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497. 
По предложение на Министерск,иот совет, а на 

основнине на членот 4 на Решението за Врховното 
законодателно и извршно преставително тело на Ју-
гославија како времен орган на врховната народна 
власт во Југославија, Президиумот на Антифашиско-
то векје на народното ослободуење на Југославија 
доносује 

З А К О Н 
ЗА СТАВАЊЕ ПЛОВНИТЕ ОБЈЕКТИ, БРОДОГРА-
ДИЛИЦЈТА, ЛУКИ И ПРИСТАНИШТА НА МОРЕ 
ПОД УПРАВА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СО-
ОПШТЕНИА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 д' 
Сите југословенски и запленети непријателски 

пловни објекти на море за који Командата на југо-
словенската морнарица ќе најде да несе векје по-
требни за војни задачи, се ставујат од денот на 
влечењето во сила на овој Закон времено под упра-
ва на Министерството за соопштенија на Демократска 
федеративна Југославија. 

Исто така и сите други југословенски пловни об-
јекти на море се ставајат времено под управа на М и -
нистерството за соопштенија на Демократска феде-
ративна Југославија. 

На бродов,ите који на основани е на Уредбите со 
законска аила: 

1) за превзимање југословенските трговски бродови 
од страна на Кралската југословенска влада од 27 
август 1943 година; 

2) за ставање ван сила и прогласуење за ништав-
ни и ненастапени изменуења и Дополненија на Уред-
бата со законска сила за поевзимање југословенските 
трговски бродови од страна на Кралската југосло-
венска влада од 12 мај 1944 година — од 4 август 
1944 година; и 

3) за изменуењата на Уредбата со законска сила 
за превзимање југословенските трговски бродови од 
страна на Кралската југословенска влада од 27 ав-
густ 1943 година — од 27 септември 1944 година, 
било да биле или имале да бидат под управа на 
Министерството за соопштенија на Демократска фе-
деративна Југославија ќе се примени такугјере став 
2 на овој член. \ 

Член 2 
Сите југословенски бродоградилиште на мор-

скиот брег, како и онија који се навогјат или који 
ќе се ,навогјат под власта на Демократска федератив-
на Југославија на морскиот брег, освем опија који 
се под управата на Министерството за народна од-
брана на Демократска федеративна Југославија, вре-
мено се ставајат под управа на Министерството за 
соопштенија на Демократска федеративна Југосла-
вија. 

Во цел на унапредуење поморството, а поради 
изградува е и страдање бродовите за поуспешно 
развивање поморското соопштение, Министерството 
за соопштение на Демократска федеративна Југо-

славија ќе превземе сите потребни мерки, како опра-
вање и друго, за брго оспособуење бродогради-
лиштата. 

Член 3 
Сите југословенски луки и пристаништа, како и 

онија луки и пристаништа који се навогјат или који 
ќе се најдат под власта на Демократска федеративна 
Југославија се ставај ат, до колку до сега не биле 
под управата на Министерството за соопштенија на 
Демократска федеративна Југославија, под неговата 
управа. 

Во цел за поуспешно вршење соопштенијата Ми-
нистерството за соопштенија на Демократска феде-
ративна Југославија ќе превземе со Министерството 
за грабежи сите потребни мерки, како што се из-
градување и оправање кејовите и лучките и при-
станишните постројенија. 

Член 4 
Министерскиот совет на Демократска федератив-

на Југославија со посебна Уредба со законска сила 
ќе пропише: 

1) начин за одредуење надокнади на бродосоп-
ствешиците за употреба и евентуално губење плов-
ните објекти од членот 1 на овој Закон; 

2) начин за употреба фондот по последниот став 
на членот 1 на Уредбата со законска сила за из.ме-
нуењата на Уредбата со законска сила за превзимање 
југословенските трговски бродови од страна на 
Кралската' југословенска влада од 27 август 1943 
година — од 27 септември 1944 година, поради обе-
штетуење бродосолствениците за векј изгубените или 
поголемите вратови који биле превземени од страна 
на Кралската југословенска влада во смисал ,на 
Уредбите наведени во став 3 на членот 1 на овој 
Закон; и 

3) начин за обештетуење бродосопствениците за 
досегашната употреба на бродовите који биле прев-
земени под управа а по Уредбата со законска сила за 
превзимање југословенските трговски бродови од 
страна на Кралската ј,угословенска влада од 27 ав-
густ 1945 година. 

Со Уредбата која има да се пропише ќе се пред-
види да проценуењето на штетата и виси,ната на 
обештетувањето ќе утврдуеје нарочна комисија. Оваја 
комисија ќе ја назначује и разрешује Министерот за 
соопштенија во согласност со Претседателот на Ми-
нистерскиот совет на Демократска федеративна Ју-
гославија. 

За досега претрпената штета пријавите за обе-
штетуење и надокнади морат да се поднесат на ко-
мисијата во срок од 60 дена од денот кога комиси-
јата ќе објави преку „Службениот лист на Демократ-
ска федеративна Југославија" да отпочнала својата 
работа. 

Член 5 
Министерскиот совет на Де1.мократска федератив-

на Југославија со посебна Уредба со зако,нска сила 
ќе пропише начин за одредуење надокнада на соп-
ствениците за употреба бродоградилиштата. Во 
Уредбата која има да се пропише ќе се предвиди да 
висината на обештетуењето на сопственикот на бро-
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доградидиштето ќе ја утврдује нарочна комисија. 
Оваја комисија ја назначује и разрешује Министерот 
за соопштенија во согласност со Претседателот на 
Министерскиот совет на Демократска федеративна 
Југославија. ѕ 

Член 6 
Се овластује Министерот за соопштенија на Де-

мократска федеративна Југослави,ја да издаде по-
блиски одредби за извршуење на овој Закон како 
и за начинот за регулирање работата во бродогра-
дилиштата на море, времено превземени под управа. 

Член 7 ѓ 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

23 јули 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

498. 
По предложени^ на Министерскиот совет на Де-

мократска федеративна Југославија, а на о с н о в а м е 
на членот 4 на Решението за Врховното законодател-
но и извршно народно преставително тело на Југо-
славија, како времен орган на врховната народна 
власт во Југославија, Президиумот на А н тафа шиетко -
то векје Да народното ослободуење на Југославија 
доносује 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 
ПРИРОДЊАЧКИТЕ РЕТКОСТИ НА ДЕМОКРАТСКА 

ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Сите недвижими и движиме културно историски, 

уметнички и етнолошки споменици како и природ-
њачки реткости на зоолошки, ботанички, геол(Јшко-
палеонтолошки, мин ер ал ош ко-п етр о г р афск и и гео-
графски карактер макар на кого онија припагјале и 
макар во чија сопстве,ност се навогјале можат да би-

адат ставени под заштита на државата. 

Член 2 
Во цел на оваја заштита се образува „Врховни 

институт за заштита и научно проучуење споменици-
те на културата и природњачките реткости" со се-
диштето во Белград, који стоји под надгледуењето 
на Министерот за просвета на сојузната влада. 

Сојузните земји ќе образуват своји земски заве-
штанија за заштита и научно проучуење спомениците 
на културата и прнродњачките реткости под над-
гледуењето на земскиот Министер за просвета. 

Член 3 
Врховниот институт за заштита на основ ание на 

образложеното образложение на надлежната земска 
институција за заштита може да признале својство 
на споменикот односно својство на природњачката 
реткост н а . предложената недвижимост или движн-
и о т . Во тој случај Врховниот институт за заштита 
ќе ' определи граници на директно заштитената не-
движимост и граници на околината која стоји под 
ограничуење на овој Закон. 

Доколку недвижимоста и движимоста, која се 
става под заштита, е сопственост на сојузните или 
земските власти, решението за заштита подлежује на 
одобруење на Сојузната или Земската влада. 

Решението за заштита влегује во сила кога ќе се 
објави во „Службениот лист на Демократска феде-
ративна Југославија". 

Истовремено со решението а спрема потреба и 
порано Врховниот институт за заштита ќе посака при 
н е д в и ж н о с т а упишуење во земљишните книги. 

Против решението на Врховниот институт на за-
интересираното лице припагја право на жалба на 
Министерот за просвета на сојузната влада, који 
решује конечно. 

Член 4 
Надвижимите и движимите културно историски, 

етнографски и 'уметнички споменици који како такви 
ќе бидат ставени под заштита на државата не смејат 
да се раекопујат, преместујат, преправаат , рестаури-
рат, дозидујат и рушат без претходна дозвола на 
земското заведеније за заштита. 

Исто тажа недвижните и движните споменици на 
нриродњачката реткост на зоолошки, ботанички, 
геолошко-палеонтолошки, минералошко-петрографски 
и географски карактер, који како такви ќе бидат 
ставени под заштита на државата не смејат да се 
уредујат, откопујат, собирајат, убив ајат, минат, кр- к 
шат и во опште уништујат без претходна дозвола 
на земското заведение за заштита. 

Член 5 
Унатре во границите определени за недеижимо-

т и т е по членот 3 на овој Закон е забранета секоја 
изградујачка и макар какво мешање формата на те-
ренот без претходна дозвола на земското заведеније 
за заштита. 

Член 6 
'Л 

Заштитените дв,ижими споменици не смејат да се 
отугјујат, заложујат нити да се извозујат во стран-
ство без претходна дозвола на земското заведеније 
за заштита. 

Чле,н 7 
Сите недвижимости како и онија движимости ко-

ји на сопственикот не служат за неговата научна 
работа, можат во цел на поуспешно научно ислра-
шуење да се експропрират со надокнада во висина -
на нивната вредност. 

Член в 
Кога това научните разложенија сакајат надлеж-

ните институции за заштита се овластени да вршат 
научни испрашуења, ископуења и експерименти и на 
онија недвижни ости на државата и на частните ли-
ца, који во дадениот момент (уште несе ставени под 
заштита на "државата во смисал на овој Закон. 

Овова своје право можат институциите за за-
штита да го пренесат и на други научни институции 
или научни работници. 

На сопственикот на таквија недвижимосги ќе се 
даде надокнада во висина на пр,иходот навед,ен во 
последната даночна пријава за логичната недвижи-
мост со задолжениве да оваја недвижимост по за-
вршеното ползување ќе се доведе во употребиве со-
стојание или на сопственикот ќе се даде соодветната 
надокнада. / 

Член 9 
Доколку сопственикот и другите физички или 

правни ли,ца ќе постапат противно на членот 4 на 
овој Закон, па поради това на заштитениот споме-
ник ќе настане каква штета, имајат за свој трошок 
спрема напатствие ат а на земското заведение за за-
штита да го вратат во првобитното состоја,ние или 
да ја надокнадат штетата. 

На сопственикот во случај на одново прекршуење 
на членот 4 на овој Закон заштитениот споменик 
може присилно да се е к с п р о п р и р а со надокнада во 
висина на неговата вредност. 

Во случај ,на злонамерно оштетуење заштитениот 
недвижни споменик или не,позволеното отугјуење, , 
заложуење ади извозуење во странство заштитениот 

/ 
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движим споменик може истиот ца сопственикот да се 
земе со решението на судот во полза на државата 
без никаква надокнади. 

Лицата, ,који ќе ја прекршат одредбата од членот 
5 на овој Закон се должни на нос аку е ње и според 
напатствијата на земското заведение за заштита за 
свој трошок да ги срушат подигнатите објекти и те-
ренот да го доведат во првобитно состојание. 

Член 10 
Надлежните институции за заштита се овластени 

по својето навогјање а за (државен трошок да ги 
вршат сите работи нужни поради о,правуење и одр-
жуење заштитениот споменик. 

Член 11 
Сите лица, који се бават со трговија на движи-

у.рсти од културно историски, уметнички и етно-
лошки карактер или со природњачките реткости на 
зоолошки, ботанички, геолошко-палеонтолошки, ми-
нералошко етнографски и географски карактер се 
должни спред посебните расписи секој поедин пред-
мет пред изнесуењето на продавање да го понудат 
на откршува е на земското заведение. 

Член 12 
Сите движимости од културно историско, умет-

ничко и етнолошко значение како и природњачките 
реткости који после обнародуењето на овој Закон ќе, 
бидат ископани или на друг начин одвоени од земја-
та, извадени од вода или во опште се нашле при науч 
ните ископуваа и испрашуења за сметка на државата 
или по одобрјуењето на земските заведенија за за-
штита, станујат сопственост на државата. 

Член 13 
Секој е стручно внатрешно фотографско или 

филмско снимање, мерење и цртање на заштитениот 
движам и недвижна споменик е забрането без доз-
вола на земското заведение за заштита. 

Член 14 
Сопственикот на заштитениот недвижни споме-

ник ужива на заштитениот објект од денот на огла-
суење на решението за заштита даночно олеснение 
во висина од 50% д о потполното ослободуење. 

Предложението за висина на даночното слеснуе-
ње земското задение за заштита го доставује на над-
лежните власти. 

4 Член 15 
Со сите недвижнини и движиме споменици земи и 

или е коп роп р пир ани во полза на државата по про-
писите на овој Закон ќе управјава надлежното зем-
ско заведение за заштита. 

Член 16 
Решен,ието за експропријација како и решението за 
надокнада на сопствениците за спомениците во сми-
сол на членот 7, 8 и 9 на овој Закон како и реше-
нието за земање по омисал на членот 9 став 3 на 
овој Закон доносује надлежниот Окружни народен 
суд по предложени^ или посакуење на заинтереси-
раните лица на земското заведевме -за заштита или 
Врховниот институт за заштита. 

Против решен.ието на Окружниот народен суд 
странките им ат право жалба на повисоки суд, који 
решава конечно. 

Член 17 
Окружните народни ,одбори се должни да во нај-

кус срок известат земското заведение за заштита за 
секој објект од научно и културно-уметничко зна-
чени е ш и природњачка реткост, ко ји постојте или ќе 
биде најден на неговото подручје. Контролата над 
оваја работа ја врши земското заведевме за заштита. 

Член 18 
За прекршуења од членовите 4, 5, 6, 9, 11, 13 на 

овој Закон извршителот може да се казни со парична 
казна. Во потешките случаји извршителот може да 
се казни и со лишуење на слободата до година денови. 

За постапуење по овија прекршуења е надлежен 
во првиот степен Околискиот народен суд, а во дру-
гиот и конечниот степен Окружниот народен суд. 

Член 19 
Поблиски одредби за сироводуење на овој Закон 

и за у с т р о ј с т в о ^ на Врховниот институт за заштита 
ќе пропише Министерот за просвета на сојузната 
влада, а за у с т р о ј с т в о ^ на земските заведенија Зем-
ските министри за просвета. 

Член 20 
Со в л е ч е њ е т о во сила на овој Закон престанале 

да важи Решението на Националниот комитет за 
ослободуење на Југославија за заштита и чување 
културните споменици и старини од 20 февруари 1945 
година — „Службен лист" од 6 март 1945 година 
број 10. 

' Член 21 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист на Демократска федеративна 
Југославија". 

23 јули 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

499. 
На основание на членот 4 на Решението за Вр-

ховното законодателно и извршно преставително те-
ло на Југославија како времен орган на врховната 
народна власт во Југославија, Президиумот на Анти-
фаш исти ото векје на" Народното ослободуење на Ју-
гославија доносује 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИЧКИТЕ ПОВЕРЕНИЦИ 

Член 1 
Во сите настан, задружни и државни претприја-

тиа, во који е заработено најмалку 5 работника и 
намештеника, се бират повереници на работниците и 
намештениците (работнички повереници). 

Член 2 
Работничките повереници се законски избрани 

преетавители на работниците во претпријатието и во 
това својство стојат во постојана врска, како со на-
родните власти и управата на претпријатието, таќа 
и со синдикатите на работниците и намештениците. 

Член 3 
Задача на работничките повереници е д а рабо-

тат на заштитата за социјалните и стопански инте-
реси на работниците и да поможујат унапредував 
производството. 

Во должност на работничките повереници на-
рочно спагја: 

а) социјални делокруг; 
1) Да во споразумуење со синдикалните органи-

зации посредује во преговорите околу прнпремањето 
и заклучуењето колективните договори за работата, 
како и да вршат надгледуење над н.ивното извр-
шуење. 

2) Да задолжително поередујат во отклонуење 
или споразумното решуење на сите процеси наста-
нал и од работните одношениа. 

3) Да участвујат при утврдуењето на нормите, 
акордните тарифи, средните и минималните зарабо-
тувачки доколку онија несе регулирани со колектив-
ниот договор, во с о р а б о т у в а н а со синдикалните ор-
ганизации и работадателите и да контролират нив-
ното спроводуење. 

4) Да џастојат да се строго применујат сите 
мерки који се п р о п е а н и од надлежните народни 
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власти за заштита работниците и (учениците (чира-
ците) во од-ношение на работното време, здрављето, 
животот и социјалното осигуруење, како и да изве-
стујат и потпомага,т надлежните народни власти во 

\ сите прашања који се однесујат на применуење за-
конските прописи за заштита работниците. 

5) Да водат евиденција за примањето и отпушта-
њето работниците, за несретните случаји во претпри-
јатија и за това редовно да ја известујат надлежната 
народна власт. 

6) Да участвујат во Управата на работн,ичките 
институции на својето претпријатие, работничките 
станови, детинските склоништа, кухињи и т. н. 

7) Да кај работниците и учениците (чираците) 
постакнујат усилија за стручно образување и уеа-
вршуење. 

б) стопански делокруг; У 
8) Да со синдикалната организација', управата на 

претпријатието и надлежната народна власт развива-
јат работен елан, да ја подигнујат работната дис-
циплина и да водат борба против саботажата. 

9) Да соработујат на стопанството и практичното 
исползување на резултатите добиј ен,и со примена на 
прописите на решението за еднообразното сметко-
водство од 1 февруари 1945 година („Службен лист" 
бр. 6 од 20 февруари 1945) во цел на унапредуење 
11 р о из в одете ото. 

10) Да кај работниците разв,ив ајат смисал за ра-
ционална работа во претпријатето и на састанците 
,на работниците да1 претресујат недостаците и тешко-
тиите који смекјавајат успешното производство, да 
предложујат мерки за нивното отклонуење и заједно 
со синдикалните организации да организират натвр-
луење во цел ,на поарнуење методите на работата, 
поголемуење производството на работата, исполну-
вање производните задачи и максималното исползу-
вање капацитетот на претпријатието. 

Член 4 
Изборот на работничките повере,ниц,и се врши со 

непосредно тајно гласање со кандидатските листи 
(пропорционален с,истем). 

Активно изборно право имат работниците и уче-
ниците (чираците) на обата пола заработени во прет-
пријатието во часот на изборот. 

Пасивно изборно право имат, под условије да 
у жив ат граѓански права, сите бирачки који навршиле 
18 години на животот. 

Член 5 
Изборите на работничките повереници ги спро-

водујат изборните одбори редовно во месец мај се-
која година. ,Пред сезонските претпријатие и опија 
који со работата би започнале после овој срок из-
борите на работничките повереници можат да се 
спроведат и после овој срок. 

Изборниот одбор го сочинујат работничките по-
вереници на кој и мандатот истекол. : 

Изборниот ,одбор мора да има најмалку три чле-
на. Ако изборниот одбор не може да се образује од 
разложението што работниците порано не бирале по-
вереници или што мандатот на сите повереници пре-
станал, односно што во претпријатието има помалку 
од три повереник а, окружниот народен одбор по 
предложението на синдикалната 'Организација ќе од-
реди односно пополни изборниот одбор од редовите 
на работниците на дотичното претпријатие. 

Предлагачите на приманата кандидатска листа 
можат да одредат свој претставител и негов заменик 
во изборниот одбор, што мора да се назначи на кан-
дидатската листа. Претставителите на кандидатските 
листи, односно нивните заменици имат право да при-
саствујат на работата на изборниот одбор. 

Член 6 
Мандатот на работничките повереници траје го-

дина денови, односно до идниниот редовен срок за 
избор. 

Пред истечуењето на година денови може ман-
датот на работничките повереници да престане во 
следните случаји: 

1) со оставка; 
2) ,со отстапуење од претпријатието; 
3) со опозивање, ако за това. на зборот се из-

јаснат иовекјина на работниците заработени во прет-
пријатието, однос,но оделението; 

4) со губење политичките права или осудуење за 
нечесни дела; 

5) со смрт. 
' Празните места мора да се пополнат од редовите 

на избраните заменици најдалеку во срок од 14 дена. 
к Член 7 

Бројот на работничките повере,ници и нивните за-
ме,ници се опре,делује според бројот на работниците 
који работат во предпријатијето и това ако е во 
п р едп риј а ти е то з ар а бо т е н о: 

од 5 до 20 работника, бира се 1 повереник;. 
оц 21 до 50 работника, се бират 3 поверение ; 
„ 51 „ 100 „ „ 4 „ ; 
„ 101 „ 150 „ „ „ 5 „ ; 
„ 151 „ 250 „ „ „ 6 
по векје од 250 работника, на секоји по ната-

кашни 100 работника се бира уште по 1 повереник, 
но со това да во едно предпријатије не може да би,де 
изабрано по векје од 20 повере,ни! а. 

Ако п р е,д п риј ат ијет о е составено од повекје само-
стојателни оделенија, може секоје одо л ен и е да бира 
раббтнички повереници, но вку,пен број на овија по-
вереници не може да биде по голем од бројот на 
работничките повереници предвиден со претход,ниот 
став за дотичното горедприј атије. 

Ако ,предпријатијето во разни ,места има своји 
постројенија со најмалку 5 работника, работнички по-
вереници се бират одвоено за секоје од тија постро-
е н а а. 

Член 8 
Во претпријатијата во који е заработено по ве-

кје од 100 работника требе да ниат пословник за 
својето работење. 

Работничките повереници се должни (да по напат-
ствијето, које ќе го пропише земското Министерство 
за социјална политика, поднесат писмени известија 
за својата работата. 

Член 9 
Работничките повереници за вршење својите дол-

жности по прописите на овој закон не примат никаква 
награда. 

Во колку работ,ничките повереници се приморани 
да извесните им должности вршат за време на траја-
њето на работничкото време во предпријатијето ќе 
се смета како да това време го провеле на својата 
редовна работа. Ка ј работниците који работат на 
парче времето проведено на оваја должност ќе им се 
засмета во сразмер на нивното средни нормални за-
работувачки. 

Член 10 
Предпријатијата не можат да ги отпуштат работ-

ничките повереници заради вршењето повереничките 
должности. 

Член П 
Сопствениците и управителите на чесните пред-

пријатија и управителите на државните и задружните 
предпријатија, који ги спречават работничките пове-
реници во вршењето на нивната должност (член 3) 
или се огрешат за одредбите на членот 9 и 10 на овој 
Закон, како и опија који ги сгоречават членовите на 
изборниот одбор во вршењето на нивните должности, 
ќе се казнат според тежината на делото: 

1) со опомена, која со трошокот на предпријати-
јето ќе се објави во дневната штампа,; 

2) со парична казна до 5.000 динари; 
3) со присилна работа до 3 месеци. 
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Казната по точ. 3 може да се изрече било сама, 
било упоредно со казната по точ. 2, ако работодаве-
цот постапил со народна безобзирност спрема работ-
ничкиот повереник. 

При одмеруење на висината на казната ќе се 
зима нарочно во обзир, да ли постојки лоша воља и 
друштвена поквареност на работодавецот, како и да 
ли е делото во повраќање . 

Ако работодавецот не е физичко лице, ќе се казни 
одговорниот раководилец, односно одговорните чле-
нови на управата на правното лице. 

Ако од осудениот не може да се наплати изре-
чената парична казна ќе се замени со казна на при-
силна работа, сметајќи за секоји 50 динари по 1 ден 
присилна работа, со това да оваја казна не може да 
премине 3 месеци присилна работа. 

Во случај да изречената парична казна не може 
да се наплата од одговорниот раководилец, односно 
членот на управата на правното лице, за паричната 
казна солидарно е одговорно правното лице, 

Член 12 
Работничките повереници који пречекорат својите 

законски права или го злоупотребат својето поло-
жение во предпријатијето, или со својата несовесни 
работа оштетат интересот на производството и ра-
ботниците, ќе се казнат: 

1) со една опо,мена; 
2) со парична казна до 1000 динари; 
3) со присилна работа ,до 3 месеци; 

Член 13 
За постапува е по кривичните дела од член 11 и 

12 на овој Закон надлежни се народните околиски 
су.деви. 

Член 14 
Изузетно од прописите на член 4 и 6 на овој 

Закон изборите за работнички повереници за ,1945/46 
година ќе се извршат д о крајот на 1945 година. За 
ради -спроводуењето на изборите ќе се образујат 
окружни изборни комисион од 3 до 5 членови, који 
по предложеното на синдикалната организација ги 
определил, надлежниот окружни народен одбор. 

Овија комисија предлагат на околиските, или 
градските, односно на реонските народни одбори на 
потврдуење изборните одбери во предприј ати јата 
чиј и членови морат да бидат работници од односното 
предприј атије. 

Член 15 
По блиски одредби за извршуење на овој Закон 

издават земските влади, односно органот кого они 
го овластат. 

Член 16 
Се овластује сојузниот Министер за социјална 

политика да пропише Уредба за спроводуење избо-
рите за работнички повереници. 

Член 17 
Овој Закон влегује во с,ила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

23 јули 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антнфашисткото векје на народното ослободував 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

500. 
У К А З 

ЗА ОДЛОЖУЕЊЕ НА С В И Р Е Њ Е Т О НА АНТИ-
ФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБО-

ДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 7 АВГУСТ 1945 
ГОДИНА 

На основаније на чле,нот 4 на Решението за 
Врховното зако,нодателно и извршно преставително 
тело на Југославија, како времен орган на в,рховната 
народна власт во Југославија, Президиумот на Анти-
фашисткото векје на народното ослободував на Ју-
гославија 

р е ш а в а ; 
с в и р е њ е т о на Антифашисткото векје на народ-

ното ослободуење на Југославија закажано за 3 ав-
густ 1945 година да се одложује за 7 август 1945 го-
дина. 

29 јули 1945 година 
Београд 

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободував 

на Југославија 
Секретар Претседател, 

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

501. 
На основание на чл. 1 ст, 2 на Законот за при-

собирање, чување и расподелба на книгите и други-
те култур,но научни предмети од 24 мај 1945 година 
(„Службени лист" бр. ЗФ о д 29 мај 1945 година) 
(пропишујам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНДУСТРИЈА - ДР-
ЖАВНА УПРАВА НА НАРОДНИТЕ ИМОТИ - ВО 
НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРО-

СВЕТА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во местата каде постојат окружни управи на 

народните имоти, ,надлежните просветни власти ќе 
образуват окружни собирни центри за присовирање 
и чување книги, архивски и музејски предмети, умет-
нички слики ,и бисти, научни збирки, музикални и 
сите други предмети од историско, н,аучно и умет-
ничко значеније, који постанале државна сопстве-
ност, Во седиштата на федералните единици дол-
жностите на земските собирни центри ќе вршат ми-
нистерствата за просвета на земските влади. Во Бео-
град работите на Сојузниот собирни центар ќе оба-
вује сојузното Министерство за 'Просвета. 

Член 2 
(^кружната управа на народните имоти, кога ре-

шението на Окружниот народни одбор, односно на 
надлежниот суд за кофискација на имотот постане 
извршна, ќе извести Окруж,ниот собирни центар за 
имотот предвиден со чл. 1 на Законот за присобира-
ње, чување и расподелба книгите и другите кул-
турно-научни предмети. Исто таќо ќе се постапи и 
со имотот кофи е ставен под секвестар во смисал на 
прописите на Решението на Антифашисткото векје 
на народното ослободував па Југославија од 21 
ноември 1944 година. 

Во извештајот Окружната управа на надлежните 
и,моти ќе нагласи да ли е имотот дефинивно прешол 
во државна сопственост или е под ееквестар. За имо-
тот који прешол во државна сопственост гребе, освем 
това, да се наведе да ли има терет од долговите који 
управата на народните имоти мора да ги ликвидира 
или е без нив. 

Член 3 
По добиениот извештај, Окружн,иот собирни 

центар ќе определи лице које од присилниот упра-
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вител одно-сно преставител на Окружните управа на 
народните имоти ќе го прими имотот који се из-
двовује по чл. 1 на Законот за присобирале, чување 
и расподелба книгите и другите културно-научни 
предмети. Они ќе сочинат записник за примолрсло-
вачката во који гребе да унесат: 

а) попис и проценуење на издвојениот имот; и 
б) назначуење да ли имотот прешол во државна 

сопственост (со терет на долгови или без терет) или 
е под секвестор. 

Проценуење на имотот који се издвовује нема 
да се врши при примопредавачката, туку во записни-
кот се унесе она ја која е векј извршена. 

Член 4 
Издвојениот имот Окружниот собирни центар ќе 

го пренесе во своите магацини. Имотот који е под 
секвестор и кој,и има долгови за ликвидација Ок-
ружниот собирни центар ќе го чува одвоено, додека 
надлежната управа на народните имоти не му до-
стави извештај на кого имотот под ееквеетор има 
да припадне, односно да е ликвидацијата на долго-
вите извршена. 

Во извештајот управата на народните имоти ќе 
наведе број и датум на решението и име на инсти-
туцијата која това решение го донела. 

Член 5 
Сите работи околу разрешуењето на секвестор, 

односно ликвидирање теретите на долговите ќе ги 
врши управата на народните имоти по досегашните 
прописи. 

Член 6 
Со слободниот имот,, разрешен од секвестор и 

ослободен од теретите од долговите, окружните и 
земските собирни центри ќе р ас полог ат по прописите 
који, во с мигал на чл. 2 и 3 на Законот за присоби-
рање :и расподелба, на книгите и другите културно-
научни предмети, ќе ,доносе Министерството за про-
света на Демократска федеративна Југославија. 

25 јули 1945 година 
Белград 

Министер за индустрија, 
А. Хебранг, с. р. 

Министер за просвета, 
Влад. Рибникар, с. р. 

502. 
На основан^ на чл. 6 Уредбата за образување 

Филмското претпријатие на Демократска федератив-
на Југославија Министерот за просвета пропишује 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ. НА ФИЛМ-
СКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

Задачите, предвидени во чл. 2 на Уредбата за 
образување Филмското претпријатие на Демократска 
федеративна Југославија, опова претпријатие ги 
извршује преку Централната управа во Београд и 
своите дирекции во поедините федерални единици. 

Земските филмски дирекции ќе работат како 
(работни; органи на претпријатиетонподружници — 
за шодручијето на федералните единици. 

Член 2 
Со Филмското претпријатие на Демократска фе-

деративна Југославија управјава Управни одбор кој и. 
го сочинујат управн,икот како претседател и десет 
членови. Секоја федерална единица делегира по еден 
член на Управниот одбор, управникот и останалите 
членови ги назначује Министерот за просвета на со-, 
јузната влада. 

Заседан,ијата на Управниот одбор ги повикује 
управникот според потребата, а најмалку секој три 
месеци. 

За работата на заседанијата на Управниот одбор 
се води записник, 

Член 3 
Управниот одбор изработује план на работата 

на сето Филмско претпријатие на Демократска фе-
деративна Југославија и раковиди со неговото цело-
купно работење како највисок орган. При состава-
њето на планот за производството на уметничките, 
документарните, културно - просветните филмови и 
филмските новости он води сметка за потребите на 
(поедините единици и за потребите на државната 
средина, и за това стоји во тесен контакт и со зем-
ските министерства за просвета на сите федерални 
единици. 

Управниот одбор прегледа и прима годишна за-
вршна сметка за работењето на претпријатието и 
ја подносује на Министерот' за просвета на сојузна-
та влада. 

Член 4 
Од членовите на Управниот одбор Министерот 

за просвета именује постојан Работни одбор о д 
3—5 членови. 

Заседанијата на Работниот одбор ги свикује 
Управникот според укажаната потреба, а најмалку 
еднаш секој 15 дена. 

За работата на заседанијата на Работниот од-
бор се води записник. 

Член о 
Работниот одбор раководи со сите работи на 

претпријатието по Работниот план изработен од 
страна на Управниот одбор. Во делокруг на него-
вата работа посе,бно д овошја: 

а) со странските продуценти да заклучује до-
говори за увозуење филмови, како и за изводење 
домашната продукција во странство; 

б) да контролира правилната расподелба на рас-
(положивате количини на филмовите на поедините 
федерални единици; 

в) да определуЈе висина на на јамиштата — про-
центуално или ф т к ш о — за изнајмуење филмови 
на биоскопите; 

г) да иѕработује службеничка прагматика и евен-
туално заклучује колективни договори со синдика-
тите на работниците и намештениците; 

д) да ги одобрује шредложенијата на поедините 
земски филмски дирекции за откунуење и и^граду-
ење биоскопите и новите инвестиции во биоск опиле 
који се сопственост на Филмското претпријатие на 
Демократска федеративна Југославија; њ 

гј) да се грижи за спроводуење на' 'планот по-
ставен од страна на Управниот одбор по прашањето 
на производството уметничките документарните, кул-
турно-просветните филмови, како и филмските но-
вости. 

Член 6 
Управникот го репрезенти,ра Филмското ,претпри-

јатие на Демократска федеративна Југославија ,и не-
посредно раководи со неговото целокупно работење. 
Во случај на неговата одсатноет или спреченет го 
заменује еден од членовите на Работниот одбор. 

Сета преписка и друштвената пошта на Филм-
ското претпријатие на Демократска федеративна Ју-
гославија ја потп,ишује управникот, или за опреде-
лен круг на работите, службеникот кого он го од-
реди. Актите со к о Ј и во поголема мерка матер,ијално 
се ангажује Филмското претпријатие на Демокат-
ска федеративна Југослави,ја ги потпишујат сите 
членови на Работниот одбор. 

Член 7 
Работниот одбор го назначује целокупниот пер-

сонал на Централната управа на претпријатието и 
директорите на земските филмски дирекции. Персо-
налот на земските филмски дирекции го назначу-
јат директорите на ти ја дирекции во согласност со 
управникот на Филмското 'претпријатие на Демократ-
ска федеративна Југославија. 

Член 8 
Платите на Управникот на филмското претпри-

јатие на Демократска федеративна Југославија, на 
директорите на земските филмски дирекции и на 
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персоналот на централната Управа ја определује 
Работниот о,дбор според важекјкте законски прописи, 
прагматик ат а или колективниот договор. Платите на 
персоналот на земските филмски дирекции ли опре-
делујат директорите на тија дирекции во согласност 
со-Управникот на Филмското претпријатие на Демо-
кратска федеративна Југославија, а според важек-
јите законски прописи, ГЈО прагматиката или колек-
тивниот, договор. 

Член 9 
Во делокруг на непосредното работење на Цен-

тралната управа довогја нарочито:-
а) исклучително право на увозуење и извозу ење 

филмови; 
б) производство на уметничките филмови; 
в) производство на филмските новости, до,кумен-

тарните и културно-просветните филмови !по планот 
утврден за цела Југославија, а чија изработувача 
пагја на терет на заједничките средства на претпри-
јатието; 

г) исклучителна расподелба на филмовите на 
филмските дирекциина федерални единици; и 

д) планско управ јавање со биоскопската мрежа 
во Југославија. 

Член 10 
Зарад извршуење својите задади Централната 

управа во Београд се состоји од управата и три ди-
рекции: 

а) Дирекцијата на производството, која се дели: 
1) Отсек за производство уметнички филмови; 2) 
Отсек за (производство филмски новости и докумен-
тарни филмови; и 3) Отсек за про,изводство кул-
турио-лр,освети филмови; 

б) Дирекцијата за набавуење и' расподелба фил-
мовите; 

в) Дирекцијата за сопствените биоскопи 
Член 11 

Дирекцијата за производство има за задача: 
а) да се грижи за изградување потребни ате-

љеи, лаборатории, работилници за обработуење 
филмови ,и др.; 

б) да се грижи за набавуење и изградуење по-
гребни апарати и материјал за изработуење филмови; 

в) да извршује план за производството на умет-
ничките филмови поставен од Управниот и Работ-
ниот одбор на претпријатието; 

г) да се грижи за про,изводството на културно-
просветните филмови по поставениот план, а во спо-
рааумуење со сојузното и земс,ките министерства за 
просвета; 

, д) да издава редовно филмски новости за целата 
држава, следејќи политичкиот, културниот и стопан-
скиот живот на сите федерал,ни единици!; и 

гј) да работи плански на подигнуењето на 
стручни кадрови за филмско производство. 

Член 12 
'Дирекцијата за набавуење и расподелба на фил-

мовите се грижи: 
а) за набавуење филмови за потребите на сите 

биоскопи на територијата на Југославија; 
б) за обработуење увезените филмови; 
в) за правилна расподелба на набавените фил-

мови по федералните единици. 
Член 13 

Дирекцијата на сопствените биоскопи и м а , за 
задача: 

а) да пропи шује општи услови ја за раководење 
со биосколите на Филмското претпријатие на Демо-
кратска федеративна Југославија; 

б) да приготовује планови за систематска изгра-
дујачка на биоскопската мрежа во Југославија, 

в) да изработује технички планови за изградув-
ање нови и реновирани постојекји биоскопи; 

г) да врши повремена контрола на ,работењето 
на сите биоскопи на Филмското претпријатие на Де-
мократска федеративна Југославија; 

д) да се грижи за набавуење апарати и другиот 
материјал за потребите на биоскопите; 

гј) да организира постојани курсеви за оспосо-
буење стручни административни и технички кадрови 
за водење биоскопите. 

Член 14 
Во делокруг на не,посредното работење на зем-

ските фил,мски дирекции довогја нарочно: 
а) расподелба филмовите на биоскопите на тери-

торијата на обласната федерална единица, по мер-
ките на општите условија пропишани од страна на 
Работниот одбор на Филмското претпријатие на Де-
мократска федеративна Југославија; / 

б) управјавање со постојаните и подвижните би-
оскапи кој и се навогјат на територијата на соод-
ветната федералн,а единица, а који се сопственост на 
Филмското претпријатие на Демократска федера-
тивна Југославија; 

в) да по наложенијето и планот на надлежното 
земско министерство за просвета изработује доку-
ментарни и култур,но"про,светни филмови на терет 
на средствата који од страна на Филмското прет-
пријатие на Демократска федеративна Југославија, 
во с мис п л на чл. 5 на Уредбата за образување 
Филмско претпријатие на Демократска федеративна 
Југославија, се ставај ат на исклучително распола-
гање на поедините федерални единици; 

г) одржуење курсеви за спремање стручни адми-
нистративни и техничк,и кадрови за раководење по 
биоскопите; и 

д) водење сметка за поарнуење на техничките и 
хигиенските услови ја во сите „биоскопи на својата 
територија. 

Член 15 
Работејќи како работни органи ,на Филмското 

претпријатие на Демократска федеративна Југосла-
вија, земските филмски дирекции има да ,уредат 
својето целокупно работење и книговодството . по 
нај.татѓтвијата и по раководството на централната 
управа. 

Член 16 
Износите, који во смисал на чл. 5 на Уредбата 

за образување Фи,лмското претпријатие на Демо-
кратска федеративна Југосла,вија прилага ајат на по-
едините федерални единици, ќе се опре де луј ат на 
,крајот на сек,оје полугодиште ,на основание на "билан-
сот на работата на земските филмски дирекции и 
това кога од вкупниот приход на секоја земска 
филмска ,дирекција, постигнат на име на најамнина 
не филмовите изнајмени на биаскопите и на име 
(приходите на биосКопите со који управјават, се 
одбијат расходите ,на име договорената надокнада 
на продуцентот на филмот, јавните давачки, тро-
шковните за оспособуење фил,мо,вите ,за прикажуење, 
режиските трош,кови на односната земска филмска 
дирекција и сите режиски трош,кови и фискални 
оптеретуења ко ј и ги теретат биоскопите со кој и 
управјава односната филмска ,дирекција. 

Член 17 
Со средствата, ставени на 'исклучително распола-

гање на поедините федерални единици во смисал на 
Уредбата за образување Филмското претпријатие 
на Демократска федер а т и н а Југославија, земски,те 
филмски дирекции ,ќе сн,имат и изработујат доку-
ментарни и к ул т у р но -'П роне в е т ни филмови по планот 
и наложенијата издадени од страна на Министер-
ството за просвета на односната федерална единица. 

Чл,ен 18 
До,колку Филмското претпријатие на Демократ-

ска федеративна Југославија ќе најде да може да 
пласира во друг,ите федерални единици ,или во стран-
ство документарните или културно-гфосветлите фил-
мови, во целост или частично, снимени од средствата 
ставен,и на располагање на секоја федерална еди-
ница во смисал на чл. 5 на Уредбата за образување 
Филмското претпријатие на Демократска федера-
тивна Југославија, оно ќе биде должно ,да плати на 
односната федерална единица сразмерна 'надокнадз 
за това, според споразумуењето које ќе се ,утов,ара 
за секој по един случај. 

Каб. бр. 163 
23 јули 1945 година 

Београд 
Министер за просвета, 

Влад. Рибникар, с. р. 
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503. 
На основаше на членот 24 на Уредбата за регу-

лирање надниците и плат.ите на работниците и на-
мештениците во државно - стопанските и часните 
тфедприј атија, часните институција и организации и 
на чл. 15 на Уредбата за регулирање принадлежно-
стите на д р ж е н и т е службеници од граѓанскиот ред 
и на осталите јавни 'службеници на сојузните м.ини-
стерства и инетитуцији, нропишујам следно 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ ОДРЕДБИТЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ НА СИТЕ 
ЛИЦА НА РАБОТА ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕДПРИЈАТИЈА 
1) На сите лица на работа во државно-стопанските 

предпријатија ќе се применујат во поглед на исплату-
ењето пр инадле жностите одредбите на Уредбата за 
регулирање надниците и платите на работниците и 
намештениците во државно-стопанските и чашите 
предпријатија, чашите институцији и организацији. 
Според това, и работниците који се навогјат во зва-
ние на чиновник, званичник, служител и дневничар, 
^ а работа на обични физички, занаетчиски и стручно-
технички работи во државно-стопанските" претприја-
тија, ќе бидат платени на саат во смисал на членот 2 
на Уредбата за регулирање надниците и платите на 
работниците и намештениците, а останалите намеште-
ници ќе бидат разврстани по членот 8 на Уредбата. 
Во случај да овија останалите намештеници се ,развр-
стани по Чиновничкиот закон (како чиновници, зва-
ничници, служители даеви,ичари и надничари), они при 
преместуењето од др ж а вн о -с т о п а некого предпријатије 
во самото министерство, или во друго учреждение 
или институција, довогјат на својите порани при-
надлежности по одредбите на Уредбата за регулирње 
пр,надлежностите на државните службеници од 20 
април 1945 година, според групата и званието који ги 
имале Пред преводуењето на Уредбата за регулирање 
надниците и платите на работниците и намештениците. 
Работниците и службениците који се р а з в р н а т и по 
Чиновничкиот закон останујат и понатака улагачи на 
чиновничкиот Пензиски односно Потпорни фонд. 
Како основанине за уложуење во Пензиски односно 
Потпорни фонд ќе служи месечниот износ од нивните 
принадлежности. 

2) Ресорниот министер, по сослушуењето на Глав-
ниот одбор на Единствените синдикати на работни-
ците и намештениците предложује а Стопанскиот со-
вет одлучује, која државна предпријатија ќе се сме-
тат за државно-стопанска предпријатија во смисал 
на Уредбата за регулирање надниците и платите на 
работниците и намештениците во државно-стопански-
те и часните предпријатија, масните институцији и 
организацији. 

3) Персоналот на работа во остаиалите јавно-
стопански п реда риј атија има да се третира аналогно 
на персоналот на работа во држ^вно-стопанските 
предпријатија. Стопанскиот совет, на п р е д л о ж е н а 
на надлежната јавно-правна институција, која е пред-
ходно сослушује Главниот одбор на Единствените 

ч. синдикати на работниците и намештениците, решује 
со који јавно-правни предпријатија ќе се постапи 
како со државно-стопански предпријатија во смисал 
на Уредбата за регулирање надниците и платите на 
работниците и намештениците во државно-стопан-
ските и часните предпријатија, чашите институцији и 
организација. 

4) Работниците, кој,и по чиновничкиот закон се 
во звание на чиновник, званичник, служител, дневни-
чар, на работа на занаетчиски и други стручно-тех-
нички работа во сојузните министерства и институ-
ција (а не во др ж а ви о - с т о п анс К1ите предпријтија), и 
за који важи истото работно време како и за од-
носното министерство или институција,, можат на 
нивното сакање да се определат принадлежностите 
по точката 6 на членот 3 на Уредбата за регулирање 
принадлежностите на државните службеници. 
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Исплатуење на ново определените ,принадлежно-
сти по горните точки ќе се врши почнуејки од 1 јули 
1945 година. 

5) За деновите 1 и 9 мај (државни празник и пра-
зник на победа) на работниците им припаѓа надни-
цата, и ако во гија денови не работеле. 

6) Проп,исите на Уредбата за регулирање платите 
и надниците на работниците во државно-стопанските 
и чашите предпријатија, чашите институцији и орга-
низации и Уредбата за 'регулирање прнадлежностите 
на државните службеници од граѓанскиот ред и 
останалите јавни службеници на сојузните министер-
ства и инситуцији ќе се применујат-на подручијето 
на Босна и Херцего,вина почнуејки од 16 јуни 1945 
година, а на подручијето на Хрватска и Словенечка 
ќе се Пр,именујат почнуејки од 1 јули 1945 година. 

18 јули 1945 година 
Београд 

Министер за финансија 
Сретен Жујовић, с. р. 

Министер 31а социјална политика, 
др. Кржишник, с. р. 

504. 
На основание на членот 1 на Уредбата за план-

ската расподелба и потрошујачка на стоката од 12 
м а ј 1945 година („Службен лист" бр. 132 од 15 мај 
1945 година) пропи шу ја м 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈИ ЗА СНАБДУЕЊЕ И ПОТРО-

ШУЈАЧКИ КНИЖНИ 

Член 1 
1) Сите предмети на човечката храна, алишта, 

обукја, огрев и осветлуење, како и монополските 
предмети, во колку спагјат во смисал на Уредбата 
за планска расподелба и потрошујачка од 12 мај 
1945 година под режимот на планската расподелба 
на Министерот за трговија и снабдуење на сојузната 
влада изрично не се изземат од овој проп,ис, ќе се 
делат на населението во местите, дека по векјина на 
населението не се занимава со поледелство, само и 
исклучително по прописите на овој Правилник. 

2) Под населението се подразумујат онија лица 
који имат дозв,ола за стално боравиште во логич-
ното место, како и лицата од чл. 5 ст. 2) на овој 
Правилник. 

3) Производителите на животните намирници,, 
споменати во ставот 1) на овој член, немат право 
на следовање на истите преку купонски книшки. 

4) Во сите по натака одредби на овој Правилник 
кога се зборује за предметите, местата и населени-
ето, се мисли исклучително на предметите, местата 
и населението во с миса! на претходни ставови. 

Член 2 
1) Легитимацијите за снабдуење и потрошувач-

ките книжни еднообразни се за сите места, а спо-
ред обрасците који ќе се доставујат на земските 
министерства за трговија и снабдуење, који ќе ги 
печатат во својите учрежденија и отстапат на град-
ските и останалите ,месни народни одбори во ну-
жен број на примерните. 

2) Народните одбори ќе ли продадат легитима-
ц и и т е и потрошујачките книжки на населението по 
цените који ги пропише Министерот за трговија 
и снабдуење на сојузната влада. 

Член 3 
1) Секој жител на односното место без обзир 

на пол и ,старост ќе добије од својот месни народен 
одбор легит,имација за снабдуење, која служи како 
основа,ние за добивање соодвената ил,и соодветните 
потрошујачки книжки. 

2) Легитимацијата за снабдуење се издава со 
важност од 1 година. 
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Член 4 
1) Потрошујачки книжни има Но више сорти, 

и това: 
1. општа граѓанска; 
2.'дополнителна граѓанска: 

а) за работниците на тешки работи; 
б) за работниците на полесни работи; 
в) за децата до 2 години старост; 
г) за децата преку 2 до 7 години старост; 
д) за жените во трудно состојаније почнуејки 

од шестиот месец на труднокјата; 
гј) за болните-дијеталците; и 
е) за старешината на домакинството (овдека 

се подразумујат и самците, во колку водат самосто-
јателно до максин ство). 

2) Сите жители без обзир на годините на ,старо-
ста добиват општа граѓанска потрошујачка книжна, 
а во колку подпагјат и под некоја или некоји ка'" 
тегорији од точката 2 на претходниот став овија 
добиват и соодветна односно соодветни дополни-
телни потрошујачки книжни. 

Член 5 
1) Легитимацијата за снабдував, како и сите 

потрошујачки книжни, изузимајки дополнителните 
потрошујачки книжни за работниците на тешка и 
по лесна категорија, издават властите надлежни за 
местото на живеење на односното лице. 

2) Дополнителните потрошујачки книшки за ра-
ботниците од тешка и по лесна категорија издават 
властите надлежни за местото на заработував на 
одвоеното лице. 

Член 6 
Сите потрошујачки книжни се издават со важ-

ност од 3 месеца освен: 
а) дополнителните книжни за работниците од 

тешка и но лесна категорија, који се издават со 
важност од месец дена; и 

б) дополнителните книжни за старешината на 
домакинството, ноје се издават со важност од 6 
месеци. 

Член 7 
1) Легитимацијата за снабдував, како и општата 

граѓанска потрошујачка книжна, се издава на осно-
в а н о на пополнетиот образец број 1 приложен во 
овој Правилник со нужни докази, да е молителот 
жител на односното место, односно да е во него на 
работа (член 5 ст. 2 на овој Правилник). 

2) За специјалната потрошујачка книжна за деца 
до 2 години старост, ,како и за сите дополнителни 
потрошујачки книжни нужни се, покрај задолжител-
н,ото исполнував на ,приложените образци, и соод-
ветните докази за оправданост на односниот специ-
јален реж,им. 

3) За малолетните, умоболните и сл. во колку се 
членови на домакинството, пријавите ги подносује 
стареши,ната на домакинството. 

4) За лицата који се навогјат како штитеници во 
болниците, домовите и другите слични инетитуцији, 
а во колку немат од порано своји потрошујачки 
книжни, пријавата ја подносује управителот како ста-
решина на таја заедница, који набавувачи ат а на на-
мирниците и останалото не ја врши на основанине на 
нивните потрошујачки книшки (член 10 на овој Пра-
вилник). 

Член 8 
КОЈ а лица спагј ат во работници од тешка кате-

горија, а који во работници од по лесна категорија, 
ќе определи Министерот за трговија и снабдував на 
сојузната влада споразумно со Министерот за соци-
јална политика на сојузната влада. 

Член 9 
Потрошујачките книжни од членЈ% 4 на овој 

Правилник не бидат различни боји за секоја односна 
категорија, и не носи следни ознаки: 

1) општа граѓанска Г 
2) дополнителни за работниците на тешки фи-

зички работи Р 

3) дополнителни за работниците на по лесни 
физички работи Р-2 

4) дополнителни за деца до 2 години старост Д-1 
5) дополнителни за деца од 2 до 7 години ста-

рост Д-2 
6) дополнителни за жени во трудно состоја-

није почнуејки од шестиот месец на труднокјата Т 
7) дополнителни за болни-дијеталци Б 
8) дополнителни за домаќинство К 

Член 10 
1) Жителите од местата за који ,не важат про-

писите на ово,ј Правил,ник, а времено жив еј ат во 
местата на који прописите на овој Правилник се 
односујат, и това по долго од три дена, добиват по 
претходната ,пријава на надлежните власти потро-
шујачка книжна односно потрошујачки книжни, со 
соодветни број на .купоните, според потрошачкдта 
категорија односно потрошујачките категорија на 
који припагјат и должината на одобреното живеење. 
Овија лица не добават легиггим авдији за снабдував, 
туку на самата потрошувачка к ни жица има видно 
да се означи со печат: „Времено живеје". 

2) Иста права имат и војните лица, нога се на-
вогјат на болуваае и одмор, во колку несе од стра-
на на војната власт осигурени во поглед на снабду-
в а в ^ со односните предмети. 

Член 11 
Патниците при патувањето можат без обзир на 

местото на издаваае на потрошујачките книжни да 
ги користат својите купони за хлеб, месо и масно-
тија и во другите места. 

Член 12 
1) При временото о д е а е од местото за ноје ва-

жат прописите на овој Правилник во местото за 
ноје тија ,прописи не важат на по долго време од 
15 дена, тија лица се должни да ја предадат со по-
тврда својата легитимација! и пот,рошујачка книшка 
на месните народни одбори, који по врак јааето во 
нивното место постојаното живееае не им ги врати 
овија документи, по предходното уништував купо-
ните за протеклото време. 

2) За случај преселував во друго месото до то-
гашните потрошујачки книшки морат да се вратат 
на односниот месни народен одбор, а овој ќе из-
даде за това потврда. 

3) За лицата који одат во војска, на работа и 
издржував казните, или пак умреле, легитимацијите 
и потрошујачките книшки морат да се вратат на 
месните народни одбори, који за това ќе издадат 
потврда. 

Член 13 
Дипломатските претставништва во Београд не 

се снабдујат себе и лицата од страно државјанство 
на работа кај нив непосредно преку Извршниот 
одбор за град Београд. 

Член 14 
1) Снабдујач који издава стока не ја издава во 

определените количини и во определениот срок 
исклучиво на основнине на легитимацијата за снаб-
дував, отсечуејки за таја сорта на стоката наменет 
купон од потрошујачката к,нишка. 

2) Исправаае или бришење податците на леги-
тимацијата за снабдуење или на пот,рошујачкатја 
книш,ка се казни, одвоените купони без важност се 
и не можат да се ползуваа 

3) За начинот на којот не се надокнадујат изгу-
бените потрошувачки книшки, ќе издава напатствие 
Министерот за трговија и снабдував на сојузната 
влада. 

Член 15 
1) Секоја повреда на прописите на овој Правил-

ник не се смета ка,ко стопанска саботажа во смисал 
на чл. 2 на Законот за сузбијаае недопуштената 
шпекулација и стопанската саботажа и како таква 
ќе се прогони и казнује. 



Уторак, 31 јули 1945 

2) За спроводуење по,стапакот и доносуење прв 
суди е надлежен околискиот народен суд. Во т о ј 
поглед ќе се применујзт сите односни одредби на 
Законот за еузбијање недопуштената шпекулација 
и стопанската саботажа. 

Член 16 

Применував на прописите на овој Правилник на 
територијата на град Београд почнује на ден 1 
август 1945 година^ а при менував во останатите 
места ќе се пропише со дополнителни решение на 
Министерот за трговија и снабдував на сојузната 
влада. 

Член 17 

По детални напатствија за извршував овој Пра-
вилник пропишује Министерот за трговија и 'Снаб-
д у в а в на сојузната влада. 

Член 1в 

Овој Правилник влегује во сила со денот на 
о бн ар од ув ањ ет о во „Службениот лист". 

Бр. 6210 
21 јули 1945 година 

Београд 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. Никола Петровић, е. р. 

505. 

На основ а ние на членот 1 на Уредбата за план-
ска расподелба и потрошујачка на стоката од 12 
мај 1945 година („Службен лист" бр. 32 од, 15 мај 
1945 година) доносујам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УВОДУЕЊЕ ЕДНООБРАЗНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
ЗА СНАБДУЕЊЕ И ПОТРОШУЈАЧКИ КНИШКИ 

НА ЦЕЛАТА ДРЖАВНА ТЕРИТОРИЈА 

I1) Во цел на правилното снабдував на населени-
ето на Демократска федеративна/ Југославија, со 
предметите који спагјат под режим на планска ра-
споделба и потрошуење, се уводујат легитимацији 
за снабдував и потрошујачки книшки еднообразни 
за целата територија на Демократска федеративна 
Југославија. 

2) Легитимации за снабдував и потрошувачки 
книшки ќе се увезат на целата територија на Демо-
кратска федеративна Југославија најдоцна до 15 сеп-
тември 1945 година. 

3) До 15 септември 1945 година сите надлежни 
власти се должни д а извршат сите предходна! работи 
во врска со издава,њето на легигшмацијите за снаб-
дував и потрошујачките книшки ,и ов'ија ги. пред ат 
на населението така, да означениот ден почнује 
снабдував на населението на основание на новите 
легитимацији за снабдував и потрошујачките книшки. 

4) Со денот на 15 септември 1945 година преста-
н а т да важат сите до сега над а,де ни книшки за 
снабдуење. 

Бр. 5678 
21 јули 1945 година 

Беопрад 

Министер за трговија и снабдував, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

506. 
На основ ание ,на чл. 1 на Решението за врхов-

ното државно н а д г л е д у в а на Министерството за 
социјална политика на Демократска федеративна 
Југославија над сите институција за задолж,ително 
социјално осигурував (^Службен лист с бр. 8 од 27 
февруари 1945 година) пропишујам 

П О В Е Л Б А 
ЗА УВОДУЕЊЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРИНОСНА 
СКАЛА И ЗА СИТЕ ИНСТИТУЦИЈИ ЗА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
За сите институција за задолжително социјално 

осигуруење се уводује единствената принос на скала, 
и това: 

1. За социјално осигуруење: 
1) за случај на болест: 7% од осигурената над-

ница; 
2) за случај на незгода: Л% од 'осигурената над-

ница; 
3) за пензиско осигурував (изнемоглост, ста-

рост, смрт): 9% од осигурената надни,ца; 
4) за без работа (берза на работата): 1% од оси-

гурената надница. 

П. За правна заштита: 
прирез за Работничката комора: 0,3% од осигу-

рената надница. 
III. Допринос на Фондот за помокј на работничките 

и намештеничките фамилији со деца: 
7,7% о д осигурената надница. 

Член 2 
Од оваја Повелба се изузимат времено Болеснич-

киот фонд на државниот соопштителен персонал на 
Пензијскиот фонд ,на работниците на државните со-
општителни институција. 

Член 3 
Ова ја единствена припоена скала влегује во сила: 

на опов а подруми ј е на државата, на кој е замену-
ењето на окупациските новчаници е извршено од 
30 јуни до 9 јули 1945 година, на денот 1 јули 1945 
година, а на другите подручија на денот 1 август 
1945 година. 

IV бр. 1703 
27 јули 1945 година 

Беог,рад 
Министер за социјална политика, 

др. Кржишник, с. р. 

507. 
На основание на чл. 1 на Решението за врхов-

ното државно надтледуеае на Министерот за соци-
јална политика на Демократска федеративна Југо-
славија над ,институцијиге за задолжително соци-
ј-ално осигурував пропишујам 

П О В Е Л Б А 
ЗА ИЗМЕНУЕЊЕ НАДНИЧНИТЕ (ПЛАТНИТЕ) 
РАЗРЕДИ ВО ИНСТИТУЦИЈИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУЕЊЕ И ОДРЕДУ-
ЕЊЕ ЕДИНСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ЗА СИТЕ ИНСТИ-

ТУЦИЈИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
По подручијето на целата држава се пропишује 

следна единствена таблица за надничните (платните) 
разреди, која гласи: 
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^ 4) ' Работници и намештеници Р у Д а р и Службеници 
О. 
НО еО Дневна осигурена надница категоријска зара- годишна заработу- Осигурена 
О. заработувачка дневна месечна ботувачка вачка годишна плата 

К до 36 24 600 
II. преку 36 П 48 36 900 - . - - -

III. П 48 П 60 48 1.200 VI до 18.000 14.400 
IV. и 60 и 72 60 1.500 V преку 18.000 П 21.600 18.000 
V. и 72 П 84 72 1.800 IV „ 21.600 25.200 21.600 

VI. П 84 П 96 84 2.100 III 25.200 28.800 25.200 
VII. V 96 И 120 96 2.400 Н 28.800 36.000 28.800 

VIII. П 120 и 150 120 3.000 I 36 000 45.000 36.000 
IX. П 150 180 ( 150 3.750 изван 

категорија „ 45.000 П ' 54.000 45.000 
X. В 180 о 210 180 4.500 54.000 П 63.000 54.000 

XI. и 210 П 240 210 5.250 о 63.000 и 72.000 63.000 
XII. V 240 240 6.000 и 72.000 72.000 

Член 2 

За сите лица уврстени во првите три разреда 
ш а к ј а работодавецот сите приноси и прирези од 

. својите средства, а за лицата уврстени во другите 
наднични разреди плакја: 

а) работодавецот половина на приносот за слу-
чај на болеста, цел принос во случај на несреќа, 
Ј/ѕ принос за пензијско осигуруење (изнемоглост, 
старост и смрт), половина прирез за без работа и 
цел допринос на Фондот за помоиј на работничките 
и намештеничките фа-милији со деца; 

б) работопрималецот половина приносот за слу-
чај на болест, Ј/ѕ принос за пензијско осигуруење 
(изнемогл-ост, старост и смрт), половина прирез за 
без работа и цел прорез за правна заштита (Работ-
ничка комора). 

Член 3 

За доброволно осигурените лица, који, за време 
на болеста околнана с,о неспособноста за работа, 
имат право на хранарина, ќе се собир ат приносите 
по IX надничниот разред. За другите доброволно 
осигурени лица ќе се соберат приносите по IV над-
ничен разред. 

За лицата који продолжуват задолжително член-
ство ќе се собирот приносите во оној 'надничен раз-
ред који одговара на надничниот разред на работо-
примпленот или на слични струки. 

Член 4 

Сите потпори за оболуење, порагј анка, погреб-
нина како и рентите и потпорите за случај на изне-
моглоста, староста и емрта, ако ,осигурениот случај 
настанал по-сле влепујењето во сила на оваја Повелба, 
има се исплатат по соодветните нови наднични раз-
реди 

Член 5 

Таблицата на па,ричните еквиваленти на принад-
лежноста во натура ќе ја определује, за секоја фе-
дерална единица, Министерството за социјална по-
литика на логичната федерална единица. 

Член 6 

Оваја единствена таблица за надничните (плат-
ните) разреди ,важи од 1 јули 1945 година на подру-
чијето на државата, на КОЈ е е извршено заменуење 
на окунациските новчаници во времето од 30 јуни 
до 9 јули 1945 година, а на другото подруми)е од 
I август 1945 година. 

Член 7 

Оваја Повелба влегује во сила кога ќе се објави 
во ^Службениот лист на Демократска федеративна 
Југославија^. 

IV бр. 1735 
27 јули 1945 година 

Београд 
Министер за социјална политика, 

др. Кржишник, с. р. 

508. 
По ради што по ,целисходно и по рационално 

нзвршуење на задачите на стопанската политика, 
а во целта за да се оснивањето на државните и 
самоуправните трговските предпријатија сведет на 
мерка која е на државната стапаиока политика 
нужна и најпотребна, и за ,да се работа на тија 
предпријатија, ограничи на задачите који се за жи-
вотот на народот и за потребите на државата нај-
важни, доносујам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИН НА ОСНИВАЊЕТО НА ДРЖАВНИТЕ И 

САМОУПРАВНИТЕ ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕДПРИЈАТИЈА 

1) Државна и самоуправна тр,говска предприја-
тијата ниат да се осниват сам,о за вршуење на за-
дачите кој и се во целта на опроводуење ,на држав-
ната стопанската политика од хиггна и неопходна 
потреба, било во јавни интерес било во интерес на 
снабдуењето на народот. 

2) За правилна о,цена на потребата на оснива-
њето на државните и самоуправните трговските 
претпријатија има претходно д-а се издејствује 
изрично о,добруење за оснивањето на тија предпри-
јахија. Во колку претпријатијата оснивајат народ-
н,ите одбори, о добруењето ќе издавај ат земските 
министерства за трговија и снабдуење, а оснивањето 
на предпријотијата од земскиот карактер ќе одо-
брује совезни Министер за трговија и снабдуење. 

Каб. бр. 678 
25 јули 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдување, 

инж. Никола Петровић, с. р, 
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509. 
Министерство за трговија и снабдуење - Управа 

за цени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ПРЕМИИ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА СОЛНА ЗА ИСПОРАЧУЕЊЕ ВОЛНАТА 

ДО 1 СЕПТЕМВРИ 1945 ГОДИНА 
Член 1 

Производителите на волна који до 1 септември 
1945 година испорачат определената количина на 
волната на државното претпријатие за промет со 
кожа и текстил ќе добије премија во висина од 16,7% 
на цената на волната, определена со Решението на 
Стопанскиот совет бр. 269 од 2 јуни 1945 година. 

Член 2 
Овова Решение влегује во сила со денот на обиа-

родувањето во ,.Службениот лист" 
Бр. 5623 

23 јули 1945 година 
Београд 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

510. 
Министерство за ^ г о в и . ј а и снабдуење - Управа 

за цени - доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ НА УЈЕМОТ-НАГРАДА ЗА 
МЕЛЕЊЕ ВО МЛИНОВИТЕ И ВОДЕНИЦИТЕ ВО 

ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

За мелење и прекрупа1 во млиновите и водени-
ците во целата земја, без обзир на нивната погонска 
сила, се определује следниот ујем: 

а) за млиновите на ваљци со урег ј а ј за чистење 
и просејавање, за1 мливо 100 кгр. житар. дин. 45,— 

б) за просто мелење на камењ за 100 кгр. житар. 
дин. 34,— 

в) за прекрупа на царевкага за 100 кгр. житар. 
дин. 24,— 

Овој ујем важи за сите помељ!ари: како за частни 
лица таќо и за сите државни, јавно-правни инсти-
туции и војската. 

Член 2 
Ујемот ќе се наплатује ќо готови пари за тргов-

ско и војно мелење. За селско мелење наплатуењето 
на ујемот може да се врши и во натура. 

Ујемот во натура ќе се пресмета на база на це-
ните прописани за мелење и о т к у п у в а ч и т е цени за 
житарицИте. 

Член 3 
Помел.арите који плакјајат ујем во готово, за 

секој 100 кгр. предадено жито во цел на мелење ќе 
имат право да од това жито добијат 98% брашно, 
трици и уродица заедно, ако житото нема повекје 
од 2% нечистота. Ако помељарот посака во млино-
вите на ваљци, уродицата да му се меље, ќе му се 
наплати ујем како и за прекрупа. 

Член 4 
Според исползувањето на капацитетот на про-

изводството, зимајки во обзир да степенот на реално-
то исползување закачује на висината на производни-
те трошкови во млиновите, поедините федерални 
единици, по предложение на окружните народни 
одбори, можат на своето подручие да снижат или 
повишат до 10% ујем определен по членот 1 на овова 
Решение. 

Ако посакат млинарите, преку окружните на-
родни одбори, во случај да мелењето ги стоји по-
више но што е определено со членот 1 на овова1 

Решение, ујемот да им се повиси, морат своето са-
кање да го оправдат со докази за това: со сметки, 
книги, платни спискови и т. и. 

Член 5 
Во цел на контрола на работата во млиновите, а 

според еднообразното напатствие ноје би го израбо-
тило сојузното Министерство за индустрија, феде-
ралните единици ќе ги постават сите млинови на 
своето подручје на1 стручно и сметно надгледуење. 

Член 6 
Ујемот определен со членот 1 на ово Решение ќе 

се применује за сето делење и преЈфупата почнуејки 
од 21 април 1945 година, доколку млиновите работеле 
за тугја сметка а ујемот не. бил договорен. 

Доколку мелењето од 21 април 1945 година е 
векј пресметано било со ујем во натура или во го-
тово, ќе се смета1 да е одношениего по мегју поме-
љарите и млинарите ликвидирано. 

Во случаји каде млиновите добиле што на име 
аванс за мелење, пресметката ќе се изврши со про-
писите на членот 1 на овова Решение. 

Член 7 
За сите онија случаји, маде млиновите од ноември 

1944 година па до 20 април 1945 година мелеле за 
сметка на државата, на народно-ослободителните 
одбори или на војската1, а ујемот не бил уговорен или 
ујемот бил уговорен во натура а неје измирен, мли-
новите ќе посакат да им това определи сојузното 
Министерство за трговија и снабдуење — Управата 
за цени. 

Својето посакуење ќе го испратат преку онова 
учреждение, институција или власт, за чија сметка 
мелеле, на својата федерална единица, која за сво-
јето образложуење, мислење и предложеније ќе го 
достави на сојузното Министерство за трговија и 
снабдуење — Управа за цени — поради решение. 

Член 8 
Овова Решение влегује во, сила со денот на 

објавуењето во „Службениот лист" а ќе се применује 
онака како е това со членот 6 и 7 во поглед на ме-
рењето до 20 април и од 21 април 1945 година опре-
делено. 

Бр. 5084 
16 јули 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

511. 
Со решението на Министерот за трговија и 

снабдуење на сојузната1 влада бр. 467 од 9 јули 1945 -
година („Службен лист" бр. 40 од 12 јули 1945 го-
дина) за определуење предметите који спагјат под 
планска расподелба и потрошујачка, е определено 
— во точ. 10 (хемиски произведени!^) — да под ре-
жим на планската расподелба и потрошујачка по 
мегју другите предмети спагјат и: 1) анилински боји, 
2) горка сол, и 3) зелена галица. 

Како во мегју времето е утврдено да горните 
предмети ги има во доволни количини во земјата, 
това, на основание на чл. 2 на1 Уредбата за планска 
расподелба и потрошувачка на стоката од 12 мај 
1945 година, доносујам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ АНИЛИНСКИ БОЛИ, 

ГОРКА СОЛ И ЗЕЛЕНА ГАЛИЦА 
Се пуштат во слободно продавање следните 

предмети: 
1) аналинска боја и това само онаја, која е по-

себно пакујана и приправена за употреба во дома-
кинството ; 

2) горка сол (магнезиум сулфат); и 
3) зелена галица (сулфат на железото). 
Со овов1а решение не се закачује во прописите 

за цените који се и доколку се односујат на овија 
предмети. 



Уторак, 31 јули 1945 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 54 — Страна 493 

Овова Решение влегује во сила кога ќе се објави 
во „Службениот лист'.'. 

Бр. 5177 . 
26 јули 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

512. 
Во врска на член 9 на Решението за определу-

вање предметите, који спагјат под планска распо-
делба и потрошујачка бр. 467 од 9 јуни 1945 година, 
со обзир на настаналата возможност да се цементот 
и тулите во домашните фабрики мож'ат да произво-
дат според потребите во доволни количини доносујам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ЦЕМЕНТОТ И ТУЛИТЕ ВО СЛО-

БОДНА ПРОДАВАЧКА 
Цементот и тулата се пуштат во слободна про-

давачка со следните условија: 
Л) фабриките ќе произведат цемент и тули во 

количини који потрошујачката и пазариштето по-
оакајуат. 

2) Фабриките ќе продават цемент и тули без ни-
какви дозволи во неограничени количини по опре-
делената цена. 

3) Фабриките на цементот се должни редовно на 
крајот на секој месец да доставујат на Управата за 
снабдуење на Министерството за трговија и снабду-
ење на сојузната влада, во цел на водење евиден-
ција, извештај за произведените количини на цемен-
тот, по това податци за продавачката и за движе-
није на потрошујачката на цементот во поедините 
рејони во течение на поменатиот месец. 

4) Туланите ќе доставујат извештаен во смисал 
на точката 3 на овова Решение на својте земски ми-
нистерства за трговија и снабдуење, односно тула-
ните од територијата на Војводина на' Главните на-
роден одбор на Војводина. 

5) На основание на точката 4 на овова Решение 
од туланите приманите извештаји земските министер-
ства за трговија и снабудуење односно Главниот на-
родни одбор на Војводина, се должни редовно до 
секој 15-ти во месецот, за миналиот месецу да до-
стават на Управата за снабдуење на Министерство 
за трговија и снабдуење на сојузната влада, во цел 
на водење евиденција, сумарни извештаји за целата 
територија на својата надлежност, за произведените 
количини на тули, потова податци за п р о д а в а н а т а 
и движението на потрошујачката на тулите во поеди-
ните рејони во течение на поминатиот месец. 

Овова Решение влегује во сила коѓа се објави во 
„Службениот лидт". 

Бр. 5333 
21 јули 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдувале, 

инж. Никола Петровић, с. р, 

513. 
Во врска на чл. 10 на Решението за определеуње 

предметите који спагјат под планска расподелба и 
потрошујачка бр. 467 од 9 јуни 1945 година а на 
основание на предложението на Министерството за 
индустрија на сојузната влада — Отделение за пре-
храндбена индустрија — и со обзир на насталаната 
возможност да оцет во домашните фабрики може да 
се производи според потребите во доволни количини, 
доносујам следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ОЦЕТ ВО СЛОБОДНА 

ПРОДАВАЧКА 
Оцет изработен од алкохол, јакост 10% се пушта 

во слободна продавачка со следните условија; 

1) Фабриките ќе производат оцет во количини 
који потрошујачката и пазариштето пооакујат. 

2) Фабриките ќе продават односниот оцет без 
никакви дозволи во неограничени кличини по опре-
делената цена. 

3) Фабриките на оцетот се должни редовно на 
крајот на секој месец да доставајат на Управата за 
снабдуење на Министерството за трговија и снабду-
ење на сојузната влада, во цел на водење евиден-
ција, извештаји за произведените количини на оцет 
потова податци за продавачката и движението на 
потрошујачката на оцетот во поедините рејони во 
течение на поменатиот месец. 

Овова Решение влегује во сила на денот на обна-
родувањето во „Службениот лист". 

Бр. 4488 
19 јули 1945 године 

Београд 
Помошник 

на Министерот за трговија и снабдуење, 
Л. Соколов, с. р. 

514. 
На молба на Управата Бор — рудниците на ба-

кар и топилницата а. д. — Присилната управа, а на 
основание на мнението на Министерството за ру-
дарство на сојузната влада Каб. бр. 225 од 20 јули 
1945 година, сојузното Министерство за трговија и 
снабдуење — Управа за цени — доносује следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА БАКАРОТ 
Се одобрује, времено до опозив, да Бор — руд-

ниците на бакарот и топилницата а. д., можат да 
продават по доле назначените цени следните своји 
производи: 

сурови бакар, без племенити 
метали — Дин. 30.000 за 1 тона 

електролитни бакар „ 34.500 „ 1 „ 
пирит, во парчиња и прах „ - 240 „ 1 ' „ 
Горните цени се подразумујат франко утоварено 

вагон Метовница и важат во производството. 
Во горните цени неје засметан вкупниот данок 

на работниот промет. 
Бр. 5425 -

23 јули 1945 година 
Београд 

Помокјник 
на Министерот за трговија и снабдуваа, 

Л. Соколов, с. р. 

515. 
Министерството за трговија и снабдуење — 

Управа за цени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА НЕГАСЕНИОТ 

ВАР 
До опозивање се определује на негасениот вар 

следната најголема цена на релациите: 
Паракјин—Зајечар—Кјуприја Дин. 172 за 100 кгр. 
Кучево „ 162 „ 100 „ 

Оваја цена се подразумује во производството на 
големо, франко утоварено у вагон.. 

Пораното решение бр. 3985 од 12 јуни 1945 го-
дина со овова престанује да важи. 

Бр. 5394 
24 јули 1945 година 

Београд 
Помокјник 

на Министерот за трговија и снабдуваа, 
Л. Соколов, с. р. 
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516. 
Сојузното Министерство за трговија и снабдував 

- Управа за цени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕЛАТА НА ШИШАРКАТА ЗА ШТАВУЕЊЕ 

КОЖИ 
Член 1 

За собирачите на шишарките ,се определујат 
овија цени: 

за прва сорта шишарки Дин. 6.— кгр. 
„ втора „ „ „ 5.50 „ 
„ трета ,, и и 5. ,, 

Овија цени се разумујат франко стовариште на 
трговецот — големо продавецот. 

Член 2 
За трговецот - продавецот на шишарки на го-

лемо цени се овија: 
за прва сорта шишарки Дин. 7.20 кгр. 
„ втора „ „ „ 6.60 „ 
„ трета „ „ „ 6 . - „ 

Овија цени се разумујат за сува стока нето те-
жина, франко складиштето на големо продавецот. 

Член 3 
Овова Решение влегује во сила кога се објави во 

„Службениот лист". 
Бр. 7352/412 

19 јули 1945 година 
Београд 

Помокјник 
на Министерот за трговија и снабдував, 

Л. Соколов, с. р. 

О Д Л И К О В Л К И ^ 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослободував 
на Југославија 

на предложение на Врховниот командант на 
Југословенската армија, Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за заслуги (покажани во борбата одликуват 

СО МЕДАЉА ЗА ЗАСЛУГИ: 
Ивановик Драга, Вукашиновић Милка, Видовић 

Јока, Хорват Вика, Грбић Ђуја, Буљубашић Нина, 
Пашиќ Ника, Суботић Роса, Печа,нац Анђа, Мандић 
Стана, Радошевић Сека, Топалбеговић Разија, Мар-
.ковић Стана, Поповић Ана, Пажиќ Јованка, Латифић 
Ђехва, Ш п о а а ц Вита, Осмић Фата, Сојић Гоја, ^ Да-
видовиќ Ваја, Крсмановић Јела, Шојић Која, Цвје-
тиновић Мара, Кикић Буковава, Јерковић Милка, 
Савић Крсманија, Влачић Обренија, Ашћерић Ана, 
Радоучић Лукијана, Ковачев ић Спасенија, Томић-
Мађаревић Љуба, Матлић Ката, Давидовиќ Милојка, 
Ковачевић Десанка, Пантић Цвија, Мркајић Рајка, 
Сарић Радојка, Дошић Васил и ја, Даниловиќ Милојка, 
Ци,мирот Зора, Паламета Стоја, Ђурић Анчка, СимиЉ 
Јелка, Тошић Боса, Ќор о шии Милица, Јанковиќ Ми-
лица, Хузбашић Сејда, Станишић Милка, Галовић 

^ Станија, Јовичић Боја, Шучур Јефа, Хајнрик Цилика, 
0 Остојић Душанка, Марић Даница, Топић Бранка, 

Перковић Гина, Адамовић Нина, Глишић Бо,гданка, 
Зец Љуба, Чабо Јула, Међедовић Љуба, Стричевић 
Зора, Иванић Сока, Тубић Јелка, Јакара Анка, Дро-
њак Стеванија, Матијаш Стоја, Турудија Цвјета, 
Граховац Стана, Секулиќ Ана, Ристић Перса, Јока-
ноаић Зора, Кукољ Живка, Петров Ната, Ерцег 
Јелица, Новаковиќ Стоја, Ђурђевић Анђа, Рувисенић 
Боса, Анић Љуба, Шицар Милка, Марин Стана, 
Рибић Вида, Ерцег Марија, Митров Мара, Мујичић 
Ајша, Манџић Фикција, Вочкић Јелена, Куџић Лепа, 
Кларић Каја, Шерифовић Мелча, Вочкић Јел( на, 
Мујединовић Сејда, Радовановић Анђа, Радовановић 

Соја, Секанић Ружа, Мишић Зора, Павловиќ Ђуја , 
Ђурић Ката, Расић Анђа, Војаковић Ана, Трнон и ћ 
Цвија, Јовановић Анђа, Бачановић Драгица, Глиша-
вовић Боса, Крбааевић Јула, В ида кое,ић Роса, Мр-
шић Зора, Крцмановић Косана, Кешељ Зора, Мило-
сављевић Милена, Јовановић Сарајка, Хумек Паула, 
Врховец Мица, Цикота Мира, Корда Здрава, Шарић 
Славојка, Миело Љубица, Нунковић Бибијана, Кош 
Ђоја, Вичентијевић Сока. БЈвлајац Цвијета, Гали-
ташевић Зиба, Кнежевић Анђа, Шипка Марта и Бла-
жић Даница. 

Бр. 223 
8 јуни 1945 година 

Београд 
За секретарот, Претседател, 

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

Л Е К Р Е Т И 
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕ-

РАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 
Со Декретот на Јавниот обвинител на Демо-

кратска федеративна Југославија П. бр. 282/45 о д 25 
јули 1945 година, на предложение на Претседател-
ството на народната скупштина на Босна и Херце-
говина, а на основание чл. 5 Решението на Прези-
диумот на Антифашисткото векје на народното 
ослободував на Југославија за установеше и над-
лежност на Јавниот обвинител на Демократска фе-
деративна Југославија, е поставен за Јавен обвини-
тел за Босна и Херцеговина Салко Фејић, член на 
Обласниот одбор на Народно-ослободителен фронт 
за Херцеговина. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Со Решението на Министерот за надворешни 

работи бр. 822 од 16 јуни 1945 година, ставено е 
ван снага Решението на Министерството за надво-
решни работи Нов. бр. 25 од 13 априли 1945 година, 
во колко се односи на отпуштеш,е о д државната 
служба на Радовановић др,. Војислав, секретар на 
Министерството за надворешни работи 5 положајна 
група, а да се стави на расположение без права на 
принадлежности. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 
Со Решението на Министерот за народно здра-

вје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредував на 
државните службеници на Демократска федеративна 

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предложение на Врховниот командант на 

Југословенската армија, Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за осведочена работа на остваруењето на 

братството и единството на нашите народи и за 
заслуг,и во народноослободителната борба одли-
кував 
СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II СТЕПЕН: 

Врањешевић Рада и Ковачевић Данка; 
СО ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ III СТЕПЕН: 

Милановић Зорка, Пупић Даница, Милошевић . 
Љубица, Чумура Душанка, Манојловић Нада, Алек-
сић Милосава, Штрбац Милка, Маслеша Дара и 
Чадра Вида. 

Бр. 224 
8 јуни 1945 година 

Београд 
За секретарот, Претседател, 

М. Марковић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државни службе-
ници од граѓански ред и ает ан алит е јавни службе-
ници на с о в е т и т е министерства и установи, се прев-
зима во сл-ужба на Министерството за народно здра-
вје на Демократска федеративна Југославија Дарин-
ка Иветић, административен чиновник 8 група на 
бившиот Централен хигиенски завод во Београд, 
во својство на административен чиновник 8 група 
со право на принадлежности на чиновник 8 група, 
и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки 
институт на Димократска федеративна Југославија 
во Београд. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ 
И ТЕЛЕФОН 

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон бр.. 6174 од 11 јуни 1945 година, 
а на основание п р е д л о ж е н о т о на Дирекцијата за 
пошта, телеграф и телефон Скопје бр. 5287 о д 14 
мај 1945 година, чл. 4 Уредбата за поставуење и 
уна,предуење на државните службеници на Демо-
кратска федеративна Југославија и чл. 10 Уредбата 
за регулисуење принадлеж,ности на државни служ-
беници од граѓански ред, се ноставујат во Дирек-
цијата за пошта, телеграф и телефон во Скопје за 
шеф на Персоналниот отсек Димитрије Тонличанац-
Аџија, инспектор 5 група; за в. д. шеф на Поштен-
скиот отсек Васил Караманов, и,нспектор 5 група; 
за в. д. шеф Телеграфеко-телефовоки и технич,ки 
отсек Блато Петровски, инс,пектор 5 група; за в. д. 
шеф на Економски ,отсек Трајко Митевски, инспектор 
5 група; за в. д. шеф на Р ачунс ко - к о нтр о-данот от-
сек Тодор Јорданов Саздов, инспектор 5 трујпа; за 
в. д. на инсп акцион иге органи Јосиф Пачоовски, 
инспекто,р 5 група и Иван 'П оп-Ивановски, виши 
,контролор 6 група; за в. д. шеф I т. т. т. секција 
со седиште во Скопје Апостол Икономов, технички 
контролор 7 група; за в. д. шеф II т. т. т. секција 
со седиште во Битола Душан Георгиевски, помокјни 
манипулант 10 група; за в. д. III т. т. т. секција со 
седиште во Велес Анђел Најдов,ски, технички чинов-
ник 8 група. Со овој "се заменуе Решение на Мини-
стерството за пошта, телеграф и телефон бр. 5492 
од 25 мај 1945 година. 

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон бр. 4888 од 14 мај 1945 година, а 
на основаше чл. 4 Уредбата за поставуење и уна-
пре дуење на државните службеници на Демократска 
федеративна Југославија и чл. 10 Уредбата за репу-
лисуење пр,надлежности на државни службеници о,д 
граѓански ред, се поставуат во Дирекцијата за по-
шта, телеграф и телефон на Цетиње: за в. д. шеф на 
Општиот отсек Прелее,ић Михаило, чиновнички при-
правник по Ѕ 46/1 Ч. з., со това да прима при над-
л е ж н о ти 6. група; за в. д. шеф на Поштенскиот 
отсек Гажевић С. Миле, инспектор 5 група 1 пери-
о д н а ПОБИ, ши,ца; за в. д. шеф на Те л е гр аф с к о - те л е-
фонекиот отсе,к Цвјетковић Р. Марко, контролор 7 
група, со това да прима принадлежности 6 група; 
за в. д. шеф ,на Економскиот отсек Ускоковић С. 
Вељко, манцпулант 9 група, со това да прима при-
надлежиости 6 група; за в. д. шеф Рачунеко-кон-
тролниот отсек Зорић Г. Новица, инспектор 5 група; 
за ,в. д1 на инспекционите органи Рогановјић Ђ. 
Илија, инспектор 5 група; Павличић Ј. Вука,шин, 
инспектор 5 група 2 п е р и о д н а повишица и Јакић 
Ј. Милош, инспект,ор 5 гр,упа; во Телеграфско-теле-
фонско-техничката секција на Цетиње: за в. д. шеф 
Вујачић Ћ. инж. Петар, технички приоѓав, 8 група, 
со това да прима принадлежности 6 група; но 
Телеграфско-телефонско-техничката секција Бијело 
Поље: за в. д. шеф Томић М. Милинко, виши тех-
нички контролор 6 група 1 п е р и о д н а повишица; 
во пошта, телеграф и телефон Цетиње: за в. д. 
управник Крушкић Б. Марко, виши контролор 6 
група 2 п е р и о д н а ловиш ица. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 589 од 2 јуни 1945 година, а на осно-
в а н о чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државните службеници на Демократска федера-
тивна Југославија и чл. 2 и 11 Уредбата за регу-
лисуење принадлежности на службеници о д г р а ѓ а н -
ски ред, се поставуат: за шеф ,на Телеграфско-
телефонеко-техн,инката секција во Суботица со ,право 
на чиновник 7 положајна група Јакшић Исидор; и 
во пошта, телеграф и телефон Суботица 1 за чинов-
ник 8 група Јакшић-Мил,ићевић Ковиљка. 

Со Решение на Помокјникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефо,н бр. 5916 од 2 јуни 1945 
година, а на о с н о в а н о на полнета молба и Реше-
нието на Министерств,ото п. т. и т. бр. 3925 од 18 
априли 1945 година , се уводи во должност при 
Главниот телеграф во Београд: Ђукић П. Милорад, 
служител 1 група, који се е повратил из заробле-
ништво. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
,пошта, телеграф и телефон бр. 5822 о д 31 мај 1945 
година, а на основание на поедин,ите молби и Реше-
нието на Министерство за пошта, телеграф и теле-
фон бр. 3925 од 18 ап,рили 1945 година, се уводи 
во должност при пошта, телеграф ,и телефон Бео-
град 2: Лабудовић Ј. Антонија, прометник 8 група 
во пензија; при Главниот телеграф во БеограД 
Шулајић С. Божидар, контролор 7 група во пензија; 
и Шри Пошта, телеграф и телефон Врање Станковиќ 
Ј. Стојадин, отпуштен чиновнички приправник по 
Ѕ 45/1 Ч. з. 

Со Решение на Помошникот на м,ин,истерот за 
пошта, телеграф и телефон бр, 5823 од 31 мај 1945 
година, а на основание Решението на Министерството 
за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 о д 18 а,прили 
1945 година, се уводи во должност во Министер-
ството за пбшга, телеграф и телефон — на работа 
при органите на Контролното оделение на Мини-
стерството за финансии Будровац С. Ђорђе, п. т. т. 
званични,к 3 група. 

Со Решение на Помошникот на м,инистерот за 
пошта, телеграф и телефон, а ,на основание на (под-
несена молба и предложението на Дирекцијата за 
пошта, телеграф и телефон Нови Сад бр. 1158/45 
од 16 мај 1945 година, се уводи во должност во 
пошта, телеграф и телефон Петровград 1 Зечевић 
Б. Вјера, бивши угов,орни поштар. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 5963 од 5 јуни 1945 година, а на осно-
вание на извештајот на Дирекцијата п. т. т. Бео-
град 1 бр. 1776 од 12 мај 1945 година, се ставуе 
ван снага Решението на Главната управа п. т. т. 
бр. 915 о,д 18 декември 1944 година во колко се 
односи на уводење 'во должност при пошта Бео-
град 2 ,на Агановић Б. Хусеин, служител 2 група. 

Со Решение на Министерот за Пошта, телеграф 
и телефон бр. 5738 од 31 - мај 1945 година, а на 
о с н о в а н о чл. 4 Уредбата за поставуење и унапре-
дувале на државни службеници на Демократска фе-
деративна Југославија и чл. 2 точ. 4 Уредбата за 
регулисуење и р ин адл е ж нос т и на службениците од 
граѓански ред, се поставуе Латифић Д. Атија, за 
канцеларијски званичник 3 гру,па во Дирекц,ијата за 
пошта, телеграф и телефон Сарајево. 

Со Решение на Министе,рот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 5967 од 5 јуни 1945 година, а на осно-
вание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократс,ка федера-
тивна Југославија и чл. 2 тон. 5 Уредбата за регу-
лисуење принадлежности на службеници о д г р а ѓ а н -
ски ред и останалите јавни службеници на совезните 
министерства и установи, се поставуе за служител 
2 група во пошта, телеграф и телефон Земун 1 Гро-
аданић М. Миленко, селски поштар од Батајница. 
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Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 5903 од 4 јуни 1945 
година, а на основ ание на поднесена молба и, Реше-
нието на Министерство за пошта, телеграф и те-
лефон бр. 3925 од 18 април и 1945 година, се уводи 
во должност при пошта, телеграф и телефон Бео-
град 2 Лихтер Ј. Ружица, отпуштен помокјен ма-
нипулант 10" група. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телеф,он бр. 5968 од 5 јуни 1945 година, а на ос-
нование на предложанието на ОЗНА за околија Срем. 
Карловци од 16 мај 1945 година и мислата на Демо-
рекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад 
број 2056/45 од 16 мај 1945 години се отпуштат од 
државната служба Хутира А. Јосип, и Хутира А. 
Мариј, виши контролори 6 група пошта, телеграф и 
телефон Срем. Карловце 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
п,ошта, телеграф и телефон, а на основание на под-
несена молба и предложен,ието на Дирекцијата за 
пошта ,телеграф и телефон Нови Сад број 5796/45 
од 21 мај 1945 година, увод и се во должност во 
пошта, телеграф и телефон Вршац 1 Јорговић С. 
Круна, бивши разредам поштар. 

Со Решение на По моќ ј викот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон V. р. 5857 од 2 јуни 1945 
година, а на оси о в ани е на поднесени молби и Ре-
шенијето на Министерство за пошта, телеграф и те-
лефон број 3925 од 18 анри,ли 1945 година, се преме-
стуват и се ставуат на расположение на Дирекци-
јата за пошта, телеграф и телефон во Љубљана за-
ради понатакашно распоредуење: Ортан П. Иван, 
инспе,ктор 5 група Министерства п. т. и т. Отсе,к за 
контрола :п, т. и т. рачуни; Наглић В. Јосипииа, ви-
ши контролор 6 група Дирекција л. т. и т. Белград; 
Гоздникар М. Валериј а, виши контролор 6 група по-
ште, телеграф и телефон Београд 2; Жинковић Ф. 
Алојз, виши контролор 6 група Министарство п. т. 
и т. Контролно одељење; Грошељ А. Мирослав, виши 
контролор 6 група пошта, телеграф и телефон 
Ниш Ц Пгљханинж. Ј. Албин, виши технич,ки при-
оѓав 7 група, VIII т. т. т. секција Парафин; Каренц 
А. Антон, про мет ник 8 група пошта, телеграф и те-
лефон Чачак; Зидарић Ј. Јосип, промет,ник 8 група 
Дирекција п. т. и т. Београд; Тушар М. Ана, про-
метник 8 група, пошта ,телеграф и телефон Чанак; 
и Зоре Н. Јакоб, служител^ 2 група пошта, телеграф 
и телефон Јагодина. 

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 5729 од 31 мај 1945 година, е поста-
вен Грбић .1. Михајло, за Помошник ца мте1истер-
рот за пошта ,телеграф и телефон 2 положајна група 
1 степен во привремено својство. 

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 7067 од 27 јуни 1945 година, а на ос-
н о в а н а на поднесена молба, се уважуе оставката 
на државна служба на Зорњак Антун, служител 2 
група пошта Земун 1. 

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон бр. 6995 од 25 јуни 1945 година, 
а на основание чл. 4 Уредбата за паставуење и уна-
предуење на државните службеници на Демократ-
ска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата 
за регулисуење ш ри н а дл еж ност и на државни служ-
беници од граѓански ред од 20 априли 1945 година, 
се паставуе за чиновнички приправ,ник по 5 45/1 Ч. з. 
во Главниот телефон во Београд Марковић А. За-
горка, свршена ученица на Женска грађанска школа 
в-о Панчево со завршен испит. џ 

нието на Министерството за пошта, телеграф и те-
лефон бр. 3925 од 18 априла 1945 година, се пре-
местуват и се ставаат на расположение на Дирек-
цијат за пошта, телеграф и телефон во Љубљана, 
заради ионатакашио распоредуење, Јамите Иван, 
инспектор 5 група Министерство л. т. и т. Отсек за 
поштенска служба; Корени а А. Јоси,нина, виши кон-
тролор 6 група 2 периодска повишица пошта Јаго-
дина; Ројник Иван, виши контролор 6 група Дирек-
ција пошта, телеграф и телефон Сарајево; и Ото-
вич М. Марко, званични^ 1 група пошта Алексан-
дровац Крушевачки. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 7004 од 26 јуни 1945 
година, а на основ а ние ,на поднесени молби и Реше-
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Закон за ставуење на пловните објекти, 
бродоградилишта, луки и пристаништа на 
море под управа на Министерството за 
соопштенија на Демократска федеративна 
Југославија — — — — 481 
Закон за заштита на споме,ници (памет-
ници) на културата и природњачки ретко-
сти на Демократска федеративна Југо-
славија 482 
Закон за работничките повереници 483 
Указ за одложение на созивот на Антифа-
шист,кото векје на народното ослобо дуење 
Југославија за 7 август 1945 година 485 
Прав,илник за пренесуење на работи од 
надлежноста на Министерството за инду-
стрија — Државна управа на народните 
имоти — во надлеж,ност на Министерство-
то за просвета на Демократска федератив-
на Југославија — — — 485 
Правилник за организација и лословање 
на Филмското предпри,ј атије на Демократ-
ска федеративна Југославија — — — — 486 
Напатствие за примена одредбите на Уред-
бата за регулисуење надници и плати на 
работниците и намештениците на сето 
особје запослено во др ж ав н о-пр и в р е днит е 
(претпријатија— —- — — 488 
Правилник за легитимациите за снабдуење 
и потрошачки книжици ; 488 
Решение за уводење на једнообрчзни ле-
гитимации за с,набдуење и потрошачки 
книжици за целата државна територија — 490 
Наредба за уводење ,на единствени при-
поени стопи за сите установи за оса в едно-
то социјално осигуруење - - 490 
Наредба за измени на наднич,ните (платни) 
разреди во установите на обавезното со-
цијално осигурана и одредуење на един-
ствената таблица за сите установи на об-
везното социјално осигурана 490 
Решение за начинот за оснуење на државни 
и самоуправни трговачки претпријатија — 941 
Решение за одредуење премии на произво-
гјачите на волна за испорака на волната 
до 1 септември 1945 годи,на — 492 
Решение за одредуење на ујмот — награ-
дата за мељава во млиновите и водени-
ците во целата земја — — 492 
Решение за слободната продаја на ани-
линока боја, горка сол и зелена галица — 492 
Решение за пуштање на цемент и цигли 
(тули) во слободна продавачка - 493 
Решение за пуштање на сиркјето (отцет) 
во слободна продавачка — — 493 
Решение за одредуење цената на бакарот 493 
Решение за одредуење. цената на негаше-
,ииот креч (на негасената вар) . 439 
Решение за цена на шишарката за шта-
вење кожи 494 
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