници.
Језик: српски, македонски, словеначки, француски.
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ПРАВНИ ПРОПИСИ
ЗАКОНИ
8

9

ЗАКОНИ I/1-35 (1946)
Закон о забрани изазивања националне, расне или верске мржње и раздора (образложење и примедбе), Закон о изменама истог; Предлог закона о
уређењу и надлежности војних судова у ЈНА (образложење и предлог Закона о
изменама истог).
Предлог Закона о потврди изменама Закона о регулисању платног промета са иностранством (девизни закон); Закон о регулисању предратних обавеза и образложењу; Нацрт закона о јавном тужилаштву ФНРЈ (образложење,
коментар и кратка белешка конференције код јавног тужилаштва ФНРЈ од
16.03.1946. у Београду, упутство за организацију и рад јавних тужилаштва);
Закон о потврди и изменама закона о ордењима и медаљама ФНРЈ и образложење; Закон о потвди изменама уредбе о регулисању надница и плата радника
и намештеника у државно-привредним и праватним предузећима, привредним
установама и организацијама; Закон о радничким повериоцима и образложење; Закон о потврди и изменама Уредбе о постављању и унапређењу државних службеника ДФЈ од 02.04.1945; Закон о потврди и изменама закона о
оснивању фонда за обнову земље и помоћ пострадалим крајевима; Закон о
партизанској споменици 1941. и примедбе.
Година: 1946.
Врста документа: закон, уредба, белешке.
Језик: српски.

9

10

ЗАКОНИ I/36-62 (1946)
Пројект закона о поступку са експрописаним и конфискованим шумским поседима и образложење; Закон о сузбијању недопуштене трговине,
шпекулације и привредне саботаже (образложење, примедбе, закон о изменама истог); Закон о поступању са имовином коју су сопственици морали напустити у току окупације 24.05.1945.(упутство закона о кривичним делима против народа и државе, образложење, тумачење); Закон о потврди и изменама
одлуке о укидању и неважности свих правних прописа донетих од стране окупатора и њихових помагача за време окупације, о важности одлука које су за
то време донете о укидању правних прописа који су били на снази у часу непријатељске окупације (образложење, измене, допуне, примедбе и мишљења);
Закон о потврди и измени закона о давању амнестије и помиловања (образложење); Закон о одузимаљу држављанства од 23.08.1945. (образложење, измене, допуне); Закон о потврди и изменама закона о ревизији додељевања земље
колонистима и аграрним интересентима у Македонији и Косовско-Метохијској области (образложење, примедбе); Закон о кофискацији и одлука
АВНОЈ-а од 21.11.1944. (образложење, примедбе, коментар јавног тужиоца,
тумачење); Закон о државним матичним књигама (образложење и извештај законодавног одбора већа народа); Закон о избору народних посланика за устанотворну скупштину (коментар, обавезно упутство); Закон о ревизији положених стручних испита инжењера и техничара градитеља.
Година: 1946.
Врста документа: закон.
Језик: српски, словеначки.
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11

ЗАКОНИ II/1-10 (1946)
Пројект Закона о обавезама власника којима се враћају секвестрирана
предузећа; Основни Закон о буџету; Закон о буџету; Упутство за састав предлога буџета народних република, састављање и одобрење буџета, изводи из
уводног реферата и закључне речи председника Привредног савета; Буџетски
систем СССР-а; шема расподеле прихода на савезне републичке и месне; приходи државног буџета; Упутство о изради предлога финансијских планова државних привредних предузећа за 1947; Закон о опште државном буџету ФНРЈ.
Закон о демобилизацији старијих годишта обвезника жена и хранилаца
у Југославији (образложење, примедбе, наредбе); тумачење Закона о поступању са имовином (измене, примедбе, секвестрирање, допуна и обавезно тумачење); Закон о меници (образложење); Закон о чеку (образложење, примедбе,
достављење мишљења).
Година: 1946.
Врста документа: закон.
Језик: српски.

11

12

ЗАКОНИ II/11-35 (1946)
Предлог Закона о народној милицији; Предлог Закона о потврди и изменама уредбе о установљењу права на пензије; Закон о установљењу права на
пензију и о пензионисању државних службеника (образложење и обавезно тумачење чл. 42); Закон о потврди одлуке о општој амнестији лица која су у четничким јединицама Драже Михаиловића учестовала или их помагала или су
учествовали у јединицама хрватског или словеначког домобранства од
21.11.1944; Закон о потврди и изменама Указа о општој амнестији и помиловању од 03.08.1945; Општи закон о седмогодишњем основном школовању и
образложење; Закон о потврди и изменама закона о заштити споменика културе и природњачких вредности ДФЈ (образложење); Закон о потврди и изменама закона о повлачењу из оптицаја металног окупационог новца од 23.07.1945.
(италијанске лире, немачке марке, пенге); Предлог Закона о браку (примедбе,
образложења); Закон о порезима (примедбе); Закон о давању државног јемства
(мишљење); Закон о закључивању дугорочних зајмова; Закон о решавању
имовинских спорова путем државне арбитраже (образложење, примедбе);
Пројект закона о Влади ФНРЈ (образложење, примедбе, допуне, надлежност,
организационе шеме, предлог за измену и допуна чл.81); Закон о заштити општенародне имовине и имовине под управом државе; Закон о државним пољопривредним добрима (образложење).
Година: 1946.
Врста документа: закон,организацина шема, реферат, уредба.
Језик: српски, словеначки.

12

13

ЗАКОНИ II/38-54 (1946)
Закон о потврди и изменама закона о бирачким списковима (питања у
вези са вршењем бирачког права, образложење, тумачење, упутства за примену); Закон о социјалном осигурању радника и намештеника.
Устав Црне Горе (пројект са образложењима и примедбама).
Нацрт Устава НР Македоније (примедбе и мишљења).
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Нацрт Устава НР Србије; Записник са конференције 25.09.1946. са представницима народних република по питању устава народних република и
смернице владама народних република за доношење републичких устава.
Нацрт Устава НР Словеније.
Нацрт Устава БиХ (примедбе).
Закон о презудијуму народне скупштине ЦГ; Пословник уснанотворне
скупштине НР ЦГ; Закон о избору народних посланика за устанотворну скупштину НР ЦГ; Закон о избору народних посланика за устанотворну скупштину НР Македоније (примедбе); Закон за презудијум устанотворне собрања НР
Македоније и пословник устанотворног собрања са примедбама; Закон о президијуму устанотворне скупштине НР БиХ; Закон о президијуму устанотворне
скупштине НР Словеније; Пословник устанотворне скупштине Словеније;
Пројект Закона о уставотворном сабору НР Хрватске, Закон о избору народних заступника за устанотворни Сабор и примедбе; Уставни закон од
26.06.1945. о ратним злочинима и друго; Комисија уједињених нација за ратне
злочине.
Година: 1946.
Врста документа: закон, записник, пословник.
Језик: српски, словеначки, македонски.

13

14

ЗАКОНИ I/3-26 (1947)
Предлог закона о изменама и допунама закона о ратним и војним инвалидима (образложење и мишљење Министарства одбране); Нацрт закона о
адвокатури (образложење и коментар Владе и обавезно тумачење); реферат,
загребачки адвокати примедбе; Закон о адвокатури ДФЈ и ФНРЈ; Закон о преносу надлежности окружних народних одбора на друге органе државне власти
и државне управе и о расформирању досадашњих окружних НО у НР Македонији; Предлог, Нацрт и Закон о усвојењу; Предлог закона о потпори мајкама
са више деце (образложење, примедбе); Број пороћаја у 1947. са назнаком које
дете је по реду мајци, број домаћинстава у Југославији у 1947, наредба Президијума Врховног савета СССР-а о повећању државне помоћи бременитим женама, мајкама са више деце и самохраним мајкама, тезе за закон о заштити деце и мајке; Пројект основног закона о лову (образложење, примедбе); општи
закон о лову (образложење, примедбе); Предлог основног закона о издавању и
растурању дечје и омладинске књижевности (коментар); Закон о служби код
Министарства саобраћаја његових установа и предузећа; Нацрт закона о заштити шума од пожара (образложење, реферат); Предлог закона о изменама и
допунама закона о удружењима, зборовима и другим јавним скуповима (образложење и закон о потврди и изменама истог); Нацрт закона о национализацији племенских, сеоских, братственичких шума и шумских земљишта на територији НР ЦГ.
Година: 1947.
Врста документа: закон, уредба, указ.
Језик: српски, македонски.

14

15

ЗАКОНИ II/1-20 (1947)
Предлог закона НР Србије о проглашењу општенародном имовином сеоских утрина и других земљишта (примедбе, образложење); Закон о бирачким
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списковима (коментар, празни образци за бирачке спискове); Предлог основног закона о односима родитеља и деце (примедбе, реферат о проблемима позакоњења ванбрачне деце у Хрватској); Нацрт закона о трговачким радњама;
Пројект закона о шумама (образложење, измене и допуне); Закон о руководству о општој организацији универзитета високих школа и научних установа
народних република (тезе и уредба о Комитету за науку и научне установе
Владе народних република и образложење); Нацрт, закон и допуне о организацији пољопривредне машинске службе; Предлог закона о личним именима
(примедбе и образложење); Закон о прекршајима; Нацрт закона о кретању на
граници.
Година: 1947.
Врста документа: закон, уредба.
Језик: српски, словеначки, македонски.
15

16

ЗАКОНИ II/21-34 (1947)
Нацрт закона о изменама и допунама закона о избору народних посланика за устанотворну скупштину (образложење, пројект); Пројект, предлог,
тезе и нацрт Закона о опозиву народних посланика; Закон о избору одборника
за НО; Закон о војним судовима и предлог.
Словенија - Закон о преносу имовине фискултурних друштава у државну својину.
Предлог закона о забрани потребе грба, печата и имена организације УН
(образложење, резолуција); Пленарна седница УН одржана 07.12.1946; Предлог и нацрт закона о стератељству (образложење), надзорна служба старатељства (образложење и примедбе), Уредба СССР-а, старање о деци која су остала
без родитеља, Записник прве седнице комисије за израду закона о односима
родитеља и деце одржане 14.12.1946; Нацрт закона о усвојењу.
Година: 1947.
Врста документа: закон, резолуција.
Језик: српски, словеначки, енглески, француски.

16

17

ЗАКОНИ III/1-50 (1947)
Нацрт закона о потврди одлука и закона донетих пре 21.11.1946. (примедбе, образложења); Нацрт закона о укидању југословенске академије знаности и уметности у Загребу (примедбе); Нацрт закона о опозиву народних представника НР Србије (примедбе); Саглашавање закона о аграрној реформи и
унутрашњој колонизацији (тражења и мишљења); Нацрт и реферат закона о
државним службеницима НР ЦГ, НР Хрватске и НР Македоније (примедбе и
бразложење); Предлог закона о административно територијалној подели НР
Србије; Нацрти и пројект закона за избор НО у НР Хрватској, НР БиХ, НР
Словенији, НР ЦГ, НР Македонији (образложења и примедбе); Нацрти и пројет закона о избору народне скупштине Војводина, обласног НО АП Косовометохијске области и Извештај законодавног одбора народне скуштине НР
Србије; Допунски закон о браку (словеначки); Предлог закона, тезе, Нацрт закона о обавезној оправци оштећених, рашчишћавању порушених и довршењу
започетих стамбених зграда на територији Србије (образложење, примедбе).
Година: 1947.
Врста документа: закон.
Језик: српски, словеначки, македонски, италијански.
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ЗАКОНИ I/1-8 (1948)
Нацрт закона о уређењу радних односа виноградарских радника; Закон о
потврди, изменама и допунама о избору народних посланика за устанотворну
скуштину НР Словенија; Закон о словеначкој академији; Закон о поступању са
експрописаним и конфискованим шумским поседима НР Словенија; Пројект
републичког закона о амнестији и помиловању; Нацрт закона о променама и
допунама Устава НР БиХ; Нацрт закона о трговачким радњама (примедбе, разни материјали, тезе, реферат, мишљења, измене и допуне) основног закона о
приватним трговачким радњама и образложење; Нацрт закона о кривичним
делима против службене дужности (примедбе, мишљења, списак чињеничних
стања, кривичних дела против службене дужности) НР Словеније; Закон о заштити општенародне и задружне имовине и имовине под управом државе,
Указ о проглашењу обавезним правним правилима, прекршајима и казнама из
Закона о железницама јавног саобраћаја (измене, примедбе).
Година: 1948.
Врста документа: закон, указ, реферат.
Језик: српски, словеначки, македонски.

18

19

ЗАКОНИ I/9-12 (1948)
Нацрт основног закона о санитарној инспекцији (образложење, организациона шема, примедбе, тезе, измене и допуне); Нацрт закона о почасним
звањима трудбеника (предлог, образложење, примедбе); Уредба о наградама
проналазача, новатора и рационализатора у привреди, напомене о правном заступању предузећа; Нацрт закона о проналасцима и техничким усавршавањима; Нацрт Општег закона о спречавању и сузбијању заразних болести (образложење, примедбе, измене и допуне); Нацрт закона о војним дисциплинским
судовима (образложење); Правилник о раду војних дисциплинских судова
управе државне безбедности (примедбе, измене и допуне).
Година: 1948.
Врста документа: закон, организациона шема, правилник.
Језик: српски.

19

20

ЗАКОНИ II/1-20 (1948)
Нацрт Закона о сточним заразним болестима и примедбе; Нацрт Закона
о управљању општенародном имовином; Нацрт Закона код служби Министарстсва саобраћаја његових установа и предузећа (образложење); Нацрт Закона о имовинским односима брачних другова; Предлог Закона о признавању
пуноважних бракова скплопљених пре 09.05.1946. године (проблеми конвалидације, образложење, белешка о конференцији одржаној 24.04.1948. по питањима у вези са тезама за републичке законе о имовинским односима брачних
другова и примедбе); Предлог Закона о обалном мору ФНРЈ (образложење);
Извод из Билтена државног Департамана 30.09.1945; Прокламација о јуриздикцији САД на богатствима у обалским пределима и на отвореном мору (нацрт и примедбе); Нацрт Закона о заштити споменика културе НР Србије
(образложење и примедбе); Нацрт Закона о становима и пословним просторијама НР Македоније (примедбе); Нацрт Закона о лову (примедбе).
Година: 1948.
Врста документа: закон, белешка, указ, прокламација.
Језик: српски, словеначки, македонски, енглески.
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ЗАКОНИ II/21-45 (1948)
Нацрт Закона о добровољним ватрогасним друштвима.
Закон о чувању културних споменика Словеније.
Нацрт Закона о опозиву народних представника НР Хрватске (примедбе).
Предлог Закона о надлежности месних НО за прописивање административних казни (образложење, нацрт, белешке и реферат).
Овлашћење Влади НР Словеније за доношење уредаба са законском снагом у области здравља, социјалног старања.
Нацрт Закона о васпитању деце предшколског узраста НР Македоније
(примедбе).
Нацрт Закона о уређењу система дозвола боравка у градовима НР Србије; Предлог Закона о ревизији, дозвола за вођење јавних апотека НР Србије
(образложење, реферат); Нацрт Правилника за извршење закона о царинама I
део (бугарско-југословенска царинска комисија), протокол, нацрт царинског
закона (образложење и примедбе); Нацрт Општег закона о универзитетима и
великим школама (примедбе); Нацрт Закона о стицању научног степена доктора наука; Нацрт Закона о проналасцима и техничким усавршавањима (предлог, примедбе); проналазак и проналазаштво СССР-а, Француске, Немачке;
Правила за регистровање робних знакова, узорци и модели, жигови и робни
знаци, тарифа патентног одељења, покушај дефинисања проналаска, техничког усавршавања, методе рада; Нацрт Закона о лову НР Србије.
Година: 1948.
Врста документа: закон, протокол, реферат, уредба.
Језик: српски, словеначки, македонски.
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ЗАКОНИ III/1-15 (1948)
Нацрт Закона о регулисању питања италијанске имовине на територији
ФНРЈ по Уговору о миру са Италијом; Упутство за вршење извештајно статистичке службе о запосленом особљу, платном фонду и радном времену и примедбе; Уредба о организацији инспекције рада са образложењем; Нацрт Закона о мерама; Закон о предметима од драгоцених метала (примедбе, мишљења,
извештај, реферат); Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о аграрној
реформи и колонизацији (образложење, примедбе, белешка); Извештај Повереника за пољопривреду АП Војводине; Нацрт Закона о државној контроли
(измене и допуне); Указ; Указ Президијума Врховног совјета од 06.09.1940.
Година: 1948.
Врста документа: закон, упутство, извештај, реферат, уредба, указ.
Језик: српски, словеначки, руски.
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ЗАКОНИ III/16-38 (1948)
Нацрт Закона о државним службеницима НР Словенија (примедбе).
Нацрт Закона о преносу послова старања о ратним војним инвалидима
из надлежности Министарстава народне одбране у надлежност Комитета за
социјално старање Владе ФНРЈ; Нацрт о спровођењу рачуноводства (извештај, закључци конференције, примедбе, реферат, измене и допуне); Нацрт Закона о лову НР Хрватска са пописом дивљачи (образложење и примедбе);
Предлог Закона о изменама и допунама Закона о државним матичним
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књигама (образложење, примедбе); предлог пројекта Закона о груписању земљишних парцела сељачким радним задругама (примедбе и белешка); Општи
Закон о шумама; спровођење Основног закона о прекршајима; Нацрт Закона о
проглашењу несталих лица умрлим и о доказивању смрти и примедбе; спровођење Основног закона о старатељству.
Година: 1948.
Врста документа: закон, извештај, закључци, белешка,
Језик: српски, словеначки, македонски.
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ЗАКОНИ I/1-37 (1949)
Нацрт Закона о конвалидацији бракова НР Хрватка, НР Словења и НР
БиХ (образложење); Нацрт републичког закона о старатељству НР Хрватске,
НР Србије и НР ЦГ (примедбе, образложење, записник, тезе, примедбе).
Нацрт закона о риболову НР Словеније (примедбе, проблеми,
образложење).
Закон о рибарству НР Хрватске, НР Србије (образложење, примедбе).
Нацрт Закона о прекршајима јавног реда и мира (примедбе, образложење,
уредба о прекршајима и реферат).
Нацрт закона о лову НР Македоније (примедбе); Нацрт Закона о Универзитету у Скопљу; Нацрт Закона о управљану задужбинама (реферат); Тезе
за израду закона о именима места и обележавању кућа бројевима; Упутство о
обележавању имања, кућа, зграда и градилишта бројевима (примедбе); Извештај НР Словеније (реферат за све републике).
Предлог Закона о администартивно територијалној подели НР Србије,
НР Хрватске, НР Словеније, НР Македоније, НР БиХ; Предлог закона о избору и раду привремених обласних НО и о преносу надлежности на обласне НО,
о подели територије НР Србије на области, (образложење и примедбе).
Година: 1949.
Врста документа: закон, записник, упутство, реферат, уредба, извештај.
Језик: српски, македонски, словеначки.
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ЗАКОНИ II/1-3 (1949)
Нацрт Основног закона о занатству (тезе, предлози, примедбе, уредба,
правила); преглед занатских радњи за 1948, Београд, Србија (образложење, реферат, конференција, измене и допуне); Нацрт Закона о трговачким, индустријским и осталим привредним радњама сем занатским; Нацрт Закона о земљорадничким и рибарским задругама; Нацрт закона о наслеђивању (примедбе, проблеми, реферат); основни појмови совјетског наследног права; наслеђивање пољопривредног земљишта, земље и других непокретности унетих у сељачку радну задругу и окућнице чланова домаћинства сељачких радних
задруга.
Година: 1949.
Врста документа: закон, уредба, реферат,
Језик: српски, словеначки.
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ЗАКОНИ III/1-24 (1949)
Основни Закон о земљорадничким задругама (предлог, нацрти); Нацрт
НР Србије (примедбе, мишљења, предлози измена и допуна).
Комитет за задругарство: правила среског савеза земљорадничких задруга; упутство о спровођењу у живот правила земљорадничких задруга; планирање и план за 1949; Правилници о расподели доходка сељачке радне задруге итд.
Предлог Закона о шумама НР Србије (образложење).
Нацрт Закона о шумама НР Хрватске, НР ЦГ (примедбе и образложења); Закон о вршењу опште контроле над приватним сектором поморства; Тезе на закон о приморском народном добру и примедбе; Закон о заштити споменика културе и природних реткости НР Хрватске (примедбе, реферат, образложење).
Нацрт Закона о државним службеницима НР БиХ (предлог, реферат, начелне и посебне примедбе); Нацрт Закона о универзитету у Сарајеву; Предлог
општег закона о морском риболову (примедбе, образложење, објашњење, мишљење, уредба о морском риболову); Закон о заштити споменика културе и
природних реткости; Нацрт закона о позориштима НР Србије (примедбе);
Предлог општег закона о државним архивама (образложење, примедбе, тезе);
историјат по државама Француска, Италија, Енглеска, Немачка, Аустрија,
СССР (објашњење); пројект Закона о државним архивама и регистратурама
ФНРЈ (елаборат).
Година: 1949.
Врста документа: закон, упутство, уредба, план, елаборат.
Језик: српски, македонски.
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ЗАКОНИ III/25-41 (1949)
Нацрт закона о заштити пољских шума (пимедбе); Нацрт закона о учитељским школама (примедбе); Нацрт закона о гимназијама НР Србије (примедбе); Нацрт закона о основним школама НР Србије (примедбе); Нацрт закона о држању и ношењу оружја НР БиХ, НР ЦГ, НР Србије (примедбе); Нацрт
закона о вршењу старатељства (образложење, примедбе); примена закона о
старатељству-нису обухваћена деца домова у привреди и интернатима НР Србија; Предлог закона о опојним дрогама (образложење, примедбе); Генерална
дирекција медицинске производње опојне дроге (тезе за закон); Предлог Закона о установљевању заставе трговачке морнарице и бродарства, унутрашње
пловидбе ФНРЈ (образложење и објашњење); Нацрт Закона о држављанству
НР БиХ, НР Словеније, НР Србије, НР ЦГ (примедбе, тезе); теорија важнијих
прописа о земаљском држављанству Аустрије (предлог за измену и допуну);
Нацрт Закона о државним привредним предузећима републиканског и локалног значаја (тезе, реферат, напомене, проблематика); Извештаји о раду и
закључци занатских комора по републикама (записник са конференције); попис заната; материјал у вези за републичких закона о занатству (статут); регистарција, тумачење основног закона о задругама (неправилности); објашњење
о исплати пензионера, надлежности.
Година: 1949.
Врста документа: закон, извештај, регистрација, статут, записник.
Језик: српски, словеначки.
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ЗАКОНИ (1950)
Тезе за закон о упису бродова трговачке морнарице ФРРЈ; Нацрт Општих начела о кућном реду у казнено-поправним установама (примедбе); Измене закона о државним службеницима НР Македоније; Нацрт закона за сузбијање пољске штете (примедбе); Нацрт закона о држављанству НР Македоније и Закон о одржавању стамбених зграда (примедбе); Нацрт закона о Илинденској споменици (примедбе); Нацрт закона о изменама и допунама Основног Закона о санитарној инспекцији (образложење); Нацрт Закона о државним
службеницима НР Хрватске; Нацрт Закона о имовинским односима бирачних
другова НР ЦГ (примедбе); Примедбе на Закон о занатству НР Словеније;
Примедбе на Нацрт Закона о измени Закона о Президијуму народне Скуштине
НР Словеније; Примедбе на Нацрт Закона о измени и допуни Закона о именима места НР Словеније; Примедбе на Нацрт Закона о вршењу старатељства
НР Македоније (нацрт).
Година: 1950.
Врста документа: закон.
Језик: српски.

УРЕДБЕ
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УРЕДБЕ I/1-75 (1946)
Уредбе о: извршењу Закона о држављансту; МИП; МУП (примедбе); регулисању службеничких односа државних службеника; измена и допуна Уредбе о постављању и унапређењу државних службеника ДФЈ од 02.04.1945;
оснивању државног предузећа за набавку и продају моторних возила и ватрогасних справа "Југоауто"; финансијским олакшицама за подизање нових, доношење започетих и оправке оштећених стамбених зграда (примебе); савезном предузећу за промет хемијским производима "Хемпро"; Нацрт Уредбе о
праву радника намештеника, и учесника у привреди за надницу и плату у случају болести и несреће (образложење); Уредба о оснивању "Савезне семенске
централе" за промет семенском робом (образложење); Нацрт Уредбе о оснивању друштва за увоз и извоз метала и металних производа "Металимпекс" (решење); Нацрт Уредбе о образовању Савезне комисије за утврђивање резерви
корисних наслага при Министарству рударства ФНРЈ (правилник, примедбе);
Нацрт Уредбе о регулисању принадлежности службеника јавних тужилаштва;
Уредба о регистарцији државних привредних предузећа; Уредба о оснивању
државног предузећа "Југословенска књига"; Уредба о разграничењу надлежности између Министарства пољопривреде и министарства индустрије у погледу шумске привреде; Уредба о контролисаној роби (примедбе, допуне,
образложење); Уредба о наплати потраживања по меницама уништеним и несталим за време рата; Уредба о изградњу ауто страде Београд-Загреб (одлука,
решење, правилник); Уредба о укидању управе државних монопола (образложење); Уредба о стицању непокретне имовине од стране страних држављана;
Уредба о главној управи медицинске производње; Уредба о управи за мере и
драгоцене метале; Уредба о организацији радио дифузије ДФЈ; Уредба о организацији у раду Комитета за здравствену заштиту владе ФНРЈ (организациона
шема, правилник); Уредба о трговинској комори ФНРЈ; Уредба о утврђивању
рударских и индустријских предузећа (реферат); Уредба о Фонду руководства
предузећа и Централном фонду предузећа (примедбе, рефетат, допуна); Уредба о бродарској школи; Уредба о промету ватреним оружјем, муницијом и ватреним средствима.
Година: 1946.
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Врста документа: уредба, мишљена, решења, правилник, организациона шема, реферат.
Језик: српски, словеначки.
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УРЕДБЕ II/1-61 (1946)
Уредбе о: организацији надлежности државног завода за социјално осигурање; закључивању уговора у привреди; организацији и делокругу рада комисије за задруге при председништву Владе ФНРЈ; доприносу привредних комора; јединственим ценама; фонду руководства предузећа и централном фонду предузећа, државних трговачких предузећа на велико и мало; оснивању Савезног завода за механизацију пољопривреде; укидању Дирекције поморске
пловидбе; личном додатку државних службеника, стручњака који се упућују
на рад у крајеве опустошене ратом или на село; стандардизацији (записник са
конференције 09.06.1946); регулисању принадлежности председника, подпредседника и чланова Комитета односно комисија Владе ФНРЈ; дувану (реферат).
Нацрт Уредбе о организацији и раду Комитета за заштиту народног
здравља Владе ФНРЈ и НР Словеније; Нацрт Уредбе о организацији Министарства рударства ФНРЈ; Уредба о оснивању ауто-саобраћаја ФНРЈ.
Уредба о: филмско-техничкој струци; библиотекарској струци; правосудној струци; пољопривредној струци; ветеринарској струци Савезне државне управе; шумској струци; железничкој струци; бродоградитељској струци;
машинској струци; криминалистичкој струци у ресору унутрашњих послова.
Година: 1946.
Врста документа: уредба, реферат, записник.
Језик: српски, словеначки.

29

31

УРЕДБЕ I/1-60 (1947)
Уредба о: укидању комисије за народну имовину Владе ФНРЈ (рефарт);
спровођењу насељавања бораца у Војводини (правилник, измена и допуна);
оснивању Савезне високе пољопривредне школе за планско газдовање; организацији хидрометереолошке службе ФНРЈ (извештај, организациона шема,
записник, технички радови, примене и допуне); материјалној одговорности
службеника и радника у ресору Министрарства саобраћаја ФНРЈ (реферат);
оснивању Генералних и Главних дирекција Министарства индустрије ФНРЈ
(организациона шема); надлежности Савезног Министарстава шумарства;
НКОЈ; организација повереништва шумарства (мишљење, примедбе,
закључци, извештај, упутство, правилник, тезе и рефарат); опште државном
амортизационом фонду рударске индустријске производње; оснивању Главне
дирекције радио индустрије Комитета за радио дифузну службу Владе ФНРЈ;
изменама и допунама; порезу на доходак; оснивању Геолошког института Министарства рударства ФНРЈ; опште државном амортизационом фонду рударске индустријске производње; оснивању Главне дирекције радио индустрије
Комитета за радио дифузну службу Владе ФНРЈ; изменама и допунама; порезу
на доходак; оснивању геолошког института Министарства рударства ФНРЈ;
диспечерској служби у привреди; попису становништва у ФНРЈ (конференција, записник, седнице, извештај, обрасци за попис становништва, наредба).
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Нацрт Уредбе о: оснивању и надлежности геодетске управе (реферат,
мишљење); пилотажи бродова у морским територијаним водама ФНРЈ (правилник и наредба); порезу на наслеђе и поклоне (примедбе, измене и допуне).
Година: 1947.
Врста документа: уредба, записник, извештај, реферат, правилник, организациона шема, наредба.
Језик: српски.

30

32

УРЕДБЕ I/61-91 (1947)
Уредба о: полагању стручног учитељског испита; куповини некретнина
од стране државних кредитних предузећа, установа и о органима за управљање тим некретнинама; оснивању Генералне дирекције бродарства Министарства поморства ФНРЈ; привременим нормама и привременим техничким прописима у грађевинарству; пријави о промету машина и постројења у индустрији; оснивању Института за ветеринарску службу; оснивању Министарства
рада ФНРЈ; оснивању Министарства рударства ФНРЈ; оснивању Министарства трговине и снадбевања ФНРЈ; оснивању Министарства саобраћаја ФНРЈ;
оснивању Министарства поморства ФНРЈ; оснивању Министарства грађевина
ФНРЈ; оснивању Министарства пољопривреде и шумарства ФНРЈ; организацији Министарства индустрије ФНРЈ; организацији и пословању југословенског државног речног саобраћаја.
Нацрт Уредбе о: заштити пољских имања (реферат); оснивању и раду
Заједнице малих пловила (реферат);
Година: 1947.
Врста документа: уредба, правилник, реферат.
Језик: српски, словенчки.

31

33

УРЕДБЕ II/1-25 (1947)
Уредба о: планској расподели индустријске робе; организацији семенске
службе; општим начелима о категорисању, трошковима добити, расподеле добити и фондовима руководства државних привредних предузећа локалног значаја (примедбе, проблеми, принципи за доношење републичких прописа о трошковима); трговини у ФНРЈ и о организацији државне трговачке везе (примедбе, допис); оснивању и организацији дирекције за информације; преносу
послова Управе за мере и драгоцене метале у надлежност Савезне планске комисије и Министарства трговине и снадбевања; оснивању и раду трговачких
заступастава иностраних предузећа и установа (реферат); снадбевању радника
и службеника државних надлештава, установа и државних привредних
предузећа; контроли робе намењене извозу; ликвидацији пословања по земљорадничким дуговима; амортизационом фонду државних грађевинских предузећа; оснивању главних дирекција Министарства трговине и снадбевања.
Година: 1947.
Врста документа: уредба, реферат, упутство.
Језик: српски, словеначки.
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УРЕДБЕ II/26-75 (1947)
Уредба о: амортизационим фондовима занатских предузећа (мишљење,
решења); важности правних правила о укњижби права својине на државној непокретној имовини из Закона о унутрашњем уређењу, оснивању и исправљању земљишних књига (указ, примедбе, исправке); обавезној пријави површина
и употребе земљишта (распис); оснивању и раду државних мајсторских радионица ликовне уметности; оснивању Главне дирекције савезне Графичке индустрије; обавезној служби ветеринара (закључци ветеринарске конференције,
реферат, примедбе); статистика у Србији и Хрватској; трошковима државних
откупних предузећа; издавању и пријављивању акција; трошарини (образложење, мишљења, примедбе); планској расподели индустријске робе за НР Србију; организацији Заштитног дома осуђеница, породиља (правилник о кућном реду и примедбе).
Година: 1947.
Врста документа: уредба, реферат, указ, закључци, правилник.
Језик: српски.

33

35

УРЕДБЕ II/76-91 (1947)
Уредба о: Савезној угоститељско-туристичкој школи; оснивању и организацији дирекција пошта; оснивању, организацији и пословању Генералне
дирекције телеграфа и телефона; одређивању почетка тока као и истека рокова
одређених прописима ФНРЈ по Уговору о миру са Италијом (указ о проширењу важности Устава); преносу послова јавних складишта у поморским лукама
у надлежност Министарства поморства ФНРЈ; одређивању сатне плате радницима запосленим у предузећима војне индустрије; начину утврђивања фонда
плата; организацији и делокругу рада Комитета за законодавство и изградњу
народне власти Владе ФНРЈ (привремена организација од 15.01.1947); оснивању генералне дирекције за нафту и плин (реферат).
Основна Уредба о принадлежностима савезних државних службеника
(табеларни преглед звања и положаја, план рада, тезе о платама, израда уредбе
о струкама, систематизација места, извештаји, примедбе).
Година: 1947.
Врста документа: уредба, реферат, указ, план рада, тезе, систематизација.
Језик: српски, словеначки.

34

36

УРЕДБЕ III/1-50 (1947)
Нацрт Уредба о оснивању и организацији инвалидских привредних
предузећа (организациона шема, примедбе).
Уредба о: спортским тренерима; оснивању Генералне дирекције медицинске производње Комитета за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ (организацина шема); оснивању савезног Института за пошумљавање и мелиорацију крша (образложење, примедбе, карта из 1941); обављању послова извоза и
увоза (правилник, записник, примедбе, тезе); обавезној служби лекара у државним здравственим установама; обавезној служби ветеринара у државним
здравственим установама; делокругу и организацији Министарства рада (решење); течајевима за стручно подизање неквалификованих радника; вишем
финансијском течају; оснивању Генералне дирекције за кинематографију;
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ванредном студирању на Универзитете и високим школама (правилник); порезу на доходак на повећење принадлежности државних службеника; попису
становништва у ФНРЈ (упутство, конференција, извештај, примедбе); оснивању и надлежности комисије за аутосаобраћај при Влади ФНРЈ (организацона
шема, предлог реорганизације); укидању трошарине на робу; егзекутивном
особљу поморске и унутрашње пловидбе; предаји Савезне пољопривредне
школе за планинско газдовање са седиштем у Сарајеву (правилник, књижица);
спајању Господарске банке за Истру, Ријеку, Словенско приморје, Ријеке са
Народном банком ФНРЈ.
Општа Уредба о стипендијама и Уредба о војним стипендијама.
Оквирна уредба о техникунима (правилник, упутство, полагање
испита, упис).
Година: 1947.
Врста документа: уредба, правилник, упутство, извештај, организацина шема, књижица.
Језик: српски, македонски, словеначки.

35

37

УРЕДБЕ III/51-70 (1947)
Уредбе о: оснивању Управе за лековито биље; снадбевању становништва (записник, оперативни план); оснивању Института за међународну политику и привреду.
Нацрт Уредбе о пензинској помоћи и одређивању пензија преузетих
службеника са подручја припојеног ФНРЈ - Истра (обавезно тумачење, реферат, образложење); фонду за заштиту здравља стоке.
Основна Уредба о занатским радњама.
Година: 1947.
Врста документа: уредба, записник, реферат, оперативни план.
Језик: српски, македонски.

36
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УРЕДБЕ I/1-34 (1948)
Уредба о: обављању послова међународне шпедиције и оснивању Генералне дирекције за међународну шпедицију; припремљеном финансирању државних потреба ФНРЈ и потреба НР за период март 1948; оснивању уреда за
продају дрвета; отписивању дуговања и потраживања бившег "Динорис-а"; рударским и металургијским индустријским школама; контроли увоза и извоза
(белешка, примедбе, образложење, кратак преглед спољне трговине); организацији статистичке службе у ФНРЈ (организацина шема, примедбе, извештаји); пријављивању и утврђивању ратне штете на подручју припојеном
територији ФНРЈ по уговору о миру са Италијом (реферат); организацији
Управе за унапређење производње; изменама у организацији и надлежности
пољопривредно машинске службе; финансирању и финансијској контроли инвестиција савезног, републичког и локалног значаја (примедбе, мишљења и
правилник); елементима цене добити фонду руководства и тарифама у експлоатацији аутомобилског саобраћаја; фонду руководства и централном фонду
радио станица; оснивању делокруга рада Академског савета ФНРЈ; платама
радника у шумској производњи; платама радника у грађевинарству; трговинској инспекцији; одвајању техничких факултета и састава универзитета и
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њиховом претварању у техничке високе школе; предаји савезне угоститељскотуристичке школе са седиштем у Опатији (реферат); обавезној регистрацији
геодетских инструмената; обавезној служби фармацеута.
Година: 1948.
Врста документа: уредба, реферат, тезе, белешка, извештај, правилник.
Језик: српски, словеначки.

37

39

УРЕДБЕ II/2-61 (1948)
Уредба о: амортизацијоном фонду и израчунавање пуне цене коштања
одређивања и расподеле добити и о фонду руководстава државних пољопривредних добара; предвојничкој обуци (указ); народном зајму Петогодишњег
плана развитка народне привреде ФНРЈ; организацији и пословању државне
лутрије; оснивању Института за физику; струкама поморске и унутрашње пловидбе (допуна и наредба); Генералним и Главним дирекцијама Министраства
лаке индустрије ФНРЈ; Министарства тешке индустрије ФНРЈ, Министарства
рударства ФНРЈ; оснивању и пословању представништава иностраних поморско-бродарских предузећа (правилник о извршењу); оснивању више политичке школе; оснивању и надлежности Комитета за задругарство Владе ФНРЈ; обрачунавању и наплати трошкова у државним здравственим установама (тезе,
измене и допуне, исправка и примедбе); откупу стоке за клање (стање говедарства и овчарства у Србији); оснивању и надлежности Савезне управе за путеве; Комитетима Владе НР Македоније; оснивању и надлежности управе за координацију рада института при Представништву Владе ФНРЈ; оснивању Савезне средње шумарске школе за крш; максимизирању каматних стопа (измене,
допуне); кутурно-просветним фондовима јединствених синдиката; ослобађању од плаћања пореза на доходак зарада радника, намештеника и службеника
које су намењене за изградњу задружних домова; планском прикупљању и
расподели животињских кожа; измени уредбе у дипломатској школи.
Година: 1948.
Врста документа: уредба, указ, реферат, наредба, тезе.
Језик: српски, словеначки, македонски.

38

40

УРЕДБЕ III/1-4 (1948)
Уредба о: грађевинској инспекцији; грађењу (тезе, примедбе, реферат,
извештај, закључци, конференције, записник са конференције); школама за
ученике у привреди; специјалним стручним школама; техникунима; течајевима за стручно подизање радничких кадрова (план школског васпитања, списк
стручних школа, планови, програми, реферат); контроли квалитета индустријских и других производа; финансирању и финансијској контроли инвестиција
савезног, републиканског и локалног значаја (примедбе, правилник); одређивању и контроли квалитета производа (организациона шема, примедбе).
Година: 1948.
Врста документа: уредба, реферат, извештај, записник, закључци, организациона шема, план, програм, упутство.
Језик: српски.
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УРЕДБЕ IV/1-4 (1948)
Уредбе о: извођењу радова инвестиција; пројектовању (записник са конференције); плановима инвестиционих радова у 1947 (упутство и извештај о
грађевинским радовима); плану инвестиција за 1948; планском превозу робе у
жељезничкон и речном саобраћају; планском искоришћавању отпадака (записник са конференције, резолуција, правила, примедбе); трошковима трговине
(упутство, примедбе, шема произвођачких предузећа).
Година: 1948.
Врста документа: уредба, записник, план, шема, упутство, план инвестиција.
Језик: српски, словеначки.

40

42

УРЕДБЕ V/1-29 (1948)
Уредбе о: доприносу занатских комора; државној архиви Македоније;
здравственом надзору над животним намирницама (извештај, закон, примедбе); платама радника на произодњи опеке и црепа; оснивању Комитета за туризам и угоститељство Владе ФНРЈ; платама радника у пољопривреди (примедбе и реферат); оснивању дечјих јасала и вртића; финансирању проналазаштва и техничких усавршавања; ценама пољопривредних производа у слободној продаји; оснивању Комитета за водопривреду.
Нацрт Уредбе о лекарском прегледу и цепљењу чланова посада бродова
Трговачке морнарице ФНРЈ (правилник и примедбе); заштити деце радница
намештеница и службеница (елаборат).
Година: 1948.
Врста документа: уредбе, извештај, закон, елаборат, реферат, правилник.
Језик: српски, словеначки.

41

43

УРЕДБЕ V/32-72 (1948)
Уредбе о: успостављању царинске границе између ФНРЈ и НР Албаније;
организацији и надлежности Министарства рада; оснивању и надлежности Комитета за водопривреду Владе ФНРЈ (реферат); новинарско дипломатској високој школи; премијским додацима руководиоцима државних привредних
предузећа; наплати хипотекованих зајмова закључених код савезних државних
кредитних предузећа; оснивању Главне дирекције за азбест; оснивању и делокругу рада савезног научно истраживачког института за јадранску културу;
оснивању и организацији Генералне дирекције пошта; оснивању Генералних
дирекција телеграфа и телефона (измене, допуне и укидања); платама транспортних радника; оснивању радничко-службеничких ресторана и управа друштвене исхране; надокнадама, наградама и повластицама проналазача, новатора и рационализатора (скала за анаграђивање новатора и рационализатора).
Нацрт Уредба о организацији и надлежности Главне геодетске управе
(организацина шема, задаци, извештај, закључци и примедбе).
Година: 1948.
Врста документа: уредба, реферат, шема, извештај.
Језик: српски, словеначки.
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УРЕДБЕ VI/1-51 (1948)
Уредба о: оснивању и надлежности управа за радничке кадрове; платама
радника и ученика у рударству, металургији и металној грани, медицинској,
прехрамбеној, текстилној, дуванској, стакла и папира, целулозе и дрвењаче,
коже, обуће и гуме; радним нормама; дисциплинској и материјалној одговорности службеника задружних организација; сузбијању полних болести (правилник); преносу Генералне дирекције Савезне индустрије цемента и Главне
дирекције за азбест из надлежности Министарства тешке индустрије ФНРЈ у
надлежност Мининистарства лаке индустрије ФНРЈ; организацији сеизмолошке службе; оснивању и делокругу рада Радио техникума; оснивању и делокругу рада техникума у Панчеву; оснивању средње техничке кожарске школе
у Домжалама, Високом; оснивању савезног института за сточарство; радним
књижицама (извештај, реферати, примедбе); уговорима о раду и разрешењу
радних односа; платама шофера, кондуктера, манипулатора и шоферских помоћника у аутосаобраћају (реферат); дисциплинској и материјалној одговорности радника у државним предузећима, надлештима и установама.
Основна Уредба у статистичкој служби (измене, допуне, реферат, наредба).
Општа Уредба о учитељским школама.
Година: 1948.
Врста документа: уредба, реферат, правилник, извештај.
Језик: српски, словеначки.

43

45

УРЕДБЕ VII/1-60 (1948)
Уредбе о: исплати премија радницима и службеницима за постигнуте
уштеде (реферат); израчунавању пуне цене коштања, одређивању и расподеле
добити, амортизационом фонду, фонду руководства и централном фонду пољопривредно-машинске станице; прелазу мађарске имовине на територији
ФНРЈ по уговору о миру са Мађерском; организацији против авионске заштите; организацији и надлежности Дирекције за информације; оснивању и делокругу рада Института друштвених наука; валоризацији на територији припојеној ФНРЈ по уговору о миру са Италијом (реферат, образложење, примедбе);
оснивању и делокругу рада Академије за позоришну уметност; платама радника на монтажама електричних и стројних постројења (реферат, образложење,
примедбе); електроенергетској инспекцији; електроенергетској диспечерској
служби (образложење, примедбе, роковник); платама новинара и публициста;
оснивању и раду Управе за снадбевање МУП ФНРЈ (реферат, примедбе); регистрацији и евиденцији грађевинских машина; оснивању Главне дирекције за
угоститељство; оснивању Генералне дирекције за геолошка истраживања Министрарства рударства ФНРЈ (организациона шема, задаци); оснивању Генералне дирекције угља за НР Србију, НР Хрватску, НР Словенију и НР БиХ;
оснивању Дирекције ортопедских предузећа.
Година: 1948.
Врста документа: уредба, реферат, организациона шема, роковник.
Језик: српски, словеначки.
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УРЕДБЕ VII/62-80 (1948)
Уредбе о: забрани отуђења машина и постројења у индустрији; финансијским прекшајима; установљавању "Награде Маршала Тита" југословенским
научним радницима, књижевницима и уметницима; установљавању нових
група послова и платних разреда у постојећим уредбама о платама радника и
ученика у привреди и о одређивању специјалних додатака за обављање нарочитих послова; организацији и надлежности Комитета за социјално страрање
при Влади ФНРЈ (организациона шема са персоналном структуром).
Година: 1948.
Врста документа: уредба, организациона шема.
Језик: српски, словеначки.

45

47

УРЕДБЕ I/1-60 (1949)
Уредбе о: оснивању регистра ФНРЈ; одобравању завршних рачуна државних привредних предузећа савезног и републичког значаја; платама радника и ученика запослених на позорницама у филмским атељејима и радионицама позоришта и филмским предузећима; оснивању и раду Комитета за локалну привреду и комуналне послове Владе ФНРЈ; оснивању и раду Савезне
управе за систематизацију и о органима за систематизацију; сузбијању и спречавању сточних зараза; сузбијању ендемијског сифилиса; принудној наплати
државних потраживања; оснивању и раду Главне управе за новоослобођене
крајеве; врстама категорија основних угоститељских радњи; организацији и
надлежности Бироа за притужбе и предлоге Комисије државне контроле
ФНРЈ.
Година: 1949.
Врста документа: уредба.
Језик: српски.

46

48

УРЕДБЕ II/1-20 (1949)
Уредбе о: вишој школи за спољну трговину; угоститељским предузећима; трошковима државних кредитних предузећа; оснивању и раду више поморске школе; заштити трудних жена и мајки дојиља у радном односу (реферат, измене, допуне, примедбе, образложење); спровођењу дечјег осигурања
радника, службеника и намештеника (калкулација расхода дечјег осигурања за
1949. и 1950); преносу делова основних средстава државних привредних
предузећа.
Година: 1949.
Врста документа: уредба, реферат.
Језик: српски.

47

49

УРЕДБЕ II/21-58 (1949)
Уредбе о: укидању Савезног завода за производњу и оплемењивања памука и других суптропских биљака; материјалној одговорности службеника
Министарства саобраћаја (упутство); оснивању и раду поштанско-телеграфско-телефонских техникума; изменама и допунама о фонду руководства и централном фонду државних рударских и индустријских предузећа савезног и ре-
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публичког значаја; Главној дирекцији туристичко угоститељских предузећа;
оснивању и раду Савезног института за производњу и оплемењивање биља;
распоређивању инжењера и техничара грађевинске струке на радне задатке
(измене, допуне, реферат); одређивању највећег износа до којег се могу продавати пољопривредни производи по везаним ценама (измене, допуне, образложење, примедбе); кредитирању и снадбевању сељачких радних задруга и задружних економија; откупу вуне; укидању управе поморства Сплит, Београд,
Ријека, Шибеник, Дубровник; оснивању лука; ветеринарској служби на државним и задружним пољопривредним добрима (реферат); оснивању Главне дирекције трговачко привредних предузећа МУП ФНРЈ.
Година: 1949.
Врста документа: уредбе, упутство, реферат.
Језик: српски, словеначки, македонски.

48

50

УРЕДБЕ III/1-50 (1949)
Уредбе о: забрани отуђења задружне својине; оснивању Централног научно-истраживачког института за рударство; планском превозу робе у поморском саобраћају; оснивању југословенско-драмског позоришта; установљењу
"Награде Владе ФНРЈ" заслужним радницима на подручју науке и културе;
оснивању Главне дирекције савезне графичке индустрије; изменама и допунама уредбе о оснивању и делокругу рада Академског савета ФНРЈ; проширењу
важности савезних прописа о струкама на све државне службенике ФНРЈ; контролно-инспекцијској струци; укидању Главне дирекције радио индустрије
Комитета за радио дифузну службу Владе ФНРЈ; обавезној регистрацији и
планском коришћењу гафера; сузбијању пољске штете; обављању послова међународне отпремничке службе (реферат).
Година: 1949.
Врста документа: уредба, реферат.
Језик: српски, словеначки, македонски.

49

51

УРЕДБЕ III/51-102 (1949)
Уредбе о: организацији државне Инвестиционе банке ФНРЈ; финансирању и финансијском пословању здравствених установа; поморској пилотажи;
укидању уредбе о народном универзитету НР БиХ; Вишој педагошкој школи у
Скопљу; структури цене лучко транспортних услуга Дирекција лука; оснивању Генералне дирекције савезног пољопривредног добра "Беље" (решење,
примедбе, преписка); оснивању хидротехничке школе у Новом Саду; установљењу платних разреда и одређивању плата за ученике у трговини; допуни
уредбе о додељивању помоћи породицама чији се храниоци налазе на ослужењу сталног кадра у ЈНА; расподели станова и управљању стамбеним зградама
у савезној надлежности (образложење, проблеми, примедбе).
Основна уредба о надлежностима савезних државних службеника
(реферат).
Година: 1949.
Врста документа: уредба, реферат, решење.
Језик: српски, словеначки, македонски.
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52

УРЕДБЕ IV/1-33 (1949)
Уредбе о: оснивању и раду Библиографског института ФНРЈ; додељивању почасног звања ударника (правилник, упутство, примедбе); надокнади трошкова сведоцима, вештацима, тумачима у кривичном поступку НР Србије;
финансијским прекршајима; платама радника у рударству; преношењу надлежности на обласне НО у НР БиХ, НР Македонија, НР ЦГ, НР Хрватске и НР
Словеније (указ, план преношења, извештај); увођењу и ношењу рударских
значака (правилник); сповођењу социјалног осигурања (финансијска калкулација и реферат).
Општа Уредба о заштити блага у појасу из чл.8. Закона о обалном мору
ФНРЈ.
Година: 1949.
Врста документа: уредба, правилник, упутство, указ, реферат.
Језик: српски, словеначки, македонски.

51

53

УРЕДБЕ IV/34-84 (1949)
Уредбе о: здравственој заштити филскултурника; платама радника и
ученика у угоститељству; порезу на доходак; доношењу техничких прописа из
области електропривреде; стандардизацији (правилник, упутство, закључак,
записник); радничким техникумима; принадлежности државних службеника у
кинематографији.
Година: 1949.
Врста документа: уредба, правилник, упутство, записник.
Језик: српски, словеначки, македонски.

52

54

УРЕДБЕ V/2-3 (1949)
Уредбе о: платама радника у експлоатацији аутомобилског и трамвајског саобраћаја (правилник, упоредни преглед примања, забелешка, образложење, примедбе, исправке); принудној наплати пореских и других државних
прихода (примедбе).
Година: 1949.
Врста документа: уредба, правилник, забелешка.
Језик: српски.

52

55

УРЕДБЕ VI/1-3 (1949)
Уредбе о: оснивању и раду Урбанистичког савета ФНРЈ и урбанистичких савета народних република (елаборат); дисциплинској одговорности радника (образложење, примедбе); накнадама, наградама и повластицама
проналазача, новатора и рационализатора (одлуке савета народних комесара
СССР); престанку и ликвидацији државних привредних предузећа; организацији и надлежности Комитета за кинематографију Владе ФНРЈ (организацона
шема, примедбе, образложења); производњи, откупу и промету дувана (организационе шеме свих дуванских предузећа).
Година: 1949.
Врста документа: уредба, организациона шема.
Језик: српски, словеначки, македонски.
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УРЕДБЕ VII/1-31 (1949)
Уредбе о: трошковима државних и трговинских предузећа; радничком
магазинима и посебним радничким продавницама (извештај и примедбе);
управи за радио дифузну службу; грађењу експлоатације звучних станица НР
Србија; раду у лукама; средњој фискултурној школи; оснивању Института за
путеве и мостове; оснивању Главних дирекција хидро грађевинских предузећа; пројектовању (допуна, реферат, мишљење); позивању пензионера у државну службу (примедбе, мишљења).
Основна Уредба о зрдавственој струци (измене, допуне, реферат,
мишљење).
Година: 1949.
Врста документа: уредба, извештај, реферат.
Језик: српски, словеначки.

54

57

УРЕДБЕ 6-586 (1950)
Уредбе о: привременом финансирању народних република и НО; оснивању и раду Савезне управе за лековито биље; укидању Генералних дирекција
угља за НР Србију, НР Хрватску, НР Словенију и НР БиХ; фонду за културно
просветни рад; научним областима из којих се додељује степен доктора наука;
оснивању Генералне дирекције за обојену металургију; материјалној одговорности службеника Министарства саобраћаја; оснивању и организацији Савезне управе за геолошка истраживања; финансирању социјалног осигурања; инвалидским принадлежностима.
Година: 1950.
Врста документа: уредба, реферат.
Језик: српски.
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УРЕДБЕ 615-1347 (1950)
Уредбе о: државној трговинској малопродајној мрежи (упутство, образложење); стручном оспособљавању и звањима помоћника и мајстора у занатству; организацији и пословању грађевинског труста "Нови Београд"; повластицама носилаца почасних звања; организацији шумско семенске службе;
оснивању и раду културно просветних установа; платама радника и ученика у
угоститељству.
Година: 1950.
Врста документа: уредба, упутство.
Језик: српски.

НАРЕДБЕ И УПУТСТВА
56
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НАРЕДБЕ И УПУТСТА I/1-222 (1946)
Наредбе и упутства о: пољопривреди, саобраћају, здаравственој заштити, трговини, администрацији, грађевини.
Година: 1946.
Врста документа: наредбе, упутства.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУТСТВА I/1-92 (1947)
Наредбе и упутства о: поморству, пољиопривреди, регулисању пензија,
грађевинарству, угоститељства, саобраћају, задруга, социјалног осигурања, трговини, школству.
Наредба о укидању царинске границе и царине између ФНРЈ и НР Албаније.
Уредба о државној арбитражи (Закон о поморској арбитражној комисији
СССР, Устав Свесавезне трговинске коморе).
Упуства о организацији савезних и републичких министарстава и о избору народних одбора.
Година: 1947.
Врста документа: наредбе, упуства, закон, устав.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА I/93-173 (1947)
Наредбе и упуства о: финансијама, здравству, шпедицију, наплати пореза, пољопривреди, социјалном осигурању, спречавању шумских пожара, оснивања министарства и комисија у саобраћају, платама, грађевинарству, геодезији, трговини, увођење службе радио телеграфских саопштења.
Година: 1947.
Врста документа: наредба, упуство.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА II/1-40 (1947)
Наредба и упустава о: железници, пољопривреди, платама, трговини,
фармацији, грађевинарству, ослобађању од државне царине, оснивању занатске коморе, поморству.
Година: 1947.
Врста документа: наредба, упустава.
Језик: српски.

59

63

НАРЕДБЕ И УПУСТВА II/41-94 (1947)
Наредба и упуство о: саобраћају, трговини, социјалном осигурању,
школству, здравственој заштити, платама, новинарима, о расподели звања у
струкама.
Извршење инвестиционог плана у 1947.
Година: 1947.
Врста документа: наредбе, упуства, бирачки спискови.
Језик: српски.
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НЕРДБЕ И УПУСТВА I/1-24 (1948)
Наредбе и упуства о: пензијској помоћи, финансијском споразуму, пољопривреди, социјалном осигурању у случају несреће, извештајна статистика
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о запосленом особљу (правилник, номенклатура делатности), бањско лечење,
укидање регреса трговачким предузећима, откупу пољопривредних производа, о лековима (решење о ценама лекова), упис студената и испити редовних и
ванредних студената (правилник).
Година: 1948.
Врста документа: наредба, упуство, правилник, решење.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА I/25-70 (1948)
Наредбе и упуства о: привременом обезбеђењу архиве, организације и
здравствене заштите (извештај, организациона шема); Министарству народног
здравља народне републике (решење о унутрашњој организацији и тезе, организацији амбуланте, здравствене станице, уредба о дечјем диспанзеру, уредба
о антитуберколозном диспанзеру).
Уредбе о: редовним студентима, ученицима (правилник о пракси редовних студената, уредба о летњој пракси); планирању евиденције у аутосаобраћају; попису становништва у ФНРЈ (БиХ и Словенија, уредба о кратком попису).
Упуства за извршење пописа становсништва у ФНРЈ на дан 15.03.1948,
исплати додатка деци, регулисању плата радника, о трговини, задругама, откупу у пољопривреди, преносу државних привредних предузећа из надлежности
једног у надлежност другог државног предузећа, електропривреди.
Година: 1948.
Врста документа: наредба, упуство, правилник, бирачке спискове, организациона шема.
Језик: српски, словеначки.
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УРЕДБЕ И УПУСТВА II/1-30 (1948)
Наредбе и упуства о: стипендијама ценама угоститељских прдузећа, ценама пољопривредних производа, повластицама, члановима Јединствених
синдиката Југославије, дечјим домовима.
Упуства о: организацији семенске службе у народним републикама (шема организације и карта ФНРЈ семенске службе); саобраћају; спровођењу
основног закона у експропријацији (реферат, извештај); социјалном
осигурању; откупу пољиопривредних производа; о састављању, прегледању и
одобравању завршних рачуна државних привредних предузећа за 1946. и 1947.
Година: 1948.
Врста документа: наредба, упуство, организациона шема, карта, реферат, извештај.
Језик: српски, словеначки, македонски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА II/31-100 (1948)
Наредба и упуство: о подношењу докумената од стране извозника (решење); здравственој заштити и социјалном осигурању (реферат, носиоци Партизанске споменице, белешка); исплати пензија пензионерима у иностранству;
ценама пољопривредних производа; железницама (реферат, примедбе,
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белешка, правлник о индустријским железницама); правима на породиљско
одсуство и социјално осигурање; снижењу трошкова инвестиционе изградње
1948; ценама грађевинских услуга које изводе приватна грађевинска предузећа; трошковима државних угоститељских предузећа (записник); преносу својине национализоване непокретности; платама поштанско телеграфско телефонске струке.
Година: 1948.
Врста документа: наредба, упуство, решење, правилник, реферат, белешка,
записник.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА II/101-184 (1948)
Наредбе и упуства о: саобраћаја банкарским пословима звање ветеринарске струке (реферат); откупу пољопривредних производа звања финансијске струке; грађевинској струци.
Упуство о: издавању уверење од стране НО; издавање уверења о моралном владању МУП; плански превоз робе у речном собраћају; спровођење
уредбе о плаћеном годишњем одмору (образложење, реферат, примедбе);
структура цене у електропривреди; снадбевање рударских радника; ликвидација приватних акционарских друштва; финансијски планови државних трговачких и угоститељских предузећа савезног,, републичког, покрајинског, обласног и локалног значаја за 1948; Наредба о каматним стопама; Наредба о хемијским додацима техничког особља Генералне дирекције црне металургије
Министарства тешке индустрије ФНРЈ (правилник); извршење уредбе о контроли промета непокретности (тезе, правилник спровођење закона); Упуство
БиХ, Хрватске и ЦГ.
Година: 1948.
Врста документа: наредба, упуство, реферат, правилник, тезе, уредба, закон.
Језик: српски, словеначки.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА II/185-211 (1948)
Наредбе и упуства о: оснивању среских, градских и реонских контролних комисија и органа народне инспекције (унутрашња организација); ценама
пољопривредних производа; закључивању уговора и рокова грађења
инвестиционих објеката; платама хидрометереолошких служби (реферат); извршењу општедржавног кредитног плана за 1948; контроли квалитета робе намењене за извоз; бројном стању грађевинских машина; регистрацији и евиденцији; попису средстава здравствених установа; контроли и обрачунавању имовина; поступку по прекршајима прописа о социјалном осигурању радника, намештеника и службеника учењеним од стране војних лица и војних органа.
Година: 1948.
Врста документа: наредба, упуство, реферат.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА III/1-82 (1948)
Наредбе и упуства о: расподели стамбеног прострора; саставу девизног
неробног плана за 1949; укидању приправничке службе за звање судског правника Врховног суда ФНРЈ и Врховног суда социјалног осигурања; ценама пољопривредних производа; платама у статистичкој струци; превозу и царинској
документацији; задржавању лица у заводу за душевне болести; ценама робе у
трговини; увођењу обрачунске листе укупне (бруто) плате и обрачунске листе
за (нето) исплату; формама аката Презудијума народне скуштине и народне
републике; социјалном осигурању редовних студената, ученика (реферат);
ослобађању од увозне царине; инвестиционим радовима у 1948; превозу робе
железницом; организацији и раду повереништва за пољопривреду при СНО;
звању финансијске струке (реферат); расподели индустријске робе и уговарања у 1949; одређивању пензија и рента исељеницима-повратницима у ФНРЈ;
звању и платама у просветно научној струци (реферат); одређивању обавезних
међусобних односа брачних другова у вези издржавања (реферат).
Наредба о администрацији и евиденцији дежурства и другим администартивним пословима у Комитету за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ.
Година: 1948.
Врста документа: наредба, упуства, реферат.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА I/1-45 (1949)
Наредбе и упуства о: ценама и трошковима трговачке морнарице; дисциплинаској и материјалној одговорности за службенике задружних организација
(реферат); програму рада стручних испита приправника Министраства правосуђа ФНРЈ; контроли пољопривредних производа и цена; попису стоке; воћном
дрвећу и чокоту винове лозе на територији ФНРЈ (решење); одређивању трговачких радњи за продају робе потрошачима; пензијама по прописима о социјаном осигурању; исправљању бирачких спискова у току јануара месеца 1949.
Наредбе о: обавезној пријави туберколозе; уређење службе аутотаксија
и фијакера на подручју града Београда; извршењу плана грађевинских објеката у 1949; изградњи магацина за држање запаљивих течности.
Година: 1949.
Врста документа: наредба, упуство, реферат, решење.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА I/46-100 (1949)
Наредбе и упуства о: цени коштања грађевинских производа; ценама индустријског биља; састављању и подношењу касеног плана за 1949; развставању потрошача у потрошачке категорије; коришћењу потрошачких карата издатих у 1948; решењу о одређивању артикала и количина која улазе у обезбеђено снадбевање; давању накнаде за земљорадничке задруге и среске савезе;
наплати социјалног осигурања.
Упуства о: економији предузећа, установа, надлештава и економији НО;
откупу пољопривредних производа; спровођењу Указа Президијума народне
скупштине; образовању области као административно тереторијалним
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јединицама и привремених НО у Србији, Хрватској, БиХ, Македонији; раду
Савета за шумарство при НО и делокруг; пријављивање проналазака; вршењу
лова у пограничној зони; типска правила за управљање домовима ученика у
привреди; здравственој заштити лица која уживају државну помоћ уместо пензије (реферат).
Година: 1949.
Врста документа: нердбе, упуства, реферат.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА II/1-80 (1949)
Наредбе и упуства о: откупу и ценама пољопривредних производа; минималној ренти и пензијама, помоћи и отпремнина из социјалног осигурања;
кредитирању и снадбевању сељачких радних задруга.
Наредбе о: финансирању инвестиција у 1949; вођењу оперативне евиденције; наплати пореза на промет производа; здравственој мери на великим
градилиштима (уредба, реферат); повластицама чланова јединствених синдиката Југославије за време коришћења годишњег одмора (реферат, образложење, мишљење); организацији и раду дечјих јасала; оснивању градилишта (реферат); спровођењу социјалног осирурања члановима рибарско произвођачких
задруга (забелешка, извештај); организацији рада повереништва за финансије
среских и градских НО; социјалном осигурању чланова извршних одбора НО
(реферат за БиХ и Хрватску, закључци са конференције); контроли и евиденцији извршења плана фонда плата; обавезном прикупљању и предаји отпадака
од хартије (белешка, елеборат, записник са конференције); примени закона о
располагању станова и пословних просторија (објашњење, образложење); увођењу књижица за исплату инвалиднина, обавезном пријављивању трговинских представништава и представника.
Година: 1949.
Врста документа: наредба, упуство, уредба, реферат, елаборат, закон, решење.
Језик: српски.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА II/81-138 (1949)
Наредбе и упуства о: цени пољопривредних производа; слободној продаји у трговини; планским ценама у грађевинарству; попису електричне енергије; вођењу административно казненог поступка и врсте прекршаја; попису
зграда; зградама у изградњи; порушеним зградама; попису станова и пословних просторијама (закључци конференције, организациона шема зграда и станова); распореду звања правне струке; попису виших педагошких школа
(реферат); попису учитељских школа и специјалних; попису државних привредних предузећа; вођењу државних матичних књига (предлог за организацију, стање матичарске службе, проблеми); евиденцији извршења плана фонда
плата за 1949; обрачунавању и наплати трошкова у државним здравственим
установама.
Наредбе о: склапању предуговора за план 1950; разрезу пореза на доходак занатских пољопривредних домаћинстава.
Година: 1949.
Врста документа: наредба, упуство, реферат, организациона шема, уредбе.
Језик: српски, словеначки.
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НАРЕДБЕ И УПУСТВА III/1-50 (1949)
Наредбе и упуства о: поступку са нађеним стварима (тезе, поступак са
нађеним стварима); нормама у пољпоривреди земљорадничким газдинствима;
звањима инспекторске струке (реферат, примедбе); давању на послугу грађевинских машина (белешка); социјалном осигурању заводске народне милиције
(реферат); оснивању задружних економија; радном времену у угоститељским
радњама (надзор, закуп, промене намена, планирање угоститељске мреже); забрани сече шума (примедбе, образложење); променама у струци планирања
(образложење, реферат); извештају о завршеним стручним испитима из административне и финансијске струке одржаним у току 1949. (Сарајево, Загреб,
Баоград, Сплит, Скопље, Љубљана, Титоград); правилнику о приправничкој
служби, испитима, плану и програму испита.
Наредба о роковима за израду привредних планова сељачких радних задруга за 1950.
Упуство о разврставању ученика у привреди и ученика индустријских
школа и Упуство Министарства тешке индустрије ФНРЈ за утврђивање норми
рада.
Година: 1949.
Врста документа: наредба, упуство, белешка, реферат, тезе, правилник.
Језик: српски, словеначки.

68

76

НАРЕДБЕ И УПУСТВА III/51-95 (1949)
Наредбе и упуства о: дисциплинској и материјалној одговорности радника у државним предузећима; начину издавања потрошачких карата за ударнике
(уредба, решење); Павилнику о додељивању почасног звања ударника (извештаји); социјалном осигурању пољопривредних радника; попису пољопривредних
производа; курсевима службеника геодетске струке (реферат); ревизији и преписивању бирачких спискова (извештај по народним републикама).
Упуство о надлежности другарских судова синдикалних подружница
(правилник о организацији, реферат, примедбе, правила о организацији и
саставу).
Наредбе о: склапању уговора за 1950; вршење праксе адвокатских приправника (реферат); доприносу родитеља за накнаду трошкова за издржавање
деце збринуте у установама социјалног старања (правилник, примедбе, исправка); платама за звање контролор мера и драгоцених метала (реферат,
образложење, уредба); списаку контролора мера у ФНРЈ; организацији правне
службе код државних установа и државних привредних предузећа; распоређивању лица која су стекла факултетску спрему (реферат).
Година: 1949.
Врста документа: наредбе, упуства, реферат, решење, правилник, уредба,
извештај.
Језик: српски, словеначки.

69

77

НАРЕДБЕ И УПУСТВА 27-3995 (1950)
Наредбе и упуства о: спровођењу Правилника о приправничкој служби;
стручним испитима и стручним курсевима за службенике у шумарској,
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грађевинској, музејско-конзервативној, библиотекарској, архивистичкој, просветно-научној и финансијској служби.
Уредбе о: заштити трудних жена и мајки доjиља у радном односу; разматрању и одобравању завршних рачуна земљорадничких и занатских задруга; одређивању плата за звања здравствене струке; финансирању социјаног
осигурања.
Наредба о ликвидацији судова социјалног осигурања и Врховног суда
социјаног осигурања ФНРЈ.
Година: 1950.
Врста документа: наредба, упуство, правилник, уредба.
Језик: српски.

ПРАВИЛНИЦИ
70

78

ПРАВИЛНИЦИ I/1-44 (1946)
Правилници о: организацији и пословању државних трговачких предузећа; одређивању струка за које је потребно учење ради стицања стручне квалификације; фонду за изједначавање цена лекова; о разврставању становништа
у потрошачке категорије у сврху снадбевања рационираном робом; организацији и пословању државног грађевинског предузећа "Обнова"; државном институту за фискултуру у Београду; организацији и пословању Савезног пољопривредног добра "Беље"; саставу и раду Савета социјалног осигурања ФНРЈ;
спољној трговинској арбитражи; телеграфској служби у унутрашњем саобраћају; делокругу рада и организацији изванредне комисије за аутосаобраћај при
Председништву Владе ФНРЈ (шема); спровођењу уредбе о арондацији државних пољопривредних добара; организацији административне службе Савезног
већа народне скупштине ФНРЈ.
Година: 1946.
Врста документа: правилник, шема, уредба.
Језик: српски.

71

79

ПРАВИЛНИЦИ I/1-40 (1947)
Правилници о: евиденцији, регистрацији и обавезној оправци пољопривредних машина; ученичким књижицама; поступку за експропријацију непокретне имовине потребне за проширење експлоатације рудника Бановићи-Живинице (реферат, упуство, примедбе); радио преплатницима; инвалидским домовима; поморској арбитражи при трговинској комори ФНРЈ; организацији и
раду Главне геодетске управе (шема); организацији и пословању савезног
предузећа за увоз и извоз лекова "Југолек"; организацији и пословању поштанске ауто-радионице Београд (решење); кућном реду у казнено-поправним домовима; окружним и среским затворима у ФНРЈ; организацији и трајању Савезне високе пољопривредне школе за планинско газдовање у Сарајеву.
Година: 1947.
Врста документа: правилник, решења, шема, реферат, упуство, уредба.
Језик: српски.
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ПРВАВИЛНИЦИ I/41-84 (1947)
Правилници о: хигијенским и техничким заштитним мерама при рударском подземном раду; извршењу буџета (уредба); закључивању уговора у грађевинским услугама; заштити од струје високог напона; рендгенском и радио
активном зрачењу у медицинским установама; снадбевању животним намирницама посетилаца туристичких, климатских и бањских места у туристучкој
сезони у 1947; ликвидацији пензионих фондова који намају значај самосталних носилаца социјалног осигурања; издавању пасоша и виза; хигијенским и
техничким заштитама при производњи цијановодоника; хигијенским и техничким заштитама при раду са пољиопривредним машинама; организацији
службе упослења радника; издавању поморских књижица (уредба, конференција, примедбе); организацији и пословању предузећа "Хидроградња", "Дрина", "Пионир", "Југопут", "Трудбеник"; бесплатном лечењу носилаца "Карађорђеве звезде са мачевима"; организацији административне службе Савезног
већа народне скупшине ФНРЈ; уређењу и наставном програму Дипломатске
школе.
Година: 1947.
Врста документа: правилник, уредба, конференција.
Језик: српски.

72

81

ПРАВИЛНИЦИ II/1-30 (1947)
Правилници о: контроли апотека, апотекарских станица и радњи здравственом робом; организацији и пословању сервисног предузећа за набавку,
монтажу и одржавање кућних телефонских уређаја; организацији и пословању
штампарије Министарства пошта; укидању приватних кредитних предузећа;
трајању студија; наставном плану и програму на Ветеринарским факултетима
ФНРЈ; заштитним мерама при раду са рендгенским мерама и радио активним
материјама; радним књижицама (уредба, упуство); унутрашњој организацији
и пословању јавног тужилаштва; арбитражним таксама (реферат); полагању
стручног испита службеника Савезне државне управе грађевинске струке; финансирању и правдању расхода дипломатско-конзуларних застувпништава
ФНРЈ у иностранству; организацији жељезничких грађевинских предузећа;
организацији и пословању државног привредног предузећа при казненим установама; раду и организацији "Института за шумску мелиорацију крша" (уредба); функционалним и премијским додацима за службенике МУП-а; функционалним и премијским додацима за службенике поморске гране и унутрашње
пловидбе у ресору Министарства поморства ФНРЈ.
Година: 1947.
Врста документа: правилник, реферат, уредба, упуство.
Језик: српски.

72

82

ПРАВИЛНИЦИ II/31-62 (1947)
Правилници о: принадлежностима службеника у иностранству; о регистрацији државних привредних предузећа; организацији и пословању предузећа прва српска пивара "7 јули" (правилник рада, шема); најмањем броју посаде
на речним пловилима; регистрацији привредних предузећа инвалидских организација; опцији лица са подручја припојеног ФНРЈ по уговору о миру са Италијом; оснивању и надлежности Савезног инситута за коштано-зглобну
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туберколозу; унутрашњој организацији и раду Комитета за средње и ниже
стручне школе и курсеве; пословању Савезне комисије за стандардизацију
(уредба, мишљење Павла Савића, организација и пословник); оснивању Савезног епидемиолошког института.
Година: 1947.
Врста документа: правилник, шема, уредба, мишљење, пословник.
Језик: српски, словеначки.

73

83

ПРАВИЛНИЦИ I/1-40 (1948)
Правилници о: управљању стамбеним зградама југословенских државних железница; проглашењу заштитних шума њиховом евидентирању и управљању; организацији и делокругу пограничних аеродромских и лучких повереништава; подношењу докумената за прорачун резерви корисних наслага комисији; спровођењу контроле над извозом и увозом; царинском поступању са
сувоземним моторним возилима у међународном путничком саобраћају (решење); оснивању и надлежности Савезног завода за испитивање и контролу
лекова; стручним испитима и стручним курсевима поштанско-телеграфско-телефонске струке; техничкој струци електровеза; здравственој струци; шумарској струци; поморским гранама саобраћајне струке; саобраћајној струци; геодетској струци; пољопривредној струци; ветеринарској струци; хидрометеролошкој струци.
Година: 1948.
Врста документа: правилник, решење.
Језик: српски, словеначки.

73

84

ПРАВИЛНИЦИ I/41-74 (1948)
Правилници о: пословању инспектората Савезне контролне комисије
(решење, упуство); приправничкој служби и приправничким испитима за службенике криминалистичке струке; музејско-конзерваторској струци; преносу
мртваца (белешка, реферат, гробље верских заједница и уредба); општој евиденцији кадрова у Савезним надлештвима, установама и предузећима; настави
на медицинским факултетима у ФНРЈ; производњи, увозу и стављању у промет лекова из средстава потребних за лечење.
Година: 1948.
Врста документа: правилник, решење, реферат, белешка, уредба.
Језик: српски, словеначки.

74

85

ПРАВИЛНИЦИ II/1-35 (1948)
Правилници о: организацији и раду комисије и стручних секција за
утврђивање узанса при берзи за извоз и увоз; теренском додатку царинских
службеника; организацији службе сеоских поштоноша; штедно кредитном пословању земљорадничких задруга; нормативима резервног материјала и деловима за електране (упуство); приправничком стажу и стручним испитима у
правној струци; грађевинској струци; организацији и раду Дипломатске школе; начину стицања квалификација за обављање грађевинских послова (реферат); настави на економским факултетима у ФНРЈ; правним факултетима
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Универзитета ФНРЈ; организацији и начину вршења контроле квалитета производа намењених извозу; радном оптерећењу државних службеника здравствене струке у Савезним здравственим установама (реферат); премијским додацима уметничког особља Савезничких позоришта (реферат).
Година: 1948.
Врста документа: правилник, упуство, реферат.
Језик: српски.

74

86

ПРАВИЛНИЦИ II/36-74 (1948)
Правилници о: распореду послова у дрвној, медицинској, прехрамбеној,
индустрији коже, обуће и гуме, текстилно-одевној, дуванској, папира, целулозе, стакла и хемијској индустрији; поступку за мирење пред Спољно трговинском арбитражом при трговинској комори ФНРЈ; организацији дисциплинских
судова при задружним организацијама (реферат); организацији и раду Комисије за ревизију идејних пројеката; експертизму поступка трговинске коморе
ФНРЈ; организацији службе здравственог особља у болницама; стручним испитима и курсевима за Савезне службенике библиотекарско-архивистичке
струке, цивилно-ваздушног саобраћаја, експлоатације железнице, просветнонаучне струке, геолошке (реферат); организацији и пословању Генералне дирекције за међународну шпедицију (извештај, рекапитилација и огранизациона шема); извршењу Закона о поморској пилотажи (закон, тарифе).
Година: 1948.
Врста документа: правилник, реферат, извештај, организациона шема, закон.
Језик: српски.

75

87

ПРАВИЛНИЦИ I/1-52 (1949)
Правилници о: настави на фармацеутским факултетима, настави на филозовским факултетима Универзитета ФНРЈ; академском савету ФНРЈ (решење о систематизацији); оснивању и организацији природних лечилишта; путним исправама за прелаз преко државне границе; организацији, саставу и раду
комисија за радне норме матичне гране металуршке и металне струке (белешка); премијским додацима службеника по министарствима (решење, табеларни прегледи, реферат); оснивању, организацији и раду антитуберколозних
диспанзера; оснивању и организацији рада здравствених станица.
Година: 1949.
Врста документа: правилник, белешка, решење, реферат, табеларни преглед.
Језик: српски.
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ПРАВИЛНИЦИ II/1-41 (1949)
Правилници о: организацији и раду Института за електропривреду; организацији и раду Савезног научно истраживачког института за јадранске културе; дужностима и висини додатка бригадира у шумској производњи (реферат); боновима уз које сељачке радне задруге, задружне економије и задругари
купују робу у трговини по везаним ценама; распореду послова у грађевинарству у групе (анализа промене платног фонда, реферат); организацији и раду
Савета за заштиту мајке и детета (решење); разврставању основних
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угоститељских радњи у категорије; организацији и раду Института за ветеринарску струку; стручним испитима и курсевима за савезне службенике просветно-научне струке (реферат, сагласност); додатку за теренки рад службеника у поморству, рударству, Министарству саобраћаја, Министарству железница и грађевина; организацији и раду Савезног института за сточарство; грађењу дечјих јасала.
Година: 1949.
Врста документа: правилник, реферат, решење, сагласност.
Језик: српски.
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ПРАВИЛНИЦИ II/42-77 (1949)
Правилници о: саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске
дисертације; организацији и раду Комисије за ревизију главних пројеката при
Министраству електропривреде ФНРЈ (тезе, финансијски план); оснивању и
раду централне Југословенске кинотеке; организацији и вршењу електроенергетске инспекције; додатку за теренски рад у ресору Комитета за кинематографију Владе ФНРЈ (реферат); додатку за теренски рад у ресору Министарства
грађевине ФНРЈ, Главне геодетске управе, Министарства рударства и елетропривреде, савезних државних службеника; унутрашњој организацији и пословању Репарационе комисије Владе ФНРЈ; премијама радника запосленх на државним пољопривредним добрима (забелешка, реферат); премијама радника
запослених на лучком транспорту (реферат, образложење, преглед финансијког ефекта).
Година: 1949.
Врста документа: правилник, реферат, тезе, забелешка, финансијски план.
Језик: српски.
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ПРАВИЛНИЦИ III/1-44 (1949)
Правилници о: пројектовању, опреми и ревизији пројеката инвестиционих објеката за техничко мелиорирање земљишта регулисана водних токова и
одбрана од поплава; летењу цивилних ваздухоплова изнад територије ФНРЈ;
расподели послова на позорници и позоришним радионицама у групе; распореду послова у грађевинарству у групе (реферат); оснивању, раду и организацији дечјих диспанзера; стручним испитима и курсевима у правној струци,
специјалистичком стажу лекара, службеника здравствене струке (реферат); додатку за теренски рад службеника у шумарству (реферат); организацији и раду
Управе за снадбевање Министарства унутрашњих послова ФНРЈ; оснивању и
организацији и раду породилишта; оснивању, организацији и раду апотека;
служеном оделу у поморству.
Година: 1949.
Врста документа: правилник, реферат.
Језик: српски.
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ПРАВИЛНИЦИ III/45-64 (1949)
Правилници о: орагнизацији и раду школа и ученика у привреди; стручним испитима и курсевима у струци планирања; индустријско-техничкој струци; економско-комерцијалној струци, комерцијалној струци; статистичкој
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струци; финансијској струци; у струци контроле мера и драгоцених метала;
унутрашњој организацији и пословању централног научно-истраживачког Института за рударство; расходовању шина машинских постројења, алата и машинског прибора савезних државних привредних предузећа (уредба); расходовању бродова; расходовању средстава електровезе; расходовању транспортних
средстава; расходовању грађевинских машина; организацији и раду комисије
за ревизију главних пројеката при Комитету за радио дифузну службу Владе
ФНРЈ; премијским додацима у производњи екстративне индустрије (реферат,
упуство); премијским додацима службеника Министраству рударства ФНРЈ
(реферат, решење, образложење).
Година: 1949.
Врста документа: правилник, уредба, реферат, решење.
Језик: српски.

79

92

ПРАВИЛНИЦИ 133-1343 (1950)
Правилници о: премијским додацима службеника електропривреде (финансијски ефекат, реферат, решење); премијским додацима службеника у књиговодству (наредбе, упуства); организацији и раду комисије за радне норме у
електропривреди; кућном реду у поправним домовима за осуђене малолетнике; премијским додацима за службенике пољопривредне и ветеринарске струке (финансијски ефекат); распореду послова у металургији у групе; орагнизацији и раду Југословенског регистра бродова; орагнизацији, саставу и раду комисија за радне норме у привреди локалног значаја; државним мајсторским
радионицама; ликовној уметности и савету мајстора ликовне уметности; додатку за теренски рад службеника Министарства тешке индустрије; премијским додацима војних службеника; додатку за теренски рад службеника у рударству (реферат); додацима у натури за службенике МИП-а, Савезни статистички уред, Комитет за туризам и угоститељство, Главна геодетска служба,
Министарство тешке индустрије, Комитет за радио дифузну службу, Јавно тужилаштво, Министарство шумарства, Министраство пошта, Министраство поморства, Министрастви саобраћаја, Министраство железница; организацији и
раду Комисије за организовање и унапређење научно истраживачког рада.
Година: 1950.
Врста документа: правилник, реферат, упуство, решење, наредба.
Језик: српски.

РЕШЕЊА
80

93

РЕШЕЊА I/1-58 (1946)
Решења о: оснивању савезног пердузећа за увоз и извоз готове текстилне робе "Центротекстил"; укидању филмског предузећа ФНРЈ; оснивању предузећа "Југометал", "Технопромет", "Југолек", "Пољострој", "Сип", "Југодрво",
"Дентранс", "Југоауто", "Лек", "Плива", "Југодент", "Пролек", "Галеника",
"Сутјеска", "Алкалоид", "Пастеров завод" и др; оснивању Главних и савезних
управа за (цемент, дуван, велику хемијску индустрију, електрохемијску индустрију, индустрију стакла, електропривреду, свилу, обућу и гуму, текстил,
итд); оснивању савезних пољопривредних добара као државног привредног
предузећа; оснивању савезних рударских предузећа ("Зеница", "Какањ", "Бреза", "Велење", "Ресава", "Косово", итд); оснивању грађевинских предузећа;
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оснивању железара као савезних привредних предузећа (Сисак, Земун, Јасенице, Гуштањ, Шторе, и др); Државном осигуравајућем заводу ФНРЈ; Државном
заводу за пројектовање-Београд; оснивању савезних индустријских предузећа
(нацрти решења).
Година: 1946.
Врста документа: решење.
Језик: српски.
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РЕШЕЊА I/1-80 (1947)
Решења о: оснивању предузећа "Радио Београд", "Индустријска књига";
предаји предузећа која су проглашена за предузећа општедржавног значаја
Влади народних република (нпр: Ливница железа и темпера, В. Кикинда предаје се Влади НР Србије, "Југобетон", Загреб предаје се Влади НР Хрватске;
"Електротехна" Љубљана предаје се Влади НР Словеније итд); оснивању привредног предузећа општедржавног значаја "Радио Београд"; престанку предузећа "Реонска дирекција за производњу дувана", грађевинског предузећа "Обнова", југословенски челик у Сарајеву, "Народни магазин", итд; спајању предузећа "Морава" и "Балкан"; плаћању накнада за анализу семенске робе; укидању граничних царинарница (Струга, Призрен, Титоград); оснивању предузећа
за саобраћај путника и туриста "Путник"; оснивању угоститељских предузећа
"Авала", "Москва", "Мажестик"; преласку одређених предузећа у државна
(центропром); роковима у којима државна предузећа морају своја рачуноводства ускладити са законом о једнообразном рачуноводству; унутрашњем уређењу Министарства саобраћаја и његових установа и предузећа.
Година: 1947.
Врста документа: решења.
Језик: српски.
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РЕШЕЊА I/81-177 (1947)
Решења о: привременој унутрашњој организацији Министарства помортства; измени таксене тарифе; ценама за откуп сирове коже; привременим
прописима за изградњу станбених зграда; оснивању новинарско издавачко
предузећа "Службени лист" ФНРЈ; штампању пригодних марака поводом разних свечаности (стогодишњица "Горског вијенца", "Савезни фискултурни
свет"); начину плаћања репарационе и реституционе робе; конверзији
предратних дугова бивших самоуправа код државне инвестиционе банке;
планском снижењу трошкова производње рударских и индустријских предузећа; примени Правилника о проглашењу ударника на омладинским пругама
(Шамац-Сарајево и др); слободној продаји шећера; привременим техничким
прописима за пројектовање путева; укидању и премештају царинских инспектората (Скопље, Нови Сад, Сплит, Херцег Нови...); унутрашњој организацији
Комитета за средње и ниже стручне школе и курсеве Владе НР Србије; забрани продавања књига које су писали писци окарактерисани као ратни злочинци
(Будак др. Миле, Милковић Златко, Шарић Иван, Лукас др. Филип и др).
Година: 1947.
Врста документа: решења.
Језик: српски.
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РЕШЕЊА I/1-99 (1948)
Решења о: примени нових распореда конта; организацији Службе носача
на железничким станицама; куповини по везаним ценама коња за рад; типизацији производње памучних тканина; организацији Савезног института за
тропске болести у Скопљу; измени решења о унутрашњој организацији Министарства саобраћаја; оснивању радничких техникума; одређивању пољопривредних производа који ће се куповати по државним (везаним) ценама; укидању царинских одељака у одређеним градовима; пуштању у течај емисије пригодних поштанских марака; измени ПТТ таксене тарифе; реализацији стимулације бонова Министарства трговине комуналних послова; укидању Главне
комисије за насељавање бораца у Војводини; начину коришћења акредитивних чекова; привременом прекиду закључивања уговора о продаји кукуруза;
почетку и трајању уписа народног зајма; примени Правилника о проглашењу
ударника на омладинским пругама; рабатима и маржама.
Година: 1948.
Врста документа: решења.
Језик: српски.
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РЕШЕЊА I/ 102-217 (1948)
Решења о: пуштању пригодних поштанских марака; јединственим обрачунско продајним ценама на велико семенске робе белих житарица; оснивању
радничких техникума; тарифи радио станица; куповини по везаним ценама разних производа; пуштању у оптицај нове новчанице од 500 дин; привременим
прописима за станбене задруге масовне изградње; висини дневнице за службена
путовања у иностранство; постављању комисије за организацију питања органа
државне власти и државне управе при Комитету за законодавство и изградњу
народне власти; пореским стопама пореза на доходак радника; рабатима; постављању комисије за израду нацрта Посебног дела Кривичног закона; маржама
откупа пољопривредних производа; оснивању и делокругу рада Централног
Конструктивног бироа тешке индустрије; привременим нормама у грађевинарству; постављању Савезне комисије за норме при Министарству рада ФНРЈ;
оснивању и раду Савеза за заштиту мајке и детета при Комитету за социјално
старање Владе ФНРЈ; изменама и допунама основног распореда конта (контног
плана) за државна пољопривредна добра и државна привредна предузећа; унутрашњој организацији и раду Министарства локалног саобраћаја.
Година: 1948.
Врста документа: решење.
Језик: српски.
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РЕШЕЊА I/1-130 (1949)
Решења о: укидању Одељења за систематизацију Секретаријата за персоналну службу Владе ФНРЈ; маржама; рабатима; привременим техничким
прописима за грађевинарство; за оптерећење мостова на путевима; организацији повереништва и реорганизацији управног апарата которског НО Крижевци; пореским стопама пореза на доходак; организацији и раду Савезног института за коштано-зглобну туберколозу у Ровињу; пуштању пригодних поштанских марака (100-годишњица смрти познатих личности); изменама и допунама
контног плана за кредитна предузећа; ПТТ-у, рударству и индустрији;
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оснивању радничких техникума (у разним индустријама); укидању царинарница (Босански Брод, Копривница, Ровињ и др); организацији и раду Савезног
завода за испитивање и контролу лекова; обавезном стављању произвођачког
жига на одређене производе из (рударства, електроиндустрије, хемијске индустрије, производње од стакла, гуме и коже итд); продаји производа по везаним
ценама; ценама пансиона у државним угоститељским предузећима; оснивању
огледне станице у Чоки; оснивању Конструкционо-пројектантског бироа Комитета за радио-дифузну службу Владе ФНРЈ; укидању разреда скупоће;
оснивању Групе за плате у привредним министарствима; оснивању Управе за
набавку и промет ватрогасног материјала.
Година: 1949.
Врста документа: решења.
Језик: српски.
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РЕШЕЊА I/131-256 (1949)
Решења о: оснивању пројектанског бироа Министарства рударства
ФНРЈ; пуштању у течај пригодних поштанских марака; оснивању радничких
техникума (у разним областима); увођењу обрасца уговора о раду у различитим ресорима и делатностима министарстава; продаји производа по везаним
ценама; привременим прописима (за квалитете нафте и нафтних деривата,
итд.); увођењу привремених административних норматива за послове архива;
нормама за керамичке послове, за грађење и одржавање железничких пруга, за
испоруку робе прехрамбене и дрвне индустрије и др; начину издавања бонова
за куповину робе у трговини по везаним ценама; измени висине рабата; нижим јединственим продајним ценама за различите производе; конверзији
предратних унутрашњих самоуправних дугова; обавезном вођењу грађевинске
књиге; рабатима и маржама за производе за које су прописане јединствене цене; органима који предлажу трудбенике за ордење и медаље рада; Дисциплинском суду при Представништву Владе ФНРЈ; поступку при доношењу хитних
уредба Владе ФНРЈ; непосредним задацима на обнови шума НР Србије; форми проналазачког сведочанства, организацији Министарства социјалног старања НР Србије; систематизацији службених места у Врховном суду НР БиХ,
окружним и среским судовима.
Година: 1949.
Врста документа: решење.
Језик: српски.
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РЕШЕЊА 60-1332 (1950)
Решења о: маржама; одређивању постотака за обрачунавање доприноса;
рабатима; пореским стопама пореза на доходак; привременој номенклатури
материјала за грађевинска предузећа; техничким прописима за грађење типских далековода од 35кв; допунском снадбевању трудница, породиља и новорођене деце; укидању берзе у Београду; продаји производа по везаним ценама;
измени и допуни основних распореда конта државних привредних предузећа;
ликвидацији судова социјалног осигурања; примени упустава за састав, подношење и извршење кредитног плана; пуштању у течај пригодних поштанских
франко марака поводом разних прослава; наплати одштете од лица која бесправно лове; продаји средњих школа у НР Хрватској; организацији граничне
ветеринарске службе; оснивању Дирекције радио емисија за иностранство;
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одређивању нових пензија државним службеницима; класификацију; манипулацији и начину транспорта робе за трговину и промет; продужењу важности
појединих прописа; амортизационим стопама.
Година: 1950.
Врста документа: решење.
Језик: српски.

МИШЉЕЊА
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МИШЉЕЊА I/1-221 (1946)
Мишљења о: суду социјалниг осигурања (уредба, упуство); безименој
деци-уређењу личног статуса; пегавцу (историјат и шема против пегавца); избору окружних судија и председника судова; равноправној струци; легализацији страних исправа, тумечења о таксама.
Година: 1946.
Врста документа: мишљења, уредба, упуство, шема, записник.
Језик: српски, словеначки, македонски.
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МИШЉЕЊА I/1-180 (1947)
Мишљења о: одмору радница и намештеница ради дојења деце; еспропријацији земљишта потребног за изградњу електричне централе; једнообразном рачуноводству за задруге; обавезним оправкама оштећених зграда; задужбини поморско трговачке академије (закључак конференције); адвокатским
тарифама, вођењу адвокатских клњига, тумачење закона о адвокатури.
Година: 1947.
Врста документа: мишљења, закључак конференције.
Језик: српски, италијански, словеначки.
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МИШЉЕЊА I/181-297 (1947)
Мишљења о: образовању дисциплинских судова при установама Министарства саобраћаја; примени дисциплинских прописа; тумачењу Закона о
ПТТ таксама; примени закона о ученицима у привреди; питању разграничења
надлежности Савезног и земаљског уреда за цене; примени упуства Врховног
суда по питању надлежности у вези конфискације имовине; отуђењу бродова;
одузимању дозволе за трговачке радње; тумачењу уредбе о одређивању добити; тумачењу Уредбе о организацији и пословању ЈЏ; тумачењу Основног закона о задругама; начину укњижавања власништва општенародне имовине;
уговору о преносу поштанских пошиљака; тумачењу Закона о решавању имовинских спорова путем државне арбитраже; промени назива места са истим
именом; тумачењу прописа Уредбе о инвалидским принадлежностима; тумачењу Закона о уређењу народних судова; тумачењу Указа о одређивању органа управљања за зграде у државној својини; плаћеном осуству због порођаја
жена државних службеника; тумачење Закона о адвокатури; тумачење Основног закона о браку; тумачењу Закона о установљењу права на пензију и пензионисању државних службеника; тумачењу Закона о бирачким списковима.
Година: 1947.
Врста документа: мишљења, уредба, указ, закон.
Језик: српски.
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МИШЉЕЊА II/1-159 (1947)
Мишљења о: примени закона о усвојењу; тумачењу Указа о важности
правних правила о недопустивости права својине на физичким деловима зграда.
Бугарска-ФНРЈ санитарно-ветеринарска конвенција; да ли може осуђено
лице преко пуномоћја да склопи брак; номанклатура занимања радника у привреди; повратку Словенаца и Хрвата из Италије у Југославију; престанак
усвојења.
Година: 1947.
Врста документа: мишљења, конвенција.
Језик: српски, словеначки, македонски.
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МИШЉЕЊА I/1-140 (1948)
Мишљења о: накнадама кланова народних одбора; издавање радних
књижица повременим радницима; питању замене некретнина у фабрици кожа
и обуће Бања Лука; поступању са имовином коју су сопственици морали напустити у току окупације; одузимању држављанства лицима која су побегла са
припојеног подручја пре званичног прикључења ФНРЈ и начин поступања са
њиховом имовином; закључењу брака пред конзуларним представништвима;
извештају са конференције о одређивању органа управљања непокретном имовином; питањима о принадлежности.
Година: 1948.
Врста документа: мишљења, извештај.
Језик: српски.
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МИШЉЕЊА I/142-273 (1948)
Мишљења о: правном положају друштва "Јуста"; важности конвенција
закључених са Бугарском, Мађарском и Италијом; примени уредбе о контроли
промета непокретности за оптанте; располагању секвестралном имовином;
издавању странцима занатских дозвола; обавезним тумачењем о пензији; принадлежностима; додацима за децу.
Година: 1948.
Врста документа: мишљења.
Језик: српски, словеначки, македонски.
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МИШЉЕЊА II/1-74 (1948)
Мишљења о: исплати пензија одређених због неспособности за привређивање; издавању уверења лицима која су изгубила школска сведочанства;
формирању другостепеног дисциплинског суда код Савезног статистичког
уреда; обавезном тумачењу Закона о бирачким списковима; року поводом тужбе за утврђивање очинства.
Година: 1948.
Врста документа: мишљења.
Језик: српски, словеначки, македонски.
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МИШЉЕЊА I/1-202 (1949)
Мишљења о: национализацији јеврејске имовине; прелазу италијанске
имовине у власништво ФНРЈ; прелазу мађарске имовине у државну својину;
обавезној пријави туберколозе; питању припадности квинслишким организацијама; решавању узурпације државног земљишта; кофискацији; национализацији; ароданцији; обавезној пракси редовних студената и ученика средњих
стручних школа.
Година: 1949.
Врста документа: мишљења.
Језик: српски, словеначки, македонски.

НАРОДНИ ОДБОРИ
ПРЕПИСИ ДОКУМЕНАТА О РАЗВОЈУ НОО У ТОКУ НОБ-а
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МАТЕРИЈАЛИ СРЕСКИХ НО И ПРЕПИСИ ДОКУМЕНАТА О
РАЗВОЈУ НОО У ТОКУ НОБ-а
Извештаји среских НО и преписи докумената о развоју НОО у току
НОБ-а; развој НОО за време НОБ-а у ЦГ; извештај НОО БиХ; списак докумената из НО рата по републикама; Месни комитетет Бијело Поље; покрајински
комитет КПЈ за Црну Гору, Боку и Санџак; Резолуција: котари коренички, удбински, лепачки, грачачки, госпићки, оточачки; Обласни Комитет Санџак;
Централни Комитет КП Хрватске; Одбор национално-ослободилачког фронта
Кордуна; распис о образовању народних судова; извештај о раду просветног
одсека ИО АВНОЈ-а; извештај о раду НО Сплит; организационо стање НО Хрватска; окружница број четири Србија, рад НО у Чачку; организација НО у
Србији, ЦГ, Словенији, БиХ, Хрватској и Македонији; СНО грачанички, шарпланински, моравски; Округ врањаски, зајечарски, топлички, моравски, крагујевачки, лесковачки, крушевачки, копаонички, пожаревачки, београдски,
подрињски; АП Војводина (Тамиш, Зрењанин, Бела црква, Алибунар,
Кикинда, Сомбор, Панчево); оснивање и рад народне милиције на ослобођеној
територији.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА НО
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ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА НО
1946: Записници са седница НО о следећим питањима: рад СНО, МНО,
ГНО, подношење извештаја о организационом стању, финансијама, просвети,
здравству, пољопривреди и др. на дискусију; организација жетве, контроле и
откупа; организација народне власти; бирање чланова ИО; (НО: Сл. Брод, Бјеловар, Загреб, Осијек); респодела кредита за обнову округа, закона о НО (примена и тумачење); подношење извештаја о раду; подизање зајма за обнову попаљених зграда, израда катастарске картотека, сетвени план, избор секретара
за НО, организација НО, израда финансијских планова привредних предузећа,
израда предлога буџета НО, наплата пореза; избор комисија за решавање разних проблема из домена рада НО, доношење правилника о обртном капиталу
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ГНО-а, избор одбора за израду пројекта статута НО, решавање молби по приватним питањима и др. Записник VII редовног заседања ГНО-а Сплит
(25-26.01.1947).
(НО: Врање, Прешево, Ваљево, Крагујевац, Сопот, Обреновац, Сурдулица, Велика Плана, Уб, Петница, Велико Орашје, Смедерево, итд).
1947: Записник IV редовног заседања КНО Дубровник (25-26. 01. 1947),
дискусија о извештајима у вези рада СНО, МНО, ГНО у Словенији, записник
X редовног заседања ГНО у Загребу (05.03.1947), записник редовног заседања
ГНО у Згребу (09-12.01.1947), записник редовног заседања ГНО у Загребу
(03.02.1947).
1948: Записник СНО у В. Градишту у вези рада по секторима и задацима, записник КНО Вис у вези рада и задатака МНО и оснивања државног пољопривредног добра "Хум", Записник I редовне седнице ГНО у Сомбору у вези извештаја о раду ГНО, реорганизација градских привредних предузећа
"Грапред", оснивања пољопривредне станице (примедбе на записнике ИО
НО).
1949: Записници са седница ИО-а среза поморавског у вези реорганизације ИО, радне снаге, привредних задатака, плата, сетве, откупа, наплате пореза, молби и жалби.
Година: 1946-1949.
Врста документа: записник.
Језик: српски.

НАЦРТИ СТАТУТА НО
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НАЦРТИ СТАТУТА НО
1946: Статут НО среза тамнавског.
1947: Тезе за израду типских статута НО; Статути градског НО, средњег
града, окружног НО, среског НО; републички нацрти статута и мишљења;
Статут градског НО Београд; Статут месног окружног, среског НО у Сарајеву;
Статут месног, градског и среског у ЦГ; Правилник о организацији и
пословању НО; Нацрт статута НО града Цетиње; Нацрт писменог статута за
ГНО НР Македоније.
1948: Мишљење по питању Нацрта типског статута за НО.
1949: Мишљење по питању Нацрта типског статута за СНО и ГНО.
1950: Тезе за статуте НО, оперативни план рада по овом питању (по републикама); Нацрти статута НО области крагујевачке, НО града Београда, НО
града Косовске Митровице, НО среза копаоничког, НО среза грачаничког, НО
среза златиборског, НО града Светозарево.
Година: 1946-1950.
Врста документа: тезе, статут, правилник
Језик: српски.

НАДЛЕЖНОСТ OНО, MНO, СНО
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НАДЛЕЖНОСТ ОНО, МНО, СНО
Материјали о: значају и примени Општег закона о НО; одређивању надлежности из области послова народне одбране код НО; утврђивању надлежности НО из појединих грана управе (саобраћај); одређивању надлежности НО
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из области просвете, правосуђа, трговине и снадбевања, индустрије, пољопривреде, шумарства, рударства (1946); изради правилника за администрацију
МНО (1947); преносу послова инспекције рада са укинутих ОНО на Министарству рада дотичне народне републике; мерама за унапређење туризма; поступку са нађеним стварима (1948); преносу предузећа и установа на ОНО на
територији Србије, Хрватске, Словеније, БиХ и Македоније; преносу надлежности одређених прописа народних република на ОНО; одређивању надлежности за оснивање дечјих вртића; савезним правним прописима у вези задатака и надлежности ОНО, МНО, СНО; коментарима Општег закона о НО које
су дали Министраство финансија ФНРЈ, Министарство електропривреде
ФНРЈ, МУП ФНРЈ, Министраство грађевина ФНРЈ, Министарство саобраћаја
ФНРЈ, Министарство пољопривреде ФНРЈ, Министраство рада ФНРЈ, Министарство трговине и снадбевања ФНРЈ, Комитет за туризам и угоститељство,
као и неки појединци М. Вучковић, Јовановић, Димитријевић, Поповић (1949);
преносу надлежности одређеним прописима народних република на
ГНО/СНО, МНО и ОНО (1950).
Година: 1946-1950.
Врста документа: закон, правилник.
Језик: српски.

ПЛАН И ПРОГРАМ КУРСЕВА ЗА СЕКРЕТАРЕ МНО,
ГНО И СНО
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ПЛАН И ПРОГРАМ КУРСЕВА ЗА СЕКРЕТАРЕ МЕСНИХ, ГРАДСКИХ
И СРЕСКИХ НО
Упуство о оснивању и раду курсева за председника односно секретаре
МНО; организација курсева за руководиоце трговине, за референте, за инспекторе рада, за службенике финансијских и просветних одсека среских НО; извештаји о раду курсева за стручно уздизање кадрова по републикама; наставни програм курса за секретаре СНО и ГНО; преглед потребе литературе за
курсеве; достављање материјала за приручник за курс секретара и
председника МНО из области финансија, пољопривреде; радови реферата писани о различитим темама (привредна богатства ФНРЈ и НРС, економска
структура ФНРЈ, општа државна контрола, општи положај и задаци државних
службеника, улога НО у планирању, задаци и надлежност МНО-а у области
народног здравља итд); кратка предавања за течаје за председнике и секретаре
МНО (о држављанству, контролној служби, основним појмовима управно казненог права, организацији трговине и снадбевања, правном уређењу ФНРЈ и
НР Словеније итд).
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

РАД И ФУНКЦИОНИСАЊЕ НО
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РАД И ФУНКЦИОНИСАЊЕ НО (1946-1947)
1946: Предлог пословника о административно-техничком пословању
код народних власти; месечни извештаји о раду ОНО (Славонски брод, Госпић, Осијек); Нацрт привременог пословника за скупштине СНО и ГНО; израда закона о избору НО (примедбе); Упуство за администрацију и унутрашње
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послове МНО НР Словеније и примедбе на исто; мишљење по питању управљања и располагања општенародном непокретном имовином.
1947: Предлози-реферати за конференцију о следећим питањима: статути ГНО, организација комуналне привреде и организација здравствене и социјалне службе градова; израда типског пословника за МНО; извештаји о броју
делегата тј. Представника СНО и ГНО који су учестовали на конференцији по
питањима из комуналних послова; реферати - економска основа НО и развој
привреде НО, делатност НО у области појединих грана државне управе; извештај о раду у НО за срез тамишки; списак службеника СНО среза космајског и
извештај о раду; извештај о извршеној контроли организације и функционисања МНО у ФНРЈ; пословник за рад Извршног одбора и примедбе на исти (НР
БиХ); годишњи буџет СНО-а Аранђеловац; одлука о биџету среза орашачког.
Година: 1946-1947.
Врста документа: нацрт пословника, реферат, извештај,
Језик: српски.
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РАД И ФУНКЦИОНИСАЊЕ НО (1948)
Ревизија катастра на територији народних република; контрола аката извршних одбора; улога и задаци НО у систему трговине и снадбевања; израда
типског буџета НО; стање матичне службе у НО; задаци НО у области здравствене службе; петогодишњи план НО (примери за срез Кршко и Трбовље); извештаји о раду НО (ГНО, МНО, СНО); организација и рад повереништва за комуналне послове, индустрију и занатство унутар НО; бројни састав ГНО, СНО и
МНО; извештај о резултатима избора за НО; имутетско право одборника НО;
Упуство НО за правилно спровођење у живот прописа Основног закона о прекршајима; одржавање заседање НО и зборова бирача; примедбе на Нацрт Закона о изменама и допунама Општег закона о НО.
Година: 1948.
Врста документа: извештај, упуство, план.
Језик: српски.
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РАД И ФУНКЦИОНИСАЊЕ НО (1949-1950)
1949: Награђивање одборника чланова НО; делокруг рада МНО и СНО
у ветеринарској струци; извештаји о раду НО; спискови о закупима пољопривредног земљишта на подручју ГНО и СНО; израда приручника о пословању
појединих повереништава НО; реферат о раду и функционисању НО; број и
социјални састав одборника у МНО; резултати избора за МНО; нацрт типског
пословника за рад извршних одбора ОНО; Нацрт Општег закона о НО; записници са зборова бирача и прегледи одржаних зборова; извештај о раду среза
орашачког - Аранђеловац; преглед плана локалне привреде.
1950: зложба о постанку, развитку и делатности НО; продаја непокретности без одобрења; табеларни преглед броја радних места у НО и њиховим
установама.
Савезна упуства о организацији и функционисању НО (с.а)
Година: 1949-1950.
Врста документа: нацрт закона, реферат.
Језик: српски.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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ФОРМИРАЊЕ И РАД ОНО
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ФОРМИРАЊЕ И РАД ОБЛАСНИХ ОНО - I
Записник и закључци са конференције по питању оснивања ОНО; извештаји о раду ОНО по републикама; пренос предузећа и установа републичког
значаја на ОНО; план рада за формирање ОНО; проблеми кадрова у ОНО;
основна организациона структура ОНО (са организационим шемама по повереништвима); спискови службеника ОНО по републикама; извештаји о формирању ОНО у народним ребупликама и обављеним предрадњама за исто; резултати рада ОНО.
Година: 1949.
Врста документа: записник, закључак, организациона шема.
Језик: српски.
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ФОРМИРАЊУ И РАД ОБЛАСНИХ НО - II
Нацрт организационе шеме обласних планских комисија; извештаји
планске евиденције инвестиција и грађевинарства; организациона шема Повереништва за социјално старање ОНО-а са персоналном структуром и задацима
(по републикама); Нацрт организације обласног повереништва рада са образложењем садржаја појединих послова и персоналном структуром; организациона шема Повереништва финансија ОНО са персоналном структуром и задацима (по републикама); предлог броја службеника по ОНО.
Година: 1949.
Врста документа: извештај, нацрт, организациона шема.
Језик: српски.

ОРГАНИЗАЦИЈА НО
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ОРГАНИЗАЦИЈА НО (1946-1948)
1946: Предлог за укидање одређених срезова и организацију МНО; административно-територијална подела и организација МНО у НР Хрватској;
извештај о организацијоном административном пословању МНО у Старом Бегеју и Турији; изградња апарата државне власти у БиХ.
1947: Преглед административне поделе НР Хрватске; подаци о развоју
организационог облика код ГНО (примедбе); детаљна унутрашња организација здравствене службе у отсецима и одељењима НО; извештаји о организацији
рада Окружног НО у Шапцу, СНО у Кочанима и Титовом Велесу, НО у Војводини; Извештај о контроли матичне службе у ФНРЈ.
1948: Организациона структура ИО МНО; извештај о стању администрације у СНО Ваљево; тражење података о броју и ГНО (по републикама);
извештај о стању и организациона повереништва трговине снадбевања СНО и
ГНО по републикама; рад Секретаријата за координацију локалне управе;
Упуство о типској организацији извршних одбора СНО и ГНО и рад комисије
за реорганизацију (организациона шема по повереништвима и персонална
структура); примедбе на организацију министарстава и повереништва НО; Нацрт Општег закона о НО (Нацрт Закона о НО НР ЦГ, НР Словеније; НР Хрватске, НР БиХ); организациона шема Повереништва за рибарство котарских НО
(Хрватска).
Година: 1946-1948.
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Врста документа: нацрт закона, организациона шема.
Језик: српски.
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ОРГАНИЗАЦИЈА НО (1949-1950)
1949: Мишљења о оснивању испостава одсека унутрашњих послова унутар МНО; реферати и закључци о раду на реорганизацији републичких органа
државне управе; проблематика у вези са оснивањем статистичких уреда при
ОНО; примедбе на организацију повереништава рада ОНО; план за спровођење у живот организационих мера датих Општим законом о НО; организациона
шема и персоналне структуре за НО области у НР Хрватској; предлог организације органа државне набавке у МНО; преглед висине накнада повереника
ГНО, МНО, СНО; организација и задаци Повереништва за пољопривреду
СНО; Нацрт Указа о нормама за одређивање бројног састава МНО на територији НР Србије; предлог организационог Среског савеза земљорадничких задруга; Нацрт обавезних упустава за рад и организацију административне службе НО у НР Хрватској; организација МНО (извештаји по републикама); примедбе на Нацрт Закона о НО (по републикама); унутрашња организациона повереништва комуналних послова.
1950: Извештај о организацији ОНО.
Бројно стање службеника у ГНО и СНО НР ЦГ; организациона шема
ИНО у градовима НР Македоније (с.а).
Година: 1949-1950.
Врста документа: извештај, реферат, организациона шема.
Језик: српски.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО (1947-1948)
1947: Предлог за реорганизацију МНО у НР Словенији.
1948: Записник са конференције о реорганизацији МНО у НР Словенији; мишљење о типској шеми организационе структуре повереништва за народно здравље и социјално старање ИО СНО и ГНО; извештај са службеног
пута у НР Македонију у вези реорганизације НО; извештаји подкомисија за
реорганизацију ГНО и СНО у НР Македонији и НР Словенији; извештаји о реорганизацији НО у НР Словенији, Црној Гори и Хрватској; оперативни план
задатака Повереништва за социјално старање у вези реорганизације СНО и
ГНО; упуства за административно пословање МНО у НР Словенији; примедбе
на типску шему организације СНО од стране савезних ресора; организационе
шеме по повереништвима за СНО; материјали о броју службеника по народним републикама према предлозима комисија за реорганизацију СНО, ГНО;
извештаји комисија за реорганизацију управног апарата НО.
Година: 1947-1948.
Врста документа: записник, извештај, организациона шема, упуство.
Језик: српски.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО (1949-1950)
1949: Реорганизација повереништва трговине и снадбевања; решење о
организацији управног апарата ГНО Требиње; извештај о реорганизацији
управног апарата ГИОНСАПВ (организациона шема и персонална структура);
реорганизација управног апарата великих градова (Љубљана, Београд, Сарајево); извештаји о раду МНО; реферат о раду пленума НО.
1950: Извештаји поткомисија за реорганизацију управног апарата СНО
и ГНО по републикама; мишљења о раду поткомисија на реорганизацију НО;
образложење и реорганизација ОНО и здравствене службе осигураника.
Упуство о начину попуњавања образца "Персонална структура" (с.а).
Година: 1949-1950.
Врста документа: решење, извештај, организациона шема, реферат, упуство.
Језик: српски.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР БиХ
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У БиХ 1948/1-14
Решење о реорганизацији СНО - Завидовићи, Вареш, Високо, Мостар,
Чапљина, Прозор, Соколац, Сарајево, Зеница, Коњиц, Приједор (шеме, извештај подкомисија); решење о реорганизацији ГНО - Мостар, Зеница (шема, извештај подкомисије).
Година: 1948.
Врста документа: решење, шема, извештај
Језик: српски.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У БиХ 1948/15-26
Решење о реорганизацији СНО- Невесиње, Мркоњић Град, Маглај, Рогатица, Бугојно, Теслић, Србац, Власеница, Фојница, Модрича, Брчко и Широки бријег (шеме, извештај подкомисија, рекапитулација).
Година: 1948.
Врста документа: шема, извештај, рекапитулација.
Језик: српски.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У БиХ 1948/27-47
Решење о реорганизацији СНО - Сански мост, Дервента, Горажде, Тузла, Босански Петровац, Дувно, Билећа, Дервента, Јајце, Бихаћ, Гламоч, Вишеград, Ливно, Тешаљ, Зворник, Приједор, Тузла, Кључ, Градачац (шема, извештај, рекапитулација).
Година: 1948.
Врста документа: решење, шема, извештај, рекапитулација.
Језик: српски.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У БиХ 1948/48-62
Решење о реорганизацији управног апарата СНО - Босанска Градишка,
Прњавор, Сребреница, Гацко, Јајце, Босански Шамац (записник), Цазин, Требиње, Фоча, Лопард, Босанско Грахово (шема, извештај подкомисије, рекапитулација).
Година: 1948.
Врста документа: решење, шема, извештај, рекапитулација.
Језик: српски.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У БиХ 1948/63-77
Решење о реорганизацији СНО Босанска Дубица, Бања Лука, Босански
Брод, Столац, Грачаница, Кладањ, Дрвар, Босанска Крупа, Прњавор, Добој,
Травник, Бијељина, Босански Нови (организациони план, извештај, рекапитулација).
Решење о реорганизацији ГНО - Добој, Травник, Бијељина, Брчко (шема).
Година: 1948.
Врста документа: решење, шема, извештај, организациони план.
Језик: српски.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО У НР МАКЕДОНИЈИ
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО У НР МАКЕДОНИЈИ
Решење о реорганизацији ГНО - Прилеп, Охрид, Тетово, Куманово,
Штип, Титов Велес, Струмица, Битола.
Решење о реорганизацији СНО - крушевска околија, ресанска околија,
Охрид, струшка околија, прилепска околија, кичевска околија, бродска околија, Тетово, гостиварска околија, скопска околија, Горче Петров околија,
Куманово, дебарска околија, кратовска околија, Кривопалан околија, штипска
околија, беровска околија, радовишка околија, кочанска околија, Царево Селса околија, Свети николска околија, Титов велешка околија, каварска околија,
демихисар окилија, Струмица, гевгелијска околија, битолска околија.
Година: 1949.
Врста документа: решење.
Језик: српски, македонски.
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129

РЕОРГАНИЗАЦИЈА ГНО СКОПЉЕ
Предлог за реорганизацију НО града Скопља (извештај, шема, рекапитулација); Секретаријат; Планска комисија; Контролна комисија; Повереништво
за трговину и снадбевање, станбено, земљорадњу и шумарство, комуналне послове, грађевину, локалну индустрију и занатство, локални саобраћај, финансије, рад, просвету културу и уметност, народно здравље, социјално (образложење, шеме, рекапитулација, персонална структура).
Предлог решења за организацију I реона НО Скопље: Секретаријат;
Планска комисија; Контролна комисија; Повереништво за трговину и снадбевање, станбено, земљорадњу и шумарство, комуналне послове, грађевину, локалну индустрију и занатство, локални саобраћај, финансије, рад, просвету,

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

52
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културу и уметност, народно здравље, социјално (образложење, шеме, рекапитулација, персонална структура).
Предлог решења за организацију II реона НО Скопље: Секретаријат;
Планска комисија; Контролна комисија; Повереништво за трговину и снадбевање, станбено, земљорадњу и шумарство, комуналне послове, грађевину, локалну индустрију и занатство, локални саобраћај, финансије, рад, просвету
културу и уметност, народно здравље, социјално (образложење, шеме, рекапитулација, персонална структура, записник).
Предлог решења за организацију III реона НО Скопље: Секретаријат;
Планска комисија; Контролна комисија; Повереништво за трговину и снадбевање, станбено, земљорадњу и шумарство, комуналне послове, грађевину, локалну индустрију и занатство, локални саобраћај, финансије, рад, просвету,
културу и уметност, народно здравље, социјално (образложење, шеме, рекапитулација, персонална структура).
Предлог решења за организацију IV реона НО Скопље: Секретаријат;
Планска комисија; Контролна комисија; Повереништво за трговину и снадбевање, станбено, земљорадњу и шумарство, комуналне послове, грађевину, локалну индустрију и занатство, локални саобраћај, финансије, рад, просвету,
културу и уметност, народно здравље, социјално (образложење, шеме, рекапитулација, персонална структура).
Година: 1949.
Врста документа: решење, записник, шема, извештај, персонална структура.
Језик: српски, македонски.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СРБИЈИ
114

130

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У НР СРБИЈИ 1948/2-4
Реорганизација УА СНО - Ниш, Бајина башта, Свилајнац (решење, организациона шема, извештај, рекапитулација, финансијски ефекат и списак службеника).
Година: 1948.
Врста документа: решење, организациона шема, извештај, рекапитулација.
Језик: српски.

115

131

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У НР СРБИЈИ 1948/5-9
ГНО - Шабац, Нови Пазар (решење, организациона шема, финансијски
ефекат, извештај подкомисије, рекапитулација).
СНО - Ужице, Прокупље (решење, организациона шема, извештај подкомисије, рекапитулација, записник).
Година: 1948.
Врста документа: решење, организациона шема, извештај подкомисије, рекапитулација, записник.
Језик: српски.

Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У НР СРБИЈИ 1948/10-15
ГНО - Косовска Митровица (решење, организациона шема, извештај о
раду подкомисије, план, рекапитулација, записник).
СНО - Пећ, Сува река, срез Ситница - Липљани, срез Пчињски - Трговиште, срез подгорски - Осечина (решење, организациона шема, извештај,
записник).
Година: 1948.
Врста документа: решење, организациона шема, извештај подкомисије, рекапитулација, записник, персонална структура.
Језик: српски.

117

133

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СРБИЈИ 1948/16-19
СНО - срез Расински-Крушевац, Бела Паланка, срез моравски - Алексинац (решење, организациона шема, извештај, финансијски ефекат).
ГНО - Светозарево (решење, организациона шема, општи подаци о граду и записник).
Година: 1948.
Врста документа: решење, организациона шема, записник, извештај.
Језик: српски.

118

134

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У НР СРБИЈИ 1948/20-23
СНО - Крагујевац, Смедерево, Љубовија, Ражањ (решење, организациона шема, извештај, рекапитулација и записник).
Година: 1948.
Врста документа: решење, организациона шема, извештај, рекапитулација,
записник.
Језик: српски.

119

135

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СРЕСКИХ НО У НР СРБИЈИ 1948/24-26
СНО - Панчево, Жабаљ (решење, организациона шема, извештај, општи
преглед).
ГНО - Краљево (решење, организациона шема, извештај, рекапитулација, записник).
Година: 1948.
Врста документа: решење, организациона шема, извештај, рекапитулација,
записник.
Језик: српски.

120

136

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СРБИЈИ 1948/27-28
СНО - Младеновац, Уб, Лазаревац (решење, шема, извештај, списак службеника).
Списак службеника МНО срез колубарски: Ћелије, Вреоци, Лесковац,
Жупањац, Араповац, Цветовци, Црљенци.
Година: 1948.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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Врста документа: решење, шема, извештај, списак.
Језик: српски.

121

137

РЕОРГАНИЗАЦИЈА ГНО И СНО У СРБИЈИ 1948/29-31
ГНО - Ужичка Пожега (решење, организациона шема, извештај подкомисије, списак слушбеника по повереништвима).
СНО - Србица - дренички срез, Липљани - срез ситница, Кула (решење,
организациона шема, извештај подкомисије, записник, рекапитулација).
Година: 1948.
Врста документа: решење, организациона шема, извештај, записник, рекапитулација.
Језик: српски.

122

138

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СРБИЈИ 1948/35-65
СНО - Ђурковац-срез источки, срез белички-Светозарево (решење, извештај, организациона шема, примедбе, записник).
ГНО - Прокупље (решење, организациона шема, извештај подкомисије,
организациона шема повереништва са списком службеника).
ГНО - Лесковац, Чачак, Титово Ужице, Параћин, Бор, Врање, Зајечар,
Крушевац, Неготин, Пожаревац, Ваљево (решење, организацина шема).
Година: 1948.
Врста документа: решење, извештај, организациона шема, примедбе,
записник.
Језик: српски.

123

139

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО И ГНО У НР СРБИЈИ 1948/66-125
ГНО - Смедерево, Пирот (решење, организациона шема).
СНО - срез Трстеник, топлички, тимочки, тамнавски, таковски, сокобањски, кључки, јужноморавски, јасенички, златиборски, зајечарски, дежевски, гружански, босилоградски, борски, моравички, милешевски, љишки, лесковачки, левачки, крајински, космајски, копаонички, колубарски, јабланички,
власотиначки, ваљевски, тамнавски (решење, организациона шема, примедбе).
Година: 1948.
Врста документа: решење, организациона шема, примедбе.
Језик: српски.

124

140

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СРБИЈИ 1948/126-157
СНО - Срез поцерски, ромски, врањски, драгачевски, бујановачки,
ариљски, хомољски, студенички, звишки, поречки, љубићко-трновски, лужнички, јадрански, посавски, рађевски, мачвански, црногорски, бољевачки,
сјенички, сврљишки, раванички, прибојски, орашички, нишавски, царибродски (решење, организациона шема, примедбе).
Година: 1948.
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Врста документа: решење, организациона шема, примедбе.
Језик: српски.

125

141

РЕОРГАНИЗАЦИЈА ГНО БЕОГРАД (1949)
Задаци повереништва у саставу свих служби (шеме, персонална структура); Записник са закључцима конференције о организацији ИОНО Београд
(план рада); предлог за реорганизацију.
Година: 1949.
Врста документа: шема, план, програм.
Језик: српски.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СЛОВЕНИЈИ
126

142

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СЛОВЕНИЈИ 1949/1-6
СНО - Постојна, Гросупље, Љубљана, Трбовље, Цеље, Љутомер (решење, персонална структура, шеме по повереништима, рекапитулација).
Година: 1949.
Врста документа: решење, шема.
Језик: српски, словеначки.

127

143

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СЛОВЕНИЈИ 1949/7-12
СНО - Илирска Бистрица, Камник, Ново Место, Пољчане, Родгона, Трбује (решење, шеме по повереништима, персонална структура, рекапитулација).
Година: 1949.
Врста документа: решење, шема.
Језик: српски, словеначки.

128

144

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СЛОВЕНИЈИ 1949/13-17
СНО - Марибор, Чрномељ, Сежана, Кршко, Крањ (решење, шема по повереништвима, персонална структура, рекапитулација, записник, проблематика).
Година: 1949.
Врста документа: решење, шема, записник, рекапитулација.
Језик: српски, словеначки.

129

145

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СЛОВЕНИЈИ 1949/18-21
СНО - Дрваград, Горица, Идрија, Јасенице (решење, рекапитулација,
шема по повереништвима, персонална структура, проблематика).
Година: 1949.
Врста документа: решење, рекапитулација, шема.
Језик: српски, словеначки.
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146

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СЛОВЕНИЈИ 1949/22-27
СНО - Кочевје, Доња Лендава, Мурска Собота, Талмин, Мозирје, Птуј
(решење, записник, рекапитулација, проблематика, персонална структура, шема по повереништвима, проблематика).
Година: 1949.
Врста документа: решење, записник, рекапитулација, шема.
Језик: српски, словеначки.

131

147

РЕОРГАНИЗАЦИЈА СНО У НР СЛОВЕНИЈИ (1949)
СНО - Пула, Љубљана (решење, записник, шема по повереништвима,
персонална структура, предлози I-IV).
Година: 1949.
Врста документа: решење, записник, шема.
Језик: српски, словеначки.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО У НР ХРВАТСКОЈ
132

148

РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО У НР ХРВАТСКОЈ
Котарски НО Грачац (образложење, организациона шема предузећа и
установа, персонална структура).
Котарски НО Лабин (шема, персонална структура, записник).
Котарски НО Чаковец (шема, персонална структура по повереништвима).
Решења о реорганизацији НО - Загреб, Михољац, Кутина, Валпово, В.
Горица, Нашице, Клањец, Новска, Ђурђевац, Ораховица, Крижевци, Прелог,
Перушић, Петриње, Крк, Пула, Сињ, Преграда, Врбовец, Дуго Село, Славонска Пожега.
ГНО Бјеловар (организациона шема по повереништвима, персонална
структура).
Врста документа: шема, записник.
Језик: хрватско-српски.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО У НР ЦРНОЈ ГОРИ
133

149

РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО У НР ЦРНОЈ ГОРИ 1948/1-6
СНО - Цетиње, Пљевља, Бијело Поље, Бар (решење, шема, спискови
службеника).
Година: 1948.
Врста документа: решење, шема, спискови.
Језик: српски.

134
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО У НР ЦРНОЈ ГОРИ 1948/7-12
СНО - Беране, Шавник, Никшић, Андријевица, Херцег Нови ( решење,
организациона шема, списак службеника, рекапитулација, записник).
Година: 1948.

Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ
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Врста документа: решење, шема, записник, рекапитулација, списак.
Језик: српски.

135

151

РЕОРГАНИЗАЦИЈА НО У НР ЦРНОЈ ГОРИ 1948/13-17
СНО - Котор, Колашин, Даниловград, Титоград (решење, организациона
шема, записник, историјат рибарства у Боки которској)
Година: 1948.
Врста документа: решење, шема, записник.
Језик: српски.

ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА
СЕКРЕТАРИЈАТ
136

152

СЕКРЕТАРИЈАТ
1946: Предлог буџета: подаци о руководиоцима и број запослених, грађевински план за просторије Комитета.
1947: Предлог буџета: оснивање библиотеке, списак службеника Комитета;
1948: споменица и писмо Едварда Кардеља.
1949: организациона шема Комитета од 21.01.1949. и образложење са
препоруком за оснивање републичких Комитета, нови план уштеде по личним
и материјалним расходима Комитета.
1950: благајнички план Комитета.
Година: 1946-1950.
Врста документа: списак, шема, споменица.
Језик: српски.

ЗАКОНОДАВСТВО
136

153

УПРАВНО-СУДСКО ЗАКОНОДАВСТВО
1946: Достављање предлога за које је потребна сагласност Владе ФНРЈ.
1947: Записник саветовања у Министарству правосуђа 13-15.01.1947.
(реферат, закључци); Указ о помиловању војних лица; Министарство унутрашњих послова - казнена евиденција; адвокатске пословне књиге; ограничења у
стицању непокретне имовине од стране страних држављана; протокол о оснивању албанско-југословенског арбитражног већа.
1948: одређивање судских дана; неовлашћено вођење спорова из односа
заробљеничког рада; организација службе правне помоћи са иностранством;
породично име разведене жене; застарелост тужбе за очинство; називи срезова; закључци са конференције од 17-19.11.1948. руководства Министраства
правосуђа (записник).
1949: превођење иностраних исправа; нова територијална надлежност
октужних судова; Записник пленарне седнице вишег дисциплинског суда; рођено име исељеника; склапање брака у иностранству; проблеми арбитражне
праксе.
1950: Арбитража - накнада штете.
Година: 1946-1950.
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Врста документа: записник, реферат, извештај, протокол.
Језик: српски.
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РЕПУБЛИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО
1946: Словенија - жалба на закон о таксама.
1947: БиХ - списак закона и уредби донетих 1945-1946; Црна Гора - списак закона и уредби донетих 1945-1946; неправилности објављене у "Службеном листу" Србија, АП Војводина, Македонија, БиХ, Словенија, Црна Гора,
Хрватска.
1948-1950: Нацрт Закона о управљању и одржавању зграда; Нацрт Закона о расподели станова и пословних просторија и примедбе (Србија, Црна Гора, Македонија, Словенија, БиХ, Хрватска).
1949: План спровођења евиденције републичких прописа донетих по савезним прописама (Србија, Црна Гора, Македонија, Словенија, БиХ, Хрватска); план рада за II квартал 1949.(Србија, Црна Гора, Македонија, Словенија,
Хрватска).
1950: Мере за обезбеђење општенародне имовине од штете; Словенија регулисање додатка о обавезном снадбевању пољопривредних радника на
државним пољопривредним добрима; Србија - рад пројектантских органа; Македонија - израда републичког закона о рибама.
Година: 1946-1950.
Врста документа: закон, план, списак.
Језик: српски.
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СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА (1946-1948)
1946: Укидање Комисије за народну имовину.
1947: Списак законских предлога за дисциплинско кажњавање ученика
приликом преласка из једне републике у другу; Мекедонија - саглашавање закона и одлука са уставом; Уговор о миру са Италијом и сповођење закона и
Уредба о спровођењу.
1948: Упитник италијанског посланства о држању регистра становништва у Југославији; спровођење закона о односима родитеља и деце; спровођење закона о оверавању потписа, рукописа и преписа и постављање стараоца
отсутним лицима; евиденција становника (Србија, Македонија, Црна Гора,
БиХ, Словенија, Хрватска); предлог одлуке о прекршајима на територији града Београда; евиденција и организација контроле спровођења правних прописа; однос опшег закона о природним добрима и Уредбе о управљању националним парковима.
Година: 1946-1948.
Врста документа: закон, списак, уредба.
Језик: српски.
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СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА (1949-1950)
1949: Питање правилности аката Президиума народних република; закључак о подношењу прописа на сагласност; примена прописа о рехабилита-
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цији; нови Закони и уредбе у Румунији; проблем народне власти у Пољској;
Мађарска - закони; проблеми организације - Бугарска; Чехословачка - народни
одбори; Белгија - положај политичких криваца; план рада за октобар-новембар-децембар 1949, доношење прописа за 1949. и извештај о спровођењу финансијских правних прописа у периоду јануар-април.
1949: пројект међународног пакта о правима човека; план рада Правног
факултета у Београду-теме за научно-истраживачки рад.
1950: План рада доношења прописа за прво тромесечје 1950; тумачење,
опште амнестије и помиловања; имунитетско право; одговорност народних
одборника; извештај о казнама; Упуство о раду органа надлежних за вођење
административно казненог поступка; претварање новчане казне.
Година: 1949-1950.
Врста документа: план, закључак, извештај, упуство.
Језик: српски.
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РАДНИ И СЛУЖБЕНИЧКИ ОДНОСИ
1946: Одлука о регулисању принадлежности службеника у војном мисијама у Аустрији и Немачкој; одређивање најтежих и тешких радова и границе
старости пензионера у задружном сектору.
1947: Расне принадлежности повећања плата по струкама; евиденција
несрећних случајева при раду; плаћање за време прековременог рада; доприноси које плаћају судије; исплата за случај смрти; писмо Моши Пијади у вези
пензија; извештај о завођењу додатне плате по ефекту рада; плате Министраства правосуђа.
1948: Анкета типичних сеоских домаћинстава Космај; одређивање помоћи породицама погинулих народних хероја Хрватске; законски положај рачуновођа у Југославији; формирање дисциплинског суда при Управи грађења у
Албанији; изједначавање задружница државним службеницима; образовање
персоналних комисија за отказе; увођење нових звања; реферат о досадашњој
примени службеничких система; питање права на пензију руских емиграната.
1949: Повластице одликованих "Белих орлова са мачевима"; спорови у
вези са здравственом заштитом осигураника; распоређивање инспектора рада;
организација дисциплинског судства у Дирекцији државног житног фонда;
распоређивање задружних инспектора.
1950: Примена Уредбе о материјалној помоћи за децу радника и службеника; разни прописи правилник, наредба у вези споменица; додељивање пензије лицима без држављанства; прописи у вези стручне спреме; начин доношења прописа у вези плата, премија; пензије задружних службеника; молба Ирме
Назор хонорар; проблеми социјалног осигурања и табеле; плаћање радника у
притвору или истражном затвору; социјално осигурање функционерима
исламске верске заједнице и српске православне цркве; рад службеника после
радног времена; исплата личног доходка за време боловања; Словенија - социјално осигурање занатлија; приватна бабичка пракса-пензија.
Година: 1946-1950.
Врста документа: реферат, уредба, правилник, наредба.
Језик: српски.
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ПРИВРЕДНО УПРАВНИ ПРОПИСИ
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ПРИВРЕДНИ ПРОПИСИ
1946: Промене назива подржављених предузећа у Словенији; обавезан
упис у регистар предузећа; решење о преносу основних средстава на Владу
БиХ; достављање података за материјалне билансе; записник конференције од
28.10.1946. у Привредном савету.
1947: Примена Закона о државним привредним предузећима; записник
конференције о организацији евиденције инвестиционих радова; пренос власништва зграде Јавне берзе рада у Сарајеву; објава судских огласа о регистрацији предузећа "ЈУСТА"; ревизија наплате прихода укинутих фондова; методологија планирања локалне индустрије; конференција по питању службе инспекције рада; конференција занатска коморе; Словенија - кредити задругама;
тарифа о плаћању сплавова на Сави и Уни; ликвидација имовине лекарских,
апотекарских комора; комплетирање хемијске лабораторије "Ривијера" - Котор; регистрација електрана, хидроцентрала, бродоградилишта, лука и јавних
складишта; извод из дискусије по рефератима председника Привредног савета
Бориса Кидрича и Бранке Савић; продаја "Вишевице"; реферат Савезног уреда
за цене.
1948: спровођење у живот закључака донетих на састанку привредних
служби у Комитету, извештај и објављивање узанси.
1949: форма проналазачког сведочанства и објављивање узанси.
1950: замена општедржавне имовине са делом имовине друштвене организације; издавање узанси; оснивање инвалидских предузећа; тумачење финансијских прописа; предаје заборављених ствари на железници; закупнина
државних привредних предузећа; ликвидација односа насталих законом о прелазу талијанске имовине у власништво ФНРЈ; наплата фактура.
Година: 1946-1950.
Врста документа: реферат, извештај, записник.
Језик: српски.
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УПРАВНИ ПРОПИСИ
1947: пренос основних средстава из Србије у БиХ; отуђење зграда и земљишта; репарације-упитник и процена на дан 15.01.1947. немачке непријатељске имовине стављене под нашу јуриздикцију и извештај о томе.
1948: расходовање старих бродова; резолувија и закључци занатских комора; закључци савеза инжењера; задаци, прописи, евиденција производње
електричне енергије; смернице за оснивање радничко службеничких мензи и
ресторана; станбено питање закупнине; следовање хране за ратне заробљенике; доношење прописа о режијско инвестиционим радовима у властитој режији; цене у локалној привреди; коморски доприноси из занатске коморе; оснивање бироа за унапређење производње; плаћање УНРА-иног материјала испорученог 1948; Нацрт финансијско планирање државно привредних предузећа
са извештајем; извештај о прегледу шумских манипулација на територији
ФНРЈ.
1949: несагласност Правилника о оснивању, организацији и раду поликлиника са Статутом АПВ; аранжман о очувању индустријске својине погођених другим светским ратом; наплата обвезница; извештај по питању правила
државних привредних предузећа; основни задаци правних служби државне
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финансијске управе-саветовање; набавка моторних возила; цене занатских
производа; плате радника и ученика.
Словенија - оснивање завода за планинске шуме.
Македонија - оснивање предузећа друштвених и политичких организација, финансирање проналазача.
БиХ - везивање поседа лица под старатељством са поседом стараоца;
предлог организације привредно рачунског сектора у државним привредним
предузећима; извршење на имовини члана сељачке радне задруге; оперативна
обала као основно средство дирекције лука; записник, конференције о организацији привреде; закључак о оснивању и раду Савета за инвалидске послове.
Хрватска - развој шпедитерске службе.
1950: разни правни прописи у вези привреде; листа предузећа неуредних
комитената банака.
Година: 1947-1950.
Врста документа: извештај, реферат, упитник, резолуција, закључци.
Језик: српски.

ОРГАНИЗАЦИЈА
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ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗНИХ И РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ И
ПРЕДУЗЕЋА (1946-1947)
1946: Дневни ред Пленарне седнице Комитета за заштиту народног
здравља у Албанији; застава ратне морнарице.
1947: обележавање кућа и улица у Словенији; упис адвоката у Црној Гори; организација Министарства грађевине (шема); организација Министарства
саобраћаја - Скопље; задаци и организација комуналних послова народних република (тезе, проблеми, шеме); шема о привременој организацији Комитета
за заштиту народног здравља (уредба, решење); организација Министраства
пошта ФНРЈ (решење, шема); Министарство просвете Србије (решење о организацији); организација контроле прихода (извештај и реорганизација); конференција руководилаца здравствене службе социјалног осигурања 19.09.1947;
питање организације радио службе; савезна конференција комисија (извештај); Македонија - извештај о променама у организацији министарстава; извештаји република о раду одељења за изградњу народне власти; организација
председништва Црне Горе, БиХ, Словеније (шема); Комитет за спољну трговину Србија и Словенија (организација).
Година: 1946-1947.
Врста документа: шема, тезе, извештај, уредба, решење.
Језик: српски.
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ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗНИХ И РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ И
ПРЕДУЗЕЋА (1948)
1948: Предузећа - питања назива државних апотека; Земаљско предузеће
за промет кожом и текстилом - обавезни откуп Србија; мрежа откупних предузећа у Србији; уговор о приступању картелу (решење, организација); реферат
по питању организације службе инспекције парних котлова; организација
"ТАНЈУГА"; телефон сервис - питање измене Уредбе о оснивању; Комитет за
школу и науку (организациона шема, образложење); Министарство пошта;
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званични називи места у Македонији; проглашење Сеизмолошког завода за
савезну установу; Комитет за заштиту народног здравља; Конференције и закључци 05.07.1948; закључци Комитета за аутосаобраћај; списак Министарстава Комитета и комисија која постоје у свакој републици; Указ о проглашењу Министарства тешке индустрије ФНРЈ за савезно-републичко министарство; Министарство лаке индустрије; организација Управе за стручне радничке кадрове; Министарство рада; предлог да правна заштита исељеника пређе у
надлежност Министарства иностраних послова (усвојено); Македонија, Словенија и ФНРЈ- организациона шема Министраства здравља; Јавно тужилаштво ФНРЈ (организација, организациона шема, извештај); Репарациона комисија Владе ФНРЈ (организација, организациона шема, уредба); Институт за међународну политику и привреду (организација и организациона шема); Врховни суд ФНРЈ (организација, извештај); Савезно веће и веће народа (организација, организациона шема и правилник); Главна и Савезна државна арбитража
(организација и извештај); Савезна управа хидрометереолошке службе (организација, организациона шема); Комисија за ратне злочине (извештај);
Министраство лаке индустрије (организација, уредба, извештај и организациона шема); Министарство тешке индустрије (организација, извештај и организациона шема); Комитет за задругарство Владе ФНРЈ (организација и извештај); Министраство рударства (организација, шема, унутрашња структура и
задаци); Комитет за заштиту народног здравља (реферат о организацији привредне службе); Комитет за укидање одељења за локалну управу (организација); Комитет за културу и уметност (организација); организација Министарства пољопривреде у Словенији; организација Комитета за социјално старање;
организација опште евиденције кадрова.
Црна Гора - формирање Главне управе рада; имена места у Словенији;
организација Министарства спољне трговине (шема); организација Министарства правосуђа - сазив конференције 15.11.1948; организација Министарства
трговине и снадбевања (организациона шема); организација Инвалидске управе; предлог за измену организационе структуре Комитета за школу и науку;
реорганизација стручног школства у надлештвима; Словенија - организација и
систематизација органа управе; Македонија - извештај о организацији и раду
одељења за локалну управу; називи главних дирекција електропривреде у народним републикама; називи рудника у народним републикама; организација
Секретаријата за привредну координацију у Црној Гори; Статут АПВ; Указ о
образовању Министарства науке и културе; Министарство железнице; Министарство саобраћаја (образложење).
Година: 1948.
Врста документа: шема, указ, статут, извештај, реферат.
Језик: српски.
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ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗНИХ И РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ И
ПРЕДУЗЕЋА (1949-1950)
1949: Предузећа - "CHROMOS", Загреб (шема); оснивање Генералне дирекције савезне хемијске индустрије; "Георад" (шема); организација Никшић "Трготекстил"; организација "Лековито биље" (записник); организација привредних министарстава (шеме); Министарство комуналних послова (записник); оснивање адвокатских комора (конференција); откуп стоке у СРЗ; организација Грађевинског предузећа за изградњу Титограда (шема); карактер
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задруга (шеме, реферати, прописи); Повереништво Словеније, Србије Хрватске, Македоније и ФНРЈ).
Органи управе: Македонија - организација Комитета за кинематографију (шема); организација Централног одбора ратних војних инвалида; организација Главне управе за друмски саобраћај Србије; организација Министарства
шумарства ФНРЈ (систематизација, извештај, записник и шема); организација
Комитета за туризам и угоститељство (шема, образложење, персонална структура, задаци и конференција); Комитет за фискултуру - молба за формирање
органа за пројектовање фискултурних објеката; администартивно територијална подела ФНРЈ; предлог за укидање предузећа за набавку ПТТ материјала;
подаци о изборном материјалу по републикама; организациона шема обласне
контролне комисије; организација хидрометеролошке службе; записник конференције у Министарству комуналних послова 02.09.1949; записник конференције у Комитету за водопривреду 15-17.09.1949; организациона шема Министарства за пољопривреду у Словенији; радио-дифизна служба у Словенији;
Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ (организација, закључци са конференције 27.01.1949); указ о образовању административних територија Србије, Хрватске, Словеније, БиХ, Македоније; извештаји
о раду министарстава у Македонији.
1950: Словенија - формирање Управе за монтажну изградњу; укидање
правомоћног решења по праву надзора; Македонија - организационе шеме
Планске комисије, Комисије државне набавке и Министарство пољопривреде;
организација финансијске службе у министарствима; Министарство рударства
(решење); Министарство државних набавки - роковник задатака за 1950; Македонија - оснивање кумановске и гостиварске арбитражне области; закључци
са конференције министарства државних набавки 01-02.02.1950; Министарство пољопривреде (организација и задаци среских, задружних савеза); Комитет за угаљ (нова организациона шема републичких Министарстава рударства
БиХ, Хрватске, Србије, Словеније); организација Министарства електропривреде; организација Комитета за нематале; организација и рад Главне државне
арбитраже; преношење послова изградње стручних кадрова у ресор просвете;
рад и организација погребних предузећа; Комитет за локалну привреду; извештај о комисијама за радне односе; организација социјалног старања у Словенији; Указ о оснивању Савета за енергију и екстрактивну индустрију ФНРЈ.
Година: 1949-1950.
Врста документа: шема, указ, реферат, извештај.
Језик: српски.
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ОРГАНИЗАЦИОНО ИНСТРУКТОРСКО ОДЕЉЕЊЕ
1946: Одлука о правницима у школи.
1947: Дописна правна школа у Хрватској.
1948: Подаци о свим службеницима који су завршили Правни факултет
у Комитету за културу и уметност ФНРЈ, Комитету за социјално старање, Министарству правосуђа, Министарству шумарства, МУП-у, Комитету за школу
и науку, Комитету за кинематографију, Комитету за фискултуру, Комитету за
задругарство, Комитету за радиодифузију, Комитету за народно здравље, Министарству трговине и снадбевања, МИП-у, Комитету за аутосаобраћај, Министарству финансија, Министарству саобраћаја, Председништву Владе, Министарству грађевине, Министарству рударства, Министарству пољопривреде,
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Мининистарству савезне планске комисије, Министарству лаке индустрије,
Министарству народне банке, Министраству електропривреде, Министарству
пошта, Трговинској комори ФНРЈ, Савезној контролној комисији, ДЗСЗ Љубљана; одлука о празновању школа; избор стипендиста; проблем изградње
стручних кадрова у Словенији; предлог тема за годишњи наградни конкурс на
Правном факултету; извештај о стипендистима; план уписа у I семестар високих и виших школа; I разред средњих стручних школа и IV разред гимназије
1948-1949; извештај о извршењу плана уписа; оснивање домова за ученике у
привреди (записник са конференције).
1949: Словенија - програм испита административних и правних школа,
начело о основним школама и средњим школама; БиХ - оснивање управне
школе, организација курса за књиговодство и ревизора, полагање и програм
стручних испита у правној струци; отварање администартивних школа; измена
наставног плана административне школе; извештаји о средњим управним административним школама у Црној Гори, БиХ, Словенији.
1950: испити административне школе у Ријеци; програм стручног испита за приправнике у правосуђу; Македонија - извештаји државног завода за
социјално осигурање, списак сталних испитних комисија административне
струке; Србија - план и програм средњих управних школа (реферат, записник,
закључци са конференције по питању уџбеника 16.02.1950), полагање испита
у занатству, извештај Србије о двогодишњим административним школама;
БиХ - обрасци средње управне школе; извештај јавног тужилаштва о резултатима испита у административној струци; предлог закона о избору народних
посланика за скупштину ФНРЈ; преглед гласачких куглица по народним републикама; измене и допуне закона о бирачким списковима; записник са конференције по питању израде гласачких куглица; расподела изборног материјала;
упис у бирачки списак; саветовање у вези средњих школа.
Година: 1946-1950.
Врста документа: записник, реферат, извештај, план, бирачки спискови.
Језик: српски.
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УПРАВА ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ
1946: образовање комисије за систематизацију при владама народних
република (извештај и број службеника).
1947: повећање броја службеника; систематизација по министарствима
(са бројем и плата); одржавање стручних курсева по министарствима; систематизација у југословенском позоришту; записници I-IV у СКК.
1948: план рада комисије за систематизацију; повећање броја службеника у Министарству пошта; Репарациона комисија; извештај о прегледу организацији и систематизацији места у повереништву за комуналне послове Главног извршног одбора (организацина шема и персонална структура); извештај
подкомисије о систематизацији радних места у Повереништву за правосуђе
ГИОНСАПВ-а; Извештај Повереништва за индустрију ГИОНСАПВ-а; Повереништво вода ГИОНСАПВ-а (шеме); Извештај Повереништва о раду Главне
комисије за систематизацију; Извештај Повереништва о раду на реорганизацији НО у АПВ; Записник седнице 29.06.1948; Записник са састанка Главне комисије и 10 подкомисија по питању рада организације и систематизацији службеничких места (одржана у СКК 13.02.1948); Записник са конференције комисија које врше преглед организације и систематизације савезних установа
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одржане 19.02.1948; Записник са конференције одржане у СКК по питању организације и систематизације 26.02.1948; Записник са састанка групе инспектора Инспектората за општу управу одржане 19-20.12.1947. по питању организације министарстава; Записник са конференције 06.02.1948. по питању организације привредних министарстава; Записник са конференције Инспектората
за општу управу СКК 27.02.1948. по питању организације министарства правосуђа и Врховног суда; Записник са састанака комисије по питању рада подкомисија за преглед организације и систематизације савезних установа орџане
01.03.1948; Записник са проширене седнице по питању организације и систематизације Министарства грађевине ФНРЈ 02.03.1948; Записник са конференције Инспектората за општу управу СКК, одржане по питању организације и
систематизације 04.03.1948. Комитета за културу и уметност; Записник са
конференције 16.03.1948. у СКК по питању организације и систематизације
Дирекције за информације; Записник са конференције 18.03.1948. у СКК по
питању систематизације и организације Института за међународну политику и
привреду; Записник са конференције у СКК 30.03.1948. по питању организације Министарства спољне трговине; Записник са конференције Главне комисије 08.04.1948. Министарства електропривреде; Записник са конференције
Главне комисије 10.04.1948. Извештај КК Србије; Записник са конференције
Главне комисије 15.04.1948; Репарациона комисија; Записници са конференције Главне комисије одржаних 22.04.1948, 23.04.1948, 27.04.1948, 07.07.1948.
1949: систематизација Министарства рада; Словенија - привремена систематизација; Институт за физику; повећање службеника; администартивни
нормативи за систематизацију; Министарство пошта; стање органа за систематизацију; закључак у вези решења о систематизацији; службеничка места у
Комитету за радио дифузију.
1950: извештај о раду о систематизацији у Црној Гори; Главна државна
арбитража - повећање службеника; бројно стање службеника по министарствима и комитетима на дан 01.03.1950; Упуство о организацији и раду комисије за организацију и ситематизацију у министарствима, комитетима и Генералним односно Главним дирекцијама (образовање комисија).
Година: 1946-1950.
Врста документа: записник, шеме, извештај.
Језик: српски.
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САВЕЗНИ БИРО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСЛОВАЊА
Решење о оснивању и надлежности Савезног бироа за унапређење администартивног пословања, питања у вези штампања образаца.
Година: 1950.
Врста документа: решење.
Језик: српски.

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ
Закон о потврди и изменама и допунама одлуке о "Службеном листу"
ДФЈ од 19.12.1944.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

66
број
фасцикле

бр.јед.
описа

1946: примопредаја и записник од 15-16.05.1946. о примопредаји "Службеног листа" са Министарства правосуђа у надлежност Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ (организациона шема, стање
Комитета).
1947: прослава двогодишњице "Службеног листа"; Слободан Нешовић у
Прагу - набавка машина; порез на промет - питање; финансијски план "Службеног листа" за IV тромесечје 1947; образовање сталне правно-терминолошке комисије.
1948: финансијски план за 1948, објављивање прописа, организација,
новинарско-издавачког предузећа "Службеног листа" ФНРЈ.
1949: завршни рачун за 1947; финансијски план за IV тромесечје 1949;
фонд плата за IV тромесечје 1949; Биланс предузећа за 1948. (са списковима
дужника и повериоца).
1950: решење о расходовању застарелих и неупотребивих апарата; налаз
о извршеној ванредној ревизији предузећа "Службени лист".
Година: 1944, 1946-1950.
Врста документа: записник, финансијски план, завршни рачун, биланс, решење.
Језик: српски.
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ШТАМПА, ПРОПАГАНДА И БИЛТЕН
1946: Статистички преглед школства у ФНРЈ; страна пропаганда (Русија, Пољска, Чехословачка, Француска).
1947: Конференција представника одељења за изградњу народне власти
народних република и представника службених листова; издавачка делатност;
конференција ради превођења наших закона на стране језике.
1949: Фонд плата "Народна држава" за IV тромесечје 1949.
1950: Елаборат у вези са одобрењем цена: "Службеног листа", "Народне
државе", и "Билтена"; општа калкулација издања; издавачка делатност уџбеника за средње стручне школе; "Билтен" издавачка делатност на дан
31.01.1950; решење о спајању часописа "Народна држава" и "Службеног листа"; "Билтен" 1-2 јануар 1949; "Билтен" бр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Година: 1946, 1947, 1949, 1950.
Врста документа: елаборат, статистички преглед, решење.
Језик: српски.

ФИНАНСИЈЕ
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ФИНАНСИЈЕ
1946: број савезних службеника и расходи Србија, Словенија, Хрватска,
Македонија, Црна Гора; плате по министарствима.
1947: предлог буџета ФНРЈ; евиденција инвестиционих радова; утврђивање мерила за израду беџета 1948; плате по министарствима и примедбе на
Нацрт уредбе по платама; Министарство поморства (Правилник о функционалном додатку и табела); Савезна управа хидрометереолошке службе функционални додатак; плате збирно по министарствима и републикама.
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1948: снижење трошкова инвестиција и фиксирање плана; принадлежности у администарцији и у привреди према делатностима.
1949: евиденција извршења плана снижења трошкова државне управе;
лични дохоци 01.10.1949.
Година: 1946-1949.
Врста документа: платни спискови, правилник.
Језик: српски.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗНИХ И РЕПУБЛИЧКИХ
УСТАНОВА
150
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МАТЕРИЈАЛИ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА
РЕОРГАНИЗАЦИЈУ САВЕЗНЕ УПРАВЕ
Министарство железница ФНРЈ - пројект Правилника, опис пословања,
организациона шема Главне дирекције железничких радионица, организациона шема железничких грађевинских предузећа Главне дирекције грађења
железница, организациона шема железничких штампачких предузећа и организациона шема средишњих стоваришта Министарства железница, пословник.
Министарство пошта ФНРЈ - формирање комисија и подкомисија за реорганизацију (план рада, извештај о раду, основна организациона шема).
Министарство шумарства ФНРЈ - формирање комисија, организација савезних и републичких Министарства шумарства, план рада комисија за реорганизацију.
Министарство државних набавки ФНРЈ - формирање комисије и подкомисије, тезе о организацији савезних и републичких ресора државних набавки
и организационе шеме (1-18).
Министарство трговине и снадбевања ФНРЈ - план рада комисије, тезе
за организацију и организационе шеме.
Комитет за туризам и угоститељство Владе ФНРЈ - списак чланова комисије, план подкомисије, реорганизација "Путника", план рада, извештаји комисија.
Министарство рударства ФНРЈ - списак чланова комисије, план рада комисија и подкомисија за реорганизацију, закључци и записник.
Министарство финансија ФНРЈ - Народна банка, шеме комисије, план
рада, Државни осигуравајући завод, шеме, Државна инвестициона банка.
Министарство лаке индустрије ФНРЈ - оснивање комисија, извештај комисије на терену, програм и задаци, преглед среза Нова Градишка.
Година: 1949.
Врста документа: правилник, пословник, организационе шеме, план рада,
записник.
Језик: српски.
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170

РЕОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИХ УСТАНОВА
Генерална дирекција Савезне индустрије пољопривредних машина, њена предузећа: "Змај", "Победа", "Осјечка леваоница", "Товарна пољоделских
стројев", фабрика машина и уређаја (шема, правилник).
Генерална дирекција Савезне индустрије ватросталног материјала, тема
и опис предузећа: фабрика шамота "Младеновац", фабрика шамота "Партизани", рудник магнезита "Шумадија", рудник магнезита "Голеш" (шема, опис).
Генерална дирекција Савезне индустрије алуминијума и бакра (шема).
Генерална дирекција Савезне индустрије мотора: индустрија мотора Раковица, товарна аутомобила Марибор, индустрија прецизне механике Београд,
индустрија кугличних и ваљкастих лежаја Београд (шема, опис).
Генерална дирекција Црне металургије: жељезара "Јесенице", жељезара
"Шторе", жељезара "Сисак", жељезара "Зеница", жељезара "Смедерево", рудник и жељезара "Вареш", рудник "Љубија", железара "Гоштањ" (шема, опис).
Генерална дирекција Савезне металне индустрије: "Јасеница" С.Паланка, "Првомајска" Загреб, "14 октобар" Крушевац, "Југоалат" Нови Сад, "Ђуро
Ђаковић" Славонски Брод, "Иво Лола Рибар" Железник, "Литострој", фабрика
грађевинских машина Смедерево, "Јастребац" Ниш, "Јединство" Јакомир,
"Парни котлови" Загреб, "Фабрика вагона" Краљево, "Сплошна" Марибор
(шема, опис, објашњење, правилник, образложење).
Министраство железница - Дирекција експлоатација железнице (шема,
опис).
Правилник војвођанске ливнице.
Година: 1949.
Врста документа: шема, опис, правилник.
Језик: српски, словеначки.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗНЕ УПРАВЕ И ПРИВРЕДНОГ АПАРАТА
Министарство пољопривреде - Главна дирекција пољопривредних добара (шема).
Министарство рударства - 1947 (извештај, службена белешка, шеме,
преглед кадрова), 1948 (решење, закључци, извештај, организациони проблеми, шеме), 1949 (преглед развоја, извештај, методологија планирања, предлог
организације привредно рачунског сектора у државним привредним предузећима, шеме).
Генерална дирекција за угаљ (решење, шема); уредба о организацији и
надлежности Министарства рударства ФНРЈ; правилници о унутрашњој организацији и пословању генералних дирекција Министарства рударства; решење
о оснивању Главне управе рудника и топионица обојених метала.
Министарство рада - организациона шема издавачког предузећа "Весник
рада" (образложење).
Министарство грађевине - организациона шема "Нови Београд", "Југопројект", "Аутопут".
Министарство саобраћаја - Главна дирекција бродоградње (Апатин, Митровица, Зрењанин, Чукарица); Управа водних путева (предузећа за спасавање
и вађење пловила, Хидрограђевинска предузећа); Секције за одржавање
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пловних путева; Главна дирекција југословенског речног бродарства; Југословенски аеротранспорт; Југоауто; Багерско-бродарско предузеће (шеме).
Министарство спољне трговине - организациона шема и кратки описи
послова предузећа; централе "Трансјуг", филијале "Трансјуг"-Београд, "Југоелектро", "Југоинспект", "Центропром", "Технопромет", "Југометал", "Југолек",
"Центротекстил", "Југофолклор".
Министарство финансија - Народна банка (шеме, опис); Државна инвестациона банка (шеме, објашњење); Генерална дирекција државног осигуравајућег завода (шема, опис).
Министарство електропривреде НР Словеније (шеме, образложење);
електране: Сеново, Велење, Фала, Дравоград, Сочанска, Говењска; термоелектране Трбовље; хидроцентрала на Сави; електромеханичка радионица Чрнуче;
предузеће за разводна постројења и далеководе Марибор; електронабавка ДЕС
за расподелу електричне енергије Љубљана.
Министарство електропривреде НР БиХ (шеме, образложење); електропредузеће Сарајево; управа електрана Сарајево; електропредузећа Зеница, Тузла, Мостар, Бања Лука; предузеће за електрофикацију центра Сарајева.
Електропривреда НР Хрватске (шеме, опис рада); предузеће електрана
Загреб; хидроелектрана "Тито"; електрична предузећа за електрофикацију северне Хрватске-Загреб; Електрославонија; Електроприморје Истра, Горски
Котар, Ријека; Електродалмација Сплит; "Далековод" Загреб; Електроопскрба.
Министарство електропривреде ФНРЈ (шеме, опис, образложење); "Хидроелектропројект" Београд; Савезни пројектански биро за термо електрична
постројења Београд; Савезни пројектански биро за разводна постројења и далеководе Београд; "Електромонтажа"- Љубљана; "Електромонтаже" - Београд;
"Термомонтаже"- Београд; "Хидромонтажа" - Марибор; Биро за иностарне набавке -Београд, економија савезне електропривреде - Банатски Брестовац.
МУП-ФНРЈ - Управа за извршење казни, предлог за Македонију, Црну
Гору, Србију, БиХ, Словенију, Хрватску.
Министарство поморстава ФНРЈ - предлог за реорганизацију.
Година: 1949.
Врста документа: извештај, белешка, решење, закључци, организационе шеме, правилник, уредба.
Језик: српски, словеначки.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДИРЕКЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА - I
Реорганизација привредног апарата - систем и организација плата; планирање и извори радне снаге; проблеми; табеларни приказ плата; план рада;
општи сектор; систем администарције; анализа предузећа "Ђура Ђаковић",
"Зорка"-Шабац, "Сутјеска"-Беогард, Генерална дирекција Савезне хемијске
индустрије-Београд, Генерална дирекција Савезне индустрије дувана-Београд
(шеме, извештаји).
Извештаји, записници, предлози и наредба о садржини начину закључивања и регистарцији уговора о раду.
Основна комисија Министарства лаке индустрије ФНРЈ (извештај о раду
комисије и план рада).
Комисија за организацију производње (основно упуство и шеме).
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Финансијска линија (извештај).
Министарство тешке индустрије: тезе уз предлог организације.
Главна дирекција Савезне индустрије коже и гуме: комбинат "Борово",
"Рекорд"-Раковица, "Балкан"-Ниш, "Рис"- Загреб, "Сава"-Крањ, "Товарна
Усње"- Камник, "Товарна Усње"-Врхника, "Товарна Усње"-Словенске Коњице, "Товарна Усње"-Шоштањ, "Карловачка индустрија коже"-Карловац, Творница коже-Осијек (шема и опис предузећа у саставу).
Две школе за кожу "Шеми"-Високо (опис, шема) и "Усњарски техникум"-Домжале (образложење, шема).
Година: 1949.
Врста документа: извештај, шема, наредбе, упутство.
Језик: српски, словеначки.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДИРЕКЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА - II
Упустсво за организацију предузећа и дирекција НР БиХ, предузећа
"Ливница"-Сарајево (организациона шема и објашњење); Дирекција за угаљ,
извод из типских правила за рударска предузећа (организациона шема).
Генерална дирекција Савезне индустрије дувана: Правилник о организацији рада и раду Генералне дирекције за промет дуваном (организациона
шема, пројект, образложење); фабрике дувана Бања Лука, Мостар, Ровињ (организационе шеме, образложења).
Генерална дирекција Савезне прехрамбене индустрије (шема, елементи
за једнообразну организациону шему предузећа Савезне прехрамбене индустрије); Комбината шећера и врења Београд (правила, организациона шема и
опис); фабрика шећера Осијек (шема и опис); фабрика шећера и шпирита "Црвенка" (шема и опис); фабрика шећера "Жупања" (шема); фабрика шећера
"Врањин врх" (шема); индустрија скроба "Јабука" (елаборат, опис); фабрика
уља "2 октобар" Зрењанин (опис, шема, објашњење, елаборат); фабрика уља
"Домаћа" Врбас (шема, опис).
Реорганизација привредног апарата:
I Планови рада комисије за комплексну политику
II Планови рада основних комисија министарстава, Плана рада за реорганизацију привредног апарата.
Списак службеника чланова Главне комисије и чланова комисије за комплексну политику.
Планови рада основне комисије Министарстава: лаке индустрије, тешке,
рударства, електропривреде, пљопривреде, шумарства, трговине и снадбевања, спољне трговине, државних набавки, железница, саобраћаја, поморства,
грађевине, пошта, финансија, рада, Комитета за туризам и угоститељство - реорганизација "Путника".
Министарство електропривреде ФНРЈ - решење о образовању Главне
комисије, тезе по организационим питањима, План рада основне комисије, записници комисија; састанак у термоелектрани Нови Сад (организациона шема); састанак основне комисије у "Минелу" (извештај, организационе шеме).
Мнинистарство пољопривреде ФНРЈ - План рада основне комисије;
предлози; извештаји; тезе за државна добра сељачке радне задруге; пољопривредно машинске станице; Ветесерум заводи (организационе шеме).
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Министарство тешке индустрије ФНРЈ - списак службеника по комисијама; план рада; организација; тезе; извештаји; организација предузећа "Ђуро
Ђаковић"-Славонски брод (организациона шема, опис, оперативни план, капитална изградња, научно-истраживачки рад, платни систем, персонална служба,
систем администарције).
Година: 1949.
Врста документа: упуство, организациона шема, правилник, елаборат, план
рада, извештај.
Језик: српски.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДИРЕКЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА - III
МИНИСТАРСТВО ЛАКЕ ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ
Генерална дирекција Савезне хемијске индустрије:
1. Творница душика-Рашка (шема)
2. Фабрика соде-Луковац (шема)
3. Творница емајлираног посуђа-Цеље (образложење)
Генерална дирекција Савезне индустрије стакла (организација, организациони
проблеми, шеме).
1. Српска фабрика стакла-Параћин (шема, објашњење)
2. Творница електричних жаруља "Теж"-Загреб (шема, објашњење)
3. Индустрија стаклених боца-Аранђеловац (шема, објашњење, опис)
4. Индустрија равног стакла-Панчево (шема, објашњење, опис, елаборат)
5. Творница стакла "Стража" (шема, опис)
6. Фабрика сијалица "Тесла"-Панчево (шема, објашњење)
7. Словенска стакларна-Храстник (шема, објашњење)
8. Стакларна рогашка-Слатина (шема, објашњење)
Генерална дирекција Савезне индустрије цемента (шема, објашњење)
1. Беочинска фабрика цемента (шема, објашњење)
2. "Слобода"-Подсесед (шема, објашњење)
3. Цементарна-Трбовље (шема, објашњење)
4. Истарска-Лабин (шема, објашњење)
5. "Партизан"-Каштел Шућурац (шема, објашњење)
6. "Антиша Вучичић"-Врабњиц (шема, објашњење)
7. "Првоборац"- Свети Кајо (шема, објашњење)
8. Далматинска индустрија цемента-Сплит (шема, објашњење)
9. "10 коловоз"-Мајдан (шема, објашњење)
10. "Ренко Шперац"-Омиш (шема, објашњење)
Генерална дирекција медицинске производње (шеме, објашњења)
1. "Галеника"-Земун (шема, опис)
2. Пастеров завод-Нови Сад (шема, опис)
3. "Лек"-Љубљана (шема, опис)
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4. "Пионир"-Загреб (шема, опис)
5. "Југодентал"-Нови Сад (шема, опис)
6. "Алкалоид"-Скопље (шема, опис, објашњење)
7. "Сутјеска"-Београд (шема, опис)
8. "Плива"-Загреб (шема, опис)
9. "Пролек"-Београд (шема, опис)
Генерална дирекција Савезне индустрије папира
1. Фабрика хартија Београд (правила о организацији и пословању предузећа и организациона шема)
2. "Литокартон"-Осијек (опис, шема)
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ НР СРБИЈЕ (проблематика организационог одељења)
1. Главна дирекција коже и обуће (шема, објашњење, персонална
структура)
2. Главна дирекција графичке индустрије (шема, објашњење,
персонална структура)
3. Главна дирекција врења и тестенине (шема, објашњење, персонална
структура)
4. Главна дирекција снадбевање индустрије (номенклатура послова за
линију снадбевања, шеме, персонална структура)
5. Главна дирекција за месо, воће и поврће (шеме, персонална структура)
6. Главна дирекција за електропривреду (шеме, персонална структура)
7. Главна дирекција грађевинске индустрије (шеме, персонална структура)
8. Главна дирекција дрвне индустрије (шеме, персонална структура)
9. Главна дирекција за кудељу и лан (шеме, персонална структура)
10. Главна дирекција за примењену уметност (шеме, персонална структура)
11. Текстилно предузеће "Стеван Ђукић"-Земун (шема, опис, персонална структура, проблеми при реорганизацији).
Година: 1949.
Врста документа: шема, елаборат, персонална структура.
Језик: српски, словеначки.
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РЕОРГАНИЗАЦИЈА КОМИТЕТА ВЛАДЕ ФНРЈ И РЕПУБЛИЧКИХ
МИНИСТАРСТАВА (БиХ, МАКЕДОНИЈА, СЛОВЕНИЈА, СРБИЈА,
ХРВАТСКА)
КОМИТЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ
1. "Радио Београд" (шема, објашњење)
2. "Никола Тесла" (шема, објашњење)
3. Израда радио апарата-Беогард, Лештане (шема)
4. "Југорадио" (образложење, шема)
5. "Радиозвук" (образложење, шема)
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КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ВЛАДЕ ВЛАДЕ
ФНРЈ (типска организациона шема, организациона структура, шема, примедбе, основни задаци, персонална структура).
КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ
ВЛАДЕ НР СРБИЈЕ (организациона шема са бројним стањем службеника у
следећим ресорима Министарство шумарства, народног здравља, финансија,
рада, пољопривреде, просвете, трговине, социјалног старања, саобраћаја,
планске комисије).
КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ
ВЛАДЕ НР БиХ (број службеника по појединим министарствима са организационим шемама у министарствима финансија, социјалног старања, просвете,
рада, здравља, дрвне индустрије, правосуђа, пољопривреде, шумарства, локалног саобраћаја, индустрије, државних набавки, Комитету за спољну трговину,
туризам, угоститељство, фискултуру, планску комисији).
КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ
ВЛАДЕ НР МАКЕДОНИЈЕ (број службеника и организациона шема у министарствима правосуђа, народног здравља, локални саобраћај, државних набавки, пољопривреде, финансија, просвете, шумарства, рада, социјалног старања,
планске комисије и државне контроле).
КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ
ВЛАДЕ НР СЛОВЕНИЈЕ (бројно стање службеника по министарствима и
установама, организациона шема, Комисије државне контроле, Министарства
за пољопривреду, дрвну индустрију, трговину, индустрију комуналних послова, финансија, рада, локални промет, социјално старање, просвете и културе,
правосуђа, комитета за туризам, угоститељство, спољну трговину, фискултуру, републичке државне арбитраже, планске комисије, председништво, министарство за људско здравље, грађевине, државне набавке, Комитет за законодавство и изградњу обласних људских одбора).
КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ
ВЛАДЕ НР ХРВАТСКЕ (персонална структура, организационе шеме у министарствима рибарства, саобраћаја, просвете, народног здравља, комуналних
послова, рада, социјалног старања, правосуђа, шумарства, дрвне индустрије,
финансија, трговине и снадбевања, државних набавки, Комитету за спољну
трговину, туризам и угоститељство).
Година: 1949.
Врста документа: шема, персонална структура.
Језик: српски, словеначки.

157

176

РЕОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИХ МИНИСТАРСТАВА
(ЦРНА ГОРА)
1948: Организација; списак предузећа републичког значаја; Извештај о
вредности предузећа локалног значаја; организационе шеме Државне управе;
Извештај о проблемима Министарства индустрије комуналних послова, пољопривреде и шумарства.
1949: Списак органа државне управе НР Црне Горе; Министарство финансија (персонална структура, образложење, оргаизацона структура); Министарство правосуђа (правилник о организацији, персонална структура, образложење, оргаизацона шема); Министарство просвете (решење о организацио-
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ној структури, извештај о прегледу службеничких места, персонална структура и организациона шема); Министарство трговине и снадбевања (организација и делоккруг рада, извештај, персонална структура); Јавно тужилаштво (извештај о прегледу систематизације места, организациона шема и персонална
структура); Контролна комисија (персонална структура); Врховни суд (организација, проблематика рада, организациона шема и персонална структура);
Управа за спољну трговину (проблематика организације и персонална структура); Геодетска управа (организација, организациона шема и персонална
структура); Управа хидрометереолошке службе (организација, образложење,
персонална структура и организациона шема); Комисија за фискултуру (организација, организациона шема и персонална структура); Председништво Владе (решење, организацина шема, организација); Генерални Секретаријат (решење о организацији, организацине јединице); Секретаријт за персоналну службу (организација, персонална структура); Секретаријат за привредну координацију Владе (персонална структура).
1950: Извештај о увиду у стање организације републичке државне управе НР ЦГ (предлог, преглед и примедбе организације).
1. Привредни савет (решење о систематизацији, шема)
2. Министарство трговине и државних набавки (решење о систематизацији, шема)
3. Министарство индустрије (примедбе, задаци и организационе шеме)
4. Министарство пољопривреде и шумарства (решење о систематизацији, образложење, примедбе, преглед запослених, организациона шема)
5. Министарство локалне привреде и комуналних послова (решење о систематизацији, примедбе, предлог систематизације, рекапитулација, организациона шема)
6. Министарство финансија (решење о систематизацији, примедбе, организациона шема)
7. Министарство грађевина (решење о систематизацији, примедбе, организациона шема, објашњење)
8. Комитет за увоз и извоз (решење о систематизацији, примедбе, организациона шема)
9. Планска комисија (решење о систематизацији, примедбе, организациона шема, организациона шема, образложење)
10. Комисија државне контроле (организациона шема)
11. Секретаријат за персоналну службу (решење о систематизацији)
12. Министарство унутрашњих послова (решење о систематизацији, решење у казнено поправном дому у Титиграду, организацина шема)
13. Министарство правосуђа (решење о систематизацији, примедбе, организациона шема)
14. Министарство просвете (решење о систематизацији, примедбе, организациона шема, решење за средњу школу у Котору)
15. Министарство народног здравља и социјалног старања (решење о систематизацији, примедбе, организациона шема)
16. Савјет за законодавство (решење о систематизацији, примедбе, организациона шема)
17. Пресједништво Владе (решење о систематизацији, примедбе, организациона шема)
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18. Главна управа рада (решење о систематизацији, организациона шема)
19. Геодетска управа (решење о систематизацији, организациона шема)
20. Хидрометереолошка управа (решење о систематизацији, организациона шема)
21. Верска комисија (решење о систематизацији)
22. Државна арбитража (решење о систематизацији, организациона шема, персонална структура).
Година: 1948-1950.
Врста документа: решење, шема, извештај, персонална структура.
Језик: српски.

АГРАРНА РЕФОРМА, ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА И
КОНФИСКАЦИЈА
158
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АГРАРНА РЕФОРМА, ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА, КОНФИСКАЦИЈА,
АРОНДАЦИЈА И СЕКВЕСТРАЦИЈА
АГРАРНА РЕФОРМА
Елаборат о задацима комисије за народну имовину Владе ФНРЈ; Предлог мајора Ђорђа Тошића поводом спровођења аграрне реформе; Главна пољопривредна комисија за Војводину; накнада за давање земљишта у закуп
ранијим власницима који су морали напустити под притиском окупатора; списак зграда станбено имовинског Председништва у Новом Саду које се предлажу за продају а које су конфисковане или секвестриране и које су прешле у
државну својину путем конфискације или по одредбама ЗАРУК-а у АПВ; несагласност члана 28. ЗАРУК-а у Црној Гори; пренос земљишта по тапији издатој на основу закона о насељевању јужних крајева (мишљење и подаци о задругама, статистика).
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
Тезе о експропријацији; Министарство правосуђа - исплата некретнина
експрописаних за време окупације за потребе железнице; овлашћење Владе
ФНРЈ владама НР за доношење акта о експропријацији; Влада НР БиХ - примедбе и упуте у вези аката експропријације; потреба доношења прописа о експропријацији покретних ствари и мишљења; НР Србија - проблеми у вези експропријације и спровођење експропријације за потребе државе; експропријација сељачких поседа; НР Словенија - Министарство индустрије и рударства;
питање вредности (реферат); Влада ФНРЈ - решење за Владе НР на основу којих се врши експропријација; Министарство финансија-упуство о поступку
експропријације; комисија при процени и утврђивању наднаде; уредба о издавању обвезница за накнаду експроприсане имовине; упуство о једнообразном
спровођењу одредаба о експропријацији; подаци о експропријацији у Србији и
Београду; финансијски ефекат по републикама; процена вредности шума у
сврхе експропријације.
КОНФИСКАЦИЈА
Одређивање органа на оптенародној имовини; библиотека бивше власништво Момчила Нинчића; НР БиХ и НР Македонија-допуна закона о кофискацији имовине и о извршењу конфискације; ликвидација страних, транспортних шпедиција; Државна инвестициона банка; Министраство трговине и
снадбевања-ликвидирање обавеза конфисковане имовине; Министарство пра-
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восуђа-упуство за примену Уредбе о ликвидацији односа насталих конфисковане имовине.
АРОНДАЦИЈА
БиХ - арондација земљишта сељачких радних задруга и арондација у сељачким радним задругама.
СЕКВЕСТРАЦИЈА
Хрватска - окружница проблем враћања прихода код секвестрације (реферат, мишљење); репарација са Немачком (упитник); Уговор, Закон и Уредба
са Италијом.
Година: 1946-1950.
Врста документа: уредба, упуство, закон, решење, реферат.
Језик: српски, словеначки, македонски.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПРИВАТНИХ ПРИВРЕДНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
159
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПРИВАТНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА
(БиХ, МАКЕДОНИЈА, СЛОВЕНИЈА, СРБИЈА, ЦРНА ГОРА)
Закон о национализацији; предлог Закона о изменама и допунама закона
о национализацији привредних предузећа (образложење); предлози по списковима за национализацију за сваку републику; преглед о национализацији за
сваку републику а за Србију, Војводину и Косово уједно по гранама индустрије; Министарство поморства - спискови бродова, критеријум и извештај управе речног саобраћаја по питању својине речног и језерског саобраћаја у ФНРЈ;
Радиокомитет - предлози за национализацију; Комитете за заштиту народног
здравља - предлози за национализацију-санаторијум; банке; проблем друштва
железница Дунав, Сава, Јадран које треба национализовати, откупљене, неоткупљене српске, мађарске, списак приватних кола ЈЏ које су се налазиле на
нашој територији; тезе закона о национализацији зграда за становање које служе за издавање под закуп приватних, физичких и правних лица; табеле (Загреб, Београд, Цетиње, приватних стамбених зграда); Указ Президијума Врховног совјета СССР о праву грађана на куповину и изградњу индивидуалних
кућа за становање; Србија - извештај о извршеној национализацији, табеле,
попис, списак штампарија које треба национализовати, биоскопа, грађевинских предузећа, постројења у рудницима, подрумима, индустријских предузећа, циглана, стругара, млинова, кречана и списак приватних пловила (тегљачи,
чамци и делегрије).
НР ЦГ - предлог за национализацију.
НР БиХ - предлог списка предузећа за национализацију, приватних подрума за вино и ракију, хотела, разних приватних предузећа, млинова, циглана, велетрговина са магацинима, пилана, грађевинских предузећа, штампарија;
задаци генералном секретару БиХ у вези примене национализације приватних
зграда.
НР Макединије - предлог национализације привредних предузећа локалног значаја (образложење); млинови; вуновлачаре; винарско грожђарска предузећа; трговачка; механичка; занатска; индустријска; апотеке; штампарије; механичка радионица "Милан Шобот"; биоскоп; извештај о национализацији и
закон о национализацији великих сточних поседа.
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НР Словенија - списак предузећа која су се по закону о национализацији
предвиђена за национализацију; извештај о национализацији предузећа; контролна комисија Словеније извештај по гадовима: Кочевје, Гросупље, Чрномељ, Требње, Кршко, Коњице, Мозирје, Љутомер, Цеље, Марибор, Јесенице,
Шкофијалока, Камник, Љубљана; спискови по индустријским гранама: вински
подруми, складишта, трговине, млинови, хемијска индустрија, текстилна индустрија, жабарска, живилска, ковињска, исњарска, графичка, градбена, радио,
кино, болнице и санаторијуми, хотели, електране.
Година: 1948.
Врста документа: закон, упуство, указ, извештај.
Језик: српски, словеначки, македонски, италијански.
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПРИВАТНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА
(ХРВАТСКА)
Указ о одређивању предузећа републичког значаја; извештај о извршеној национализацији, списак: биоскопа, бродова, угоститељства (хотели, ресторани), електропривреда, пилане, столарске радионице, металне индустрије,
штампарије, хемије, вулканизерске радионице, зграде приватно власништво,
подруми, грађевинска предузећа, лечилишта, осигуравајуће друштво, складишта, рударство, каменоломи-циглане-црепане, текстил, кожа, лан и конопља,
млинови, пекаре-тестенина, уљаре, алкохол, риба, млеко-сир-месо.
Нацрт уредбе за национализовану имовину и о исплати накнаде ранијим
сопственицима; Уредба о поступку за процену вредности и утврђивање накнаде за национализовану имовину; национализација- испалата трошкова привремене уплате; укњижба национализованих подрума и сличних просторија; национализација двовласничких имања.
Година: 1947-1950.
Врста документа: извештај, указ, уредба, спискови.
Језик: српски.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И
ДРУГИХ УСТАНОВА
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ПЛАТНИ СПИСКОВИ САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И ДРУГИХ
УСТАНОВА
1. Комитет за кинематографију
2. Министарство правосуђа
3. Комитет за културу и уметност
4. Министарство рударства
5. Савезна планска комисија
6. Министарство трговине и снадбевања
7. Комитет за социјално старање
8. Комитет за заштиту народног здравља
9. Комисија за аграрну реформу и колонизацију
10. Радио комитет
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11. Министарство рада
12. Министарство индустрије (прехрамбене)
13. Врховни суд
14. Комитет за школе и науку
15. Министарство пољопривреде и шумарства
16. Министарство индустрије (индустрије стакла)
17. Министарство индустрије (индустрије цемента)
18. Савезна планска комисија (одсек рачуноводство)
19. Министарство индустрије (металне)
20. Министарство индустрије (мотора)
21. Министарство индустрије (дувана)
22. Министарство финансија
23. Министарство индустрије (Главна управа за индустрију целулозе,
дрвењаче и папира - Љубљана)
24. Министарство индустрије
25. МИП
26. Министарство индустрије (електроиндустрије)
27. Министарство индустрије (свиларства)
28. Министарство поморства
29. Министарство пошта
30. Министарство индустрије (хемијска)
Година: 1947.
Врста документа: платни спискови.
Језик: српски.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И ДРУГИХ
УСТАНОВА - I
Народна скупштина ФНРЈ и Презудиум народне скупштине (решење о
систематизацији и повећању службеничких места).
Министарство рударства ФНРЈ - решење о систематизацији службеничких места за НР Србију, Хрватску, БиХ, Словенију, ФНРЈ; Генерална дирекција за угаљ; Генерална дирекција за нафту и плин; Генерална дирекција рудника и топионица; Савезна управа за геолошка истраживања Министарства рударстава ФНРЈ.
Министарства саобраћаја ФНРЈ - (решење, привремена систематизација).
Југословенски аеротранспорт државног предузећа за ваздушни саобраћај; Бродоградитељско предузеће у Зрењанину; Државно речно бродарство
унутрашње пловидбе; Бродарско-багерско предузеће унутрашње пловидбе;
Хидрограђевинско предузеће унутрашње пловидбе; Бродоградитељско предузеће-Чукарица унутрашње пловидбе; Бродоградитељско предузеће-Апатин
унутрашње пловидбе; Предузеће за спасавање и вађења пловила унутрашње
пловидбе; Бродоградитељско предузеће у Панчеву унутрашње пловидбе.
Решење о систематизацији у индустријској школи Главне дирекције
бродоградње Министарства саобраћаја ФНРЈ у Апатину (реферат); Привремено решење Главне дирекције бродоградње (повећање службеника).
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Министарство саобраћаја ФНРЈ - (предлог, списак потребних радних
места).
Привредни савет Владе ФНРЈ - (решење о привременој систематизацији
и платни списак за 1949).
Савезна планска комисија - (решење о привременој систематизацији и
платни списак за 1949).
Комисија државне контроле ФНРЈ - (решење о привременој систематизацији и повећању).
Министарство тешке индустрије ФНРЈ - (решење о привременој систематизацији, план за увођење нових службеничких места за 1949 и повећање).
Министарство лаке индустрије - (решење о привременој систематизацији, повећање).
Министарство електропривреде ФНРЈ - (решење о привременој систематизацији за све републике и платни списак за 1949).
Министарство рударста - (привремено решење).
Министарство пољопривреде ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији, повећање, сагласност, измена службеничких места, платни спискови).
Министарство шумарстава ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији, повећање и сагласност).
Министарство пошта ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији,
повећање и платни списак).
Министарство саобраћаја - (привремено решење о систематизацији, повећање).
Министарство железнице ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији, повећање).
Министарство поморства - (привремено решење о систематизацији, решење о систематизацији, организациона шема и повећање).
Министарство спољне трговине ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији, повећање и платни списак).
Министарство трговине и снадбевања ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији, повећање и платни списак).
Министарство грађевине ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији, повећање и платни списак).
Министарство финансија - (привремено решење о систематизацији, повећање и платни списак).
Година: 1949.
Врста документа: решење, платани списак, шема
Језик: српски.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И ДРУГИХ
УСТАНОВА - II
МУП ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији и повећање).
МИП ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији и повећање у дипломатској школи).
Министарство правосуђа - (привремено решење о систематизацији, повећање и плате).
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Министарство рада - (решење о систематизацији, повећање и платни
списак).
Министарство за науку и културу Владе ФНРЈ - (привремено решење о
систематизацији, повећање).
Југословенско драмско позориште - (предлози за допунску систематизацију, повећање и план).
Кометет за кинематографију Владе ФНРЈ - (решење о привременој систематизацији, повећање и платни списак).
Комитет за радиодифузну службу Владе ФНРЈ - (решење о привременој
систематизацији, повећање и платни списак).
Комитет за туризам и угоститељство Владе ФНРЈ - (решење о привременој систематизацији, повећање и платни списак).
Комитет за социјално старање Владе ФНРЈ - (решење о систематизацији, повећање и план).
Комитет за фускултуру - (решење о привременој систематизацији, повећање).
Главна и Савезна државна арбитража - (решење о привременој систематизацији, повећање, план и платни списак).
Репарациона комисија Владе ФНРЈ - (решење о привременој систематизацији, и платни списак).
Управа за материјалне резерве при Председништву Владе ФНРЈ - (решење о привременој систематизацији, повећање и шема).
Дирекција за информације при Влади ФНРЈ - (решење о систематизацији и повећање).
Комитет за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ - (решење о привременој систематизацији, повећање и платни списак).
Јавно тужилаштво НР Хрватске, НР Словеније, НР Црне Горе, НР БиХ,
НР Македоније, НР Србије - (решење о систематизацији, преглед платног фонда).
Јавно тужилаштво ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији, повећање за све републике, платни списак за Србију, БиХ, Хрватску и Словенију).
Врховни суд ФНРЈ - (привремено решење о систематизацији).
Министарство за науку и културу Владе ФНРЈ - (привремено решење о
систематизацији).
Министарство државних набавки - (привремено решење о
систематизацији).
Година: 1949.
Врста документа: извештај, платни списак, решење.
Језик: српски.
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ПРЕДМЕТИ САВЕЗНЕ УПРАВЕ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ
Предмети Савезне управе за систематизацију - решења и захтеви:
Председништво Владе ФНРЈ
Министарство за науку и културу
Комитет за заштиту народног здравља
Министарство шумарства
Главна дирекција југословенских железница
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Савезна управа хидрометереолошке службе
Радио Београд
Савезна планска комисија
Систематизација радних места разних савезних органа
Комитет за кинематографијуВладе ФНРЈ
Комитет за туризам и угоститељство
Министарство финансија
Комитет за локалну привреду и комуналне послове Владе ФНРЈ
Министарство железница
Година: 1949-1950.
Врста документа: решење.
Језик: српски.

МАТЕРИЈАЛИ О ИЗБОРИМА
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МАТЕРИЈАЛИ О ИЗБОРИМА
Изборни резултати ОНО и СНО по републикама 1947-1949.
Словенија - реонски одбори за Љубљану и Марибор.
Црна Гора - избори НО, срески и градски 03.12.1950.
Статистички уред НР Србије - изабрани народни одборници 26.10,
29.10. и 16.11.1947.
Изборни материјали за 1949: Упуство о ревизији и преписивању бирачких спискова после избора за месне НО, подсетник, роковник, преглед броја
народних посланика Савезног већа по народним републикама.
Црна Гора - предлог за поделу републике на изборне срезове, предлог за
именовање чланова републичке изборне комисије и предлог за именовање
чланова среских изборних комисија (1949-1950); предлог изборне комисије.
Македонија - преглед поделе администартивних територијалних јединица на изборне срезове до 40000 становника и на изборне срезове до 50000 становника; предлог изборне комисије.
Србија - Нацрт изборних срезова, Нацрт састава републичке изборне комисије, расподела мандата по областима; Нацрт изборних срезова: АПВ, косовско-метохијска област, београдска област, крагујевачка област, нишка, тимочка, Титово ужички срез; предлог за савезну изборну комисију; предлог састава земаљских изборних комисија.
Преглед расподеле мандата народних посланика Савезног већа Народне
скупштине ФНРЈ по областима обрачунат по количнику до 40000 становника;
Изборне комисије, решење, роковник важних задатака у поступку спровођења
избора за месне НО.
Хрватска - предлог поделе НР Хрватске на изборне котаре; предлог изборне комисије.
БиХ - подела на изборне срезове 1945. за устанотворну скупштину;
предлог поделе БиХ до 40000 и 50000 становника.
Словенија - предлог о подели НР Словеније на изборне срезове; предлог
изборне комисије.
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Извештаји о раду бирачких спискова у БиХ, Словенији, Тузла, Бања Лука, Крагујевац, Ужице, Зајечар, Осијек подаци из 1945.
Попис срезова и градова ван састава среза у БиХ са бројем становништва за Словенију, Македонију, Хрватску и Црну Гору.
Роковник за ревизију старих и израду нових бирачких спискова.
Преглед изборних резултата за ГНО и ОНО у БиХ и Сарајеву по социјалном и националном саставу.
Упуство о ревизији и преписивању бирачких спискова.
Година: 1945-1949.
Врста документа: решење, упуство, нацрт.
Језик: српски, македонски, словеначки.

POPIS
KWIGA EВИДЕНЦИЈА

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ
број
књиге

ПОПИС КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈА
1

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1946. ГОДИНУ
број: 1-134.

2

ОПШТИ РЕГИСТАР ЗА 1946. ГОДИНУ
слово: А-Ш

3

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1946. ГОДИНУ
број: 1-2219.

4

ОПШТИ РЕГИСТАР ЗА 1947. ГОДИНУ
слово: А-Ш

5

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1947. ГОДИНУ (I)
број: 1-3000.

6

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1947. ГОДИНУ (II)
број: 3001-3844.

7

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1947. И 1948. ГОДИНУ
број: 196-537; 1-441.

8

ОПШТИ РЕГИСТАР ЗА 1948. ГОДИНУ
слово: А-Ш

9

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1948. ГОДИНУ (I)
број: 1-1000.

10

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1948. ГОДИНУ (II)
број: 1001-4045.

11

ОПШТИ РЕГИСТАР ЗА 1949. ГОДИНУ
слово: А-Ш.

12

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1949. ГОДИНУ (I)
број: 1-3130.

13

ОПШТИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1949. ГОДИНУ (II)
број: 3131-4490.

14

МАТИЧНА КЊИГА
година: 1950.
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