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583. 
Министерски совет на Демократска федеративна 

Југославија, по (предлогот на Стопанскиот совет на 
Демократска федеративна Југославија, донесуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЈ1НУЕЊЕ ЧЛ. 3 НА УРЕДБАТА ЗА РЕ-
ГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВ-
НО-СТОПАНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈА, ЧАСТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 

На крајот членот на 3 се додава нов став, кои 
гласи: 

Јамските работници во рудниците и топ или ич-
ки! е работници на фурните добиваат посебен дода-
ток од 1—3 динари по работниот саат. 

Член 2 

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе 1се објави 
во ,,Службениот лист." 

Претседател на Ми,нистерскиот совет 
и Министер за народна о,дбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Потпретседател на Министерскиот совет Милан Грол, с. р.; Пот-
претседател на Министерскиот совет и Министер за конституанта 
Едвард Кардељ, с. р.; Министер за надворешните работи др. 
Иван Шубашић, с. р.; Министер без портфел др. Јосип Смо-
длака, с. р.; Министер за внатрешните работи Влада Зечевић, 
с. р.; Министер за правосудието Фране Фрол, с. р.; Министер 
за просвета Владислав Рибникар, с. р.; Министер за финансии 
Сретен Жујовић, с. р.; Министер без портфел др. Јурај Шутеј, 
с. р,; Министер за соопштениа Тодор Вујасиновић, с. р.; Мини-
стер за индустрија и застапник на Министерот за трговија и 
снабдуенје Андрија Хебранг, с. р.; Министер за полјоделство др. 
Васо Чубриловић, с. р.; Министер за шумарство Сулејман Фили-
повиќ с. р.; Министер за рударство Бане Андрејев, с. р.; Мини-
стер за колонизација Сретен Вукосављсвић, с. р.; Министер за 
социјална политика др. Антон Кржишник, с. р.; Министер за на-
родно здравје др. Златан Сремец, с. р.; Министер за пошти, 
телеграфи и телефони др. Драго Марушић, с. р.; Министер за 
градежи Стеван Зечевић, с. р;. Министер за информации Сава 
Косановић, с. р.; Министер за Србија Јаша Продановић, с. р.; 
Министер за Хрватска др. Павле Грегорић, с. р.; Министер за 
Словенија Едвард Коцбек, с. р.; Министер за Босна и Херцего-
вина Родољуб Чолаковић, с. р.; Министер за Македонија Емануел 

Чучков, с. р.; Министер за Црна Гора Милован Ђилас, с. р. 

584. 
Претседателството на Министерскиот совет на 

Демократска федеративна Југославија донесуе 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНУВАЊЕ ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

Член 1 
При претседателството на Министерскиот совет 

на Демократска федератив,на Југослав,ија (се оснува 
Државна комисија за верски прашања. Во нејн,иот 
делокруг стапа : 

а) проучуење сите прашањ,а кои се однесујат 
на надворешниот живот на верските заједници, 
нивните мегјуверски оддо шен-и ја и положајите на 
црквите с,прем,а државата и народните власти, како 
и припремање материјал за законодателно решуе-
ње од но шен и ат а помегју верските заедници и др-
жавата; 

б) давање миени ј,а и предлози по сите кон-
кретни праша,ња од одношенијата на верските заед-
ници и државата, до конеч,ното регулирање на ти а 
одношенија преку законодавството; 

в) грижа за спроводуење в,о живот и правилна 
примена на сите законски прописи, кои се односу ј ат 
на уредуење ме,гјуверските одношенија и одноше-
нијата на црквата и државата. 

Член 2 
Зара,ди иополнЈуење зада,чите од членот 1 на 

оваа Уредба, Коми,сијат,а за верски прашања ќе 
о,држуе најтесен контакт со органите на верските 
заедници. Органите на верските заедници и органи-
те на нар,одната вл,аст се должни на Комисијата на 
цејно сакање да и доставујат потребни обавестуе-
ња и под атни. 

Член 3 
Комисијата се состоји од претседател и 6 чле-

нови. Претседателот и останалите членови на Коми-
сијата ги назнтчуе ,и раз,репцуе од должноста Прет-
седателот на Министерскиот совет. 

Комисијат,а има потребен стручни и помокјни 
персонал кои го составу е Претседателот на коми-
сијата. 

Член 4 
При Претседателствата на земските влади се фор-

ми,ират земски комисии за верски пр,ашања, кои 
работат по напатствијата на Државната комисија. 

Член 5 
Поблиски одредби за ор,ганизацијата и работата 

на Државната комисија за верски прашања ќе про-
пише со Правилник Претсе,дателот на Министер-
скиот совет. 

Член 6 
Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист". 
Претседател на Министерскиот совет 

и Министер за народна одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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585. 
На основ ание 5 1 Законот за вкупниот данок на 

работниот промет, а во согласност со Министерот 
за трговија и слаб дуење и Министерот за пољо-
делие, доносујам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУЕЊАТА И ДОПОЛНУЕЊАТА НА 
УРЕДБАТА ЗА ВКУПНИОТ ДАНОК НА РАБОТ-
НИОТ ПРОМЕТ Бр. 16100/1931 СО СИТЕ НЕЛНИ 

ПОДОЦНА ИЗМЕНУЕЊА И ДОПОЛНУЕЊА 

Член 1 
Во забелешката при Ц т . бр. 177, 1/240, 177, 2/241, 

177, 3/242 и 177, 3 и 4/243 на тарифата за вкупниот 
данок на работниот промет се додава нов став кои 
гласи: 

Се ослободујат од плакјање на вкупниот данок 
на работниот промет бензин, петролеум, плинско 
уље и уље за подмачкуење, кои се употребујат за 
погон на по доделените макјини, а на окгнование 
увереното на Министерството за пољоделие и под 
контрола на употребата од страна на надлежните 
финансиски органи на народната власт. 

Член 2 
Овоа Решение влегује во сила со денот на 

об изразувањето во „Службениот лист", а ќе се 
примеруе од 1 август 1946 годин а . 

Бр. 2261 
16 а в пуст 1945 година 

Београд 
Министер за финансии, 

Ср. Жујовић, с. р. 

586. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НОВАТА ЕМИСИЈА И ЗАМЕНУЕЊЕ ТОВАР-
НИТЕ ЛИСТОВИ ЗА ВНАТРЕШНИ СПОРОВОЗ И 

БРЗОВОЗ 

Како е настанала потреба, да се досегашната 
форма на товарниот лист за внатрешни споровоз и 
брзовоз замени со нов, тоа на сакање на сојузното 
Министерство за соопштенија, а по предлог на Упра-
вата на државните монополи 

р е ш а в а м : 
Од први септември 1945 година да се повлече од 

течение досегашната жигосана емисија на товарните 
листови за внатрешно соопштение и това: 

Товарни лист за внатрешен споровоз од 5 дин.; 
Товарни лист за внатрешен споровоз од 28 дин,; 
Товар,ни лист за внатрешен брзовоз од 5 дин.; 
Товарни лист за внатрешен брзовоз од 28 дин,; 

со това, да се на денот 1 септември 1945 година 
пушти во течение нова емисија товарни листови за 
внатрешно соопштение и това: 

Товарни лист за внатрешен споровоз од 5 дин. 
(2+3); 

Товарни лист за внатрешен споровоз од 28 дин. 
(10+15+3) ; 

Товарни лист за внатрешен брзовоз од 5 дин. 
(2+3); 

Товарни лист за внатрешен брзовоз од 28 дин. 
(10+15+3) . 

Новиот товарен лист е штампан на четири јазика 
т. е. со кјирилица на српски јазик, со кјирилица на 
македонски јазик, со латиница на хрватски и слове-
нечкиот јазик. 

Опис на товарниот лист на новата емисија 
Товарниот лист за внатрешен епоровоз од 28 ди-

нари е отштампан во трипликат, и тоа: 

На првиот лист на уникатот во десниот угал на 
врвот на рамката е утисната цена од 3 динари. 

Во горниот дел на рамката е отштампан во сре-
дина со два реда наслов „Споровозни товарни лист", 
а од лева страна на насловот е уписи ат жиг со грб 
и текст: „Демократска федеративна Југославија" во 
средина а околу грбот текст: „Југословенски држав-
ни железници", а од десна страна на називот дрва 
орнамента: I леви со текст во четири реда „Редовна 
државна такса дин. 10.—" а И десни орнамент со 
текстот такугјере во четири реда „Такса на патниот 
фонд дин. 15.—"; на десната страна на листот при 
дно, надвор од колоната на рамката е утиснат „Обр. 
К. 503 с." На грбот на уникатот и дупликатот е от-
штампана таблица со забелешка, а на грбот на три-
пликатот е опит ами ана само таблица. 

Споровозниот товарни лист-колетни од динари 
5 е отштампан исто така само со разлика што во 
горната рамка од десна страна на насловот е ути-
снат еден орнамент со текстот: „Редовна државна 
такса динари 2" и десно при ,дно надвор од колоната 
на рамката „Обр. к. 502 с.". 

Брзовозниот товарни ли с т - к ол ски од дин,ари 28 
е обележен со ,.Обр. К. 501 с", а колетни товарни 
лист од динари 5 е обележен со „Обр. К. 500 с". 

На истиот начин како српските отштампани се 
споровозни и брзо,возни товарни листови и на хрват-
ски, словенечки и македонски јазик. 

Сите споровозни товарни листови на сите четири 
јазика се шт ампеви на бела хартија, а брзовозни на 
бледо роза хартија. 

Заменуење 
Заменуење неупотребените а исправните товарни 

листови за внатрешно соопштение на досегашната 
жигосана ем,исија ќе се врши во рок од 90 дена 
сметајќи од 1 септември 1945 година па заклучно со 
29 ноември 1945 година. 

Сменуење ќе се врши само на државните инсти-
туции, народ,ни власти и овластени продавци, додека 
сменуење со другите ч астми установи и лица нема 
да се врши. 

Решение за сменуење ќе донееуе, и тоа: во Бео-
град Благајната за продавање ма,рки а во внатреш-
носта околиските односно реонските народни од-
бори-даночни отдели на целото подрачје на Демо-
кратска федеративна Југославија. 

Поднесок за заменуење не подлежуе на п л а ќ а -
ње такса. 

Против решенијата за заменуење на Управата за 
државните монополи нема место на жалби, а против 
решенијата на околиските односно реонските народ-
ни одбори, жалбата се поднесуе преку надлежниот 
народен одбор на земското Министерство за финан-
сии во рок од 15 дена по пријемот на решението. 

Ш бр. 2450 
15 август 1945 година 

Београд 
М,и,нистер за финанси,и 

Ср. Жујовић, с. р. 

587. 
На основание чл. 14 Законот за исплата потвр-

дите издадени при сменуењето окупациските новча-
ници и за располагање со сакањата на врзаните 
сметки давам четврто 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА ПОТВР-
ДИТЕ ИЗДАДЕНИ ПРИ СМЕНУЕЊЕТО НА ОКУ-
ПАЦИСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 

с о САКАЊЕТО НА ВРЗАНИТЕ СМЕТКИ 
I 

Уз член 3 
Народната банка, Државната хипотекарна банка 

и Поштенската штедилница ќе пракјат на крајот на 
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секој месец на Министерството за финансии — на 
Отдел винето за државно сметководство известие 
за вкупното задолжуење за исплатените потврди во 
течение на месецот. Народната банка и Поштенската 
штедилница ќе доставујат на крајот на секој месец 
на Државната хипотекарна банка — за сметка на 
Министерството за финансии — обуставените износи 
во полза на Фондот за обнова земјата и помокј за 
пострадалите краеви заедно со исплатените потврди 
и списоци. 

II 
Уз член 4 

Одбиггци во полза на Фондот за обнова земјата 
и помокј на пострадалите краеви нема да се врши по 
потврдите чии притежатели се ватрогасни друштва 
и институции. 

III 
Уз член 9 

Сите парични институции има да достават на 
Државната хипотекарна банка списоци на сите са-
кања на нивните клијенти од нив, по кои во смисал 
на чл. 4, 5, 8 и 11 на Законот несе вршат одбитци во 
полза на Фондот за обнова земјата и помокј на 
пострадалите краеви. 

IV 
Уз член 12 

а) Државните благајни, кои на основание Реше-
нието на Министерот за финансии од 26 април 1945 
година („Службе-ни лист" бр. 27 од 27 април 1945 го-
дина) издавале потврди за неизмирени државни за-
долженија, ќе доставујат на Државната хипотекарна 
банка обуставени износи во полза на Фондот за 
обнова на земјата и помокј на пострадалите краеви 
заедно со исплатените потврди и списоците, 

б) Од депозитите и кауциите во готово поло-
жени при државните надлештва во окупациски пари 
кои се води како книжевно посакуење, нема да се 
врши одбиток доколку не заминуе износ од 100 
динари Д.Ф.Ј. 

VII бр. 5282 
15 август 1945 година 

Београд 
Министер за финансии, 

Ср. Жујовић, с. р. 

588. 
На основание чл. 4 Законот за прошируење на 

подручјето Босна и Херцеговина, Хрватска и Слове-
нија важноста на Законот за исплата потврдите из-
дадени при сменуењето окупациските новчаници и за 
располагање со посакуењата на врзаните сметки од 
7 јули 1945 год., како и за исплатите на потврдите 
издадени на окупациски новчаници кои во местото 
на сменуењето не биле законско средство за пла-
ќ а њ е од 10 август 1945 год. пропишујам следно 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЧЛ. 2 ЗАКОНОТ ЗА ПРОШИРУ-
ЕЊЕ НА ПОДРУЧЈЕТО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 
ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА ВАЖНОСТА НА ЗА 
к о н о т ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ ИЗДАДЕНИ 
с о СМЕНУЕЊЕТО НА ОКУПАЦИСКИТЕ НОВЧА-
НИЦИ И ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПОСАКУЕЊАТА 
НА ВРЗАНИТЕ СМЕТКИ ОД 7 ЈУНИ 1945 ГОДИ-
НА, КАКО И ЗА ИСПЛАТА НА ПОТВРДИТЕ ИЗ-
ДАДЕНИ НА ОКУПАНИСКИ НОВЧАНИЦИ КОЈИ 
в о МЕСТОТО НА СМЕНУЕЊЕТО НЕ БИЛЕ ЗА-
КОНСКО СРЕДСТВО ЗА ПЛАКЈАЊЕ ОД 10 АВ-
ГУСТ 1945 ГОДИНА (НАПАТСТВИЕ ЗА ИСПЛАТА 
ПОТВРДИТЕ НА ОКУПАЦИСКИ НОВЧАНИЦИ КОИ 
в о МЕСТОТО НА СМЕНУЕЊЕТО НЕ БИЛЕ ЗА-

КОНСКО СРЕДСТВО ЗА ПЛАКЈАЊЕ) 
Член 1 

1) Притежателите на потврдите, издадени на 
основание чл. 1 и чл. 5 Законот за курсевите за 
повлечуење окупациските новчаници и за регули-
рање задолженијата од 5 април 1945 година („Слу-
жбен лист" бр. 23) како и чл. 1 последниот став и 

чл. 5 Законот за курсевите за повлечуење лирските 
бонови и окупациските новчаници и за регулирање 
задолженијата за паричните подручја на италијан-
ската лира, германската марка и пенгата (Слове-
нија) од 21 јуни 1945 г. („Службен лист" бр. 44), 

а) на регистрованите и повлечените раЈхскредит-
касеншајн на подручјето на Црна Гора со Бока Ко-
торска и Санџакот, 

б) на повлечените окупациски новчаници кои во 
местото на сменуење не биле законско средство за 
плакјање и по кои при полагањето нее исплатена 
соодветна вредност во динари Д.Ф.Ј. или дел на 
та ја вредност како и 

в) на повлечените т . нр. сумливи хилјадарки 
на српскиот динар, има овие потврди почнуејки од 
20 август 1945 година да се предават, во цел на 
наплата, на Народната банка, Државната хипоте-
карна ба,нка или Поштенската штедилница, односно 
нивните филијали, а освен това на подрачјето на 
Словенија и на Денарното з а в е д е ш е на Словенија, 
односно неговите филијали, и тоа при оноа парично 
заведение односно неговите филијали при кое се 
навогја копијата на потврдата. 

2) Притежателите на овие потврди ќе поднесат 
уедно на споменатите парични заведенија и изјава 
за вкупниот износ на оку,пациските новчаници кои 
ири повлечуење на овие новчаници векје замениме 
за н овч ашици на динари ДФ.Ј. 

3) Давање неточни податци по ст. 2 од страна 
притежателите на овие потврди ловлечуе запленуење 
на целокупниот износ ,на потврдите во полза на соју-
зната државна благајна и се смета за кривични пре-
стап кои го судат народните судеви. 

Член 2 
Паричните заведенија наведени во претходниот 

член имаат по приемањето на потврдите д а пре-
сметат укупни износи на окупациските новчаници на 
кои потврдите гласат и тоа по следните курсеви: 
100 т.нр. српски динари (Не-

диќ јеаи) 
100 куни 
100 лекови 
100 албански франкови — — 
100 албански лекови — 
100 италијански л ир и 
100 пенпи — 
100 немачки марки (рајхскре-

диткасеншајн) 
Член 3 

1) Од вредностите на потврдите пресметани пре-
ма чл. 2 на овоа Напатствие ќе извршат паричните 
заведениа одбиток во полза на „Фондот за обнова 
земјата и помокј на пострадалите краеви" по табе-
лата од чл. 2 точ. 3 Законот за исплата потврдите 
издадени при сменуењетб на окупациските новча-
ници ,и за располагање со посакуењата на врзаните 
сметки од 7 јуни 1945 година („Службен лист" бр. 39 
од 8 јуни 1945 година). 

2) При овоа пресметана паричните заведенија ќе 
,применујат процент кои одговара на збирот на из-
носите од вредностите досега заменети окумациски 
познаници и износот на вредноста на ова потврда, 
а на основание на изјавата од чл. 1 став 2). 

Член 4 
1) Народната банка, Државната хипотекарна бан-

ка, Поштенска штедилница, односно Денарното заве-
дение на Словенија ќе исплатат веднага остатокот 
по потврдите кои ќе се добие кога од нивната номи-
нална вредност се изврши одбиток по претходниот 
члђн. 

2) Вкупната вредност на потврдите пресметана 
према чл. 2 на овоа Напатствие ќе ја стави наведе-
ното парично заведвние на терет на сојузното Мини-
стерство за финансии, а извршениот одбиток во пол-
за на „Фондот за обнова земјата и помок ј на по-
страдалите краеви" ќе го положи на Државната хи-
потекарна банка. Београд за сметка на Министер-
ството за финансии. 

= 2.50 
= 10.— 
= 250.— 
= 50.— 
= 30.— 
= 100.— 

= 60.— 

I) Л 
П И 
II II 
II II 
II II 
II II 

П II 
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Член 5 
1) Одбитокот по чл. 3 на овоа Напатствие нема 

да се врши со потврдите чии лритежатели се инсти-
туции на социјална грижа, задружни организации, 
работничко" нам е ште,п ич к и синдикални организации 
и масовни народни организации. 

2) Одбитокот од чл. 3 на овој Закон нема да се 
врши ни но потврдите чии притежатели се парични 
институции, обзирај1ки се на чл. 13 Законот за испла-
та потврдите издадени1 ири сменуењето на о куп зим-
ските новчаници и за располагање со по саку елката 
на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година. 

Член 6 
1) Напатствиата на сојузното Министерство на 

финансиите за извршуење Законот за исплата по-
тврдите издадени при с,менуењето на окупзимските 
новчаници и за располагање со посакуењета по вр-
заните сметки од 7 јуни 1945 година и тоа: 

прва УМ бр. 2898 од 14 јуни 1945 г. („Службен 
лист" бр. 42 од 19 јуни 1945 г.); 

втора VII бр. 3193 од 26 јуни 1945 г. („Службен 
лист" бр. 45 О)ЛЈ 29 ј,уни 1945 г.); 

трекја VII бр. 3360 од 2 јули 1945 г. („Службен 
лист" бр. 47 од 6 јули 1945 г.); и 

четврта VII бр. 5282 од 15 август 1945 г. ќе се 
применујат сходно ,и за изврнвуење на овоа На-
патствие. 

' VII бр. 5350 
16 август 1945 година 

Београд 
Ми,нистер за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 

589. 
На оснвание чл. 1 и 4 Законот за прошируење 

на подручјето на Босна и Херцеговина, Хрватска и 
Словенија важноста на Законот за исплата потвр-
дите издадени при сменуењето окупациските новча-
чаници и за располагање со посакуењата на врза-
ните сметки од 7 јуни 1945 година како и за исплата 
потврдите издадени на окупациски новчаници кои во 
местото на сменуењето не биле законско средство 
за плаћање од 10 август 1945 година, пропишујам 
следно 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЧЛ. 1 ЗАКОНОТ ЗА Г1РОШИРУЕ-
ЊЕ НА ПОДРУЧЈЕТО НА БОСНА И ХЕРЦЕГО-
ВИНА, ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА, ВАЖНОСТА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ ИЗДАДЕНИ 
ПРИ СМЕНУЕЊЕТО ОКУПАЦИСКИТЕ НОВЧАНИ" 
ц и и ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПОСАКУЕЊАТА НА 
ВРЗАНИТЕ СМЕТКИ ОД 7 ЈУНИ 1945 ГОДИНА 
КАКО И ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ ИЗДАДЕНИ 
НА ОКУПАЦИСКИ НОВЧАНИЦИ КОИ ВО МЕ-
СТОТО НА СМЕНУЕЊЕТО НЕ БИЛЕ ЗАКОНСКО 
СРЕДСТВО ЗА ПЛАЋАЊЕ ОД 16 АВГУСТ 1945 
ГОДИНА (НАПАТСТВИЕ ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИ-
ТЕ И ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПОСАКУЕЊАТА ВО 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ХРВАТСКА 
И СЛОВЕНИЈА) 

I. Исплата на потврдите 
Член 1 

Притежателите на потврд,ите, издадени на осно-
ван не на чл. 4 Законот за курсев,ите за повлечуење 
окуиациските новчаници и за регулирање задолже-
нијата на подручје Босна и Херцеговина од 7 јуни 
1945 година („Службен лист" бр. 41 од 14 јуни 1945 
година) Законот за курсевите за повлечуење окупа-
циските новчаници и за регулирање задолженијата 
на подручје Хрватска од 21 јуни 1945 г. („Службен 
лист бр. 44 од 26 јуни 1945 година) и Законот за 
курсевите за повлечуење лирските бонови и окупа-
циските новчаници и за регулирање задолженијата 
на новчаните иодручја на италијанската лира, гер-

манската марка и пенгата (Словенија) од 21 јуни 
1945 година („Службен лист бр. 44 од 26 јуни 1945 
година) имаат овие потврди почнуејкји од 20 август 
1945 година да ги предават, во цел на наплата, на 
Народната банка, Државната хипотекарна банка или 
Поштенската штедил,ница, односно ,на нивните фили-
јали, а освем това и на Земаљската банка за Хр-
ватска, односно нејните филијали, на подручје Хр-
ватска, и на Денарното заведение на Словенија, од-
носно на неговите филијали, на подручје Словенија, 
и това при оноа заведение односно неговите фили-
јали ка ј кои се навогја копијата на потврдите. 

Член 2 
Паричните заведенија наведени во претходниот 

член имаат но приемањето на потврдите да пресме-
тат вкупни износи на окупациските новчаници и 
лирски бонови на кои потврдите гласат, по курсе-
вите од чл. 3 на Законот наведени во чл. 1 на овоа 
Напатствие и од така пресметаната вредност 1Д!а из-
вршат следни одбитци: 

1) износ динари Д.Ф.Ј. кои е векј исплатен при 
издавањето на потврдите; 

2) износ динари Д.Ф.Ј. кои на придржателите на 
потврдите е исплатен на име аконтација од страна 
на Народната банка, Државната хипотекарна банка, 
Поштенска штедилница, Земаљската банка за Хр-
ватска или Денарното заведение на Словенија, сход-
но решенијата на сојузниот Министер за финансии: 
од 12 јуни 1945 г. за Босна и Херцегови,на („Слу-
жбен лист" бр. 41 од 14 јуни 1945 г.) VII бр. 3188 од 
25 јуни 1945 г. за Хрватска односно VII бр. 3190 од 
25 јуни 1945 г. за Словенија („Службен лист" бр. 45 
од 29 јуни 1945 г.); 

3) соодветни износ во полза на „Фондот за об-
нова земјата и иомокј на пострадалите краеви", кои 
има да се пресмета на вредноста на потврдата сма-
лена за износ исплатен по точ. 1 на овој член (на 
подрачје Босна и Херцеговина само за износ од 
Д.Ф.Ј. динари 5.000.—) и това по следната табела: 

А. За потврди чии притежатели се производи-
телните претпријатија: 
на вредност до 5.000.— Дин ДФЈ 5% 

од 5 .001 . - до 7.000.— „ 6% 
11 11 Л 7.001.— „ 10.000.— „ 7% 
11 П И 10.001.- „ 15.000.— „ 9% 
11 11 11 15.001.— „ 25.000.— „ 12% 
11 11 11 25.001.- „ 50.000.— „ 15% 
11 ,1 О 50.001.— „ 100.000.— „ 19% 
11 5) 100.001.— „ 250.000.— „ 24% 
„ „ преку 250.000.— 30% 

Б. За потврди чии притежатели се сите други 
претпријатија и институции д о колку несе изузети 
по чл. 4 на овоа Напатствие: 
на вредност до 5.000.— Дин. ДФЈ 5% 

од 5.001.— до 7.000.— „ „ 8% 
11 11 11 7.001.— „ 10.000.—; „ „ 10% 
11 11 11 10.001.— „ 15.000.— „ „ 12% 
11 11 11 15.001. - „ 25.000.— „ „ 15% 
11 11 11 25.001.— „ 50.000.— „ „ 20% 
11 11 11 50.001. - „ 100.000.— „ 11 27% 
11 11 11 100.001.— „ 250.000.— „ „ 35% 
„ „ преку 250.000.— 50% 

В. Сите останали потврди: 
на вредност до 

од 
5.000.— Дин. ДФЈ 10% 

5.001.— до 
7 .001 . - „ 

10.001.- „ 
15.001.- „ 
25.001.— ,. 
50.001 — „ 

100.001.- „ 
преку 250.000.— 

7.000.-
10.000.— 
15.000.— 
25.000.— 
50.000.— 

100.000.— 
250.000.— 

12% 
15% 
20% 
26% 
34% 
45% 
57% 
70% 

Г. За потврдите чии притежатели се земљоделц,и 
кои се бават со обработуење земјата како исклучиво 
занимавање имаајат да се извршат одбитци на вред-
носта до 25.030,— дин Д-Ф.Ј. по табелата А,, а на 
вредноста преку то ј износ по табелата Б. 
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Член 3 
1) Народната банка, Државната хипотекарна бан-

ка, Поштенската штедилница, Земаљакат,а банка за 
Хрватска односно Денарното заведевме за Слове-
нија, ќе по исплатат в ед наѓ а остатокот ,по потврдите, 
кои ќе се добие кога од нивната номи,нална вредност 
се извршат одбитците од тон. 1), 2) и 3) на претход-
ниот член. 

2) Исплатените износи во претходниот став како 
и износите кои се исплатени на притежателите на 
потврдите на име аконтација (топ. 2 н,а претходниот 
член) ќе г,и стават наведените парични заведенија на 
терет на сојузното Министерство за финансии. 

Член 4 
Одбитците од точ. 3 н,а членот 2 нема ца се вр-

шат по ,потврдите чии притежатели се институци,и на 
социјална грижа, задружни о,рганизации, работничко-
н ам е шт енич ки - синдик алии организации и масовни на-
родни организац,ии. 

Член 5 
Потврдите чии притежатели се парични инсти-

туции ќе исплатујат водната во целост со това, да се 
допринос на овие институции на „Фондот за об-
нова земјата и помокј на пострадалите краеви" утвр-
ди према членот 13 на овоа Напатств,ие. ' 

II. Располагање со врзаните посакуења при парич-
ните институции 

Член 6 
Ои сите посакуења по било кое основание при 

паричните институции, како на пр.: по основ ание на 
ж,иро, текѕукји и други сметки и ,влогови на штедња, 
на,станал,и после 18 април 1941 год., а кои се пресме-
тани во динари Д.Ф.Ј., по чл. 8 Законот за дооеле-
чуење и ,сменуење окупациските новчаници („Служ-
бен лист бр. 20 од 10 април 1940 год.) и по членовите 
3 и 8 (за Сло,венија 3 и 9) Законот наведени во член 
1 на овоа Напатствие имаат да се извршат одбитоци 
према прописите точ. 1), 2) и 3) членот 2 на овоа 
Напатствие со това да се ,износот во полза на „Фон-
дот за обнова земјата и ,помокј на пострадалите кра-
еви" има да пресмета на ,поеакуењата по состојани-
ето од 14 јуни 1945 г. на поспручјето Босна и Хер-
цеговина, а по состојанието од 29 јуни 1945 г. на 
подручјата на Хрватска и Словенија, смалено за 
износ исплатен од чл. 8 (,за Словен,ија по чл. 9) За-
конот наведени по чл. 1 на овоа Напатствие (но во 
Босна и Херцегов,ина најповекје до Д.Ф.Ј. дин. 
5.000.—) и това по следната табела: 

1) при посакуењата по жиро, текукји и други 
сметки, изузимајки влоговите на штедња по штед-

од 

пит е книшки: 
а) пр о изводот ел ни т е претпријатија: 

до 5.000 - Дин. ДФЈ 3% 
од 5.001.— до 7.000 - „ 4% 

" 

7.001.— „ 10.000— „ 5% 
13.001.— „ 15.000 - „ 6% 

и 15.001. - „ 2 5 . 0 0 0 „ 7% 
25.001.— „ 50.000 - „ 10% 
50.001.— „ 100.000.— „ 13% 

101.001.— „ 253.000 - „ 16% 
преку 250.030.— „ ,, 20% 

б) сите останали п,ретпријатија и лица, како и 
институции кои несе наведени во чл. 4 на овоа На-
патствие: 

до 5.000 
од 5.001.— до 7.000 

7.001.- „ 10.000 
13.001.— „ 15.000 
15-001.— „ 25.000 
25.001.— „ 50.000 
50.001.- „ 100.000 

101.001.— „ 259.000 
преку 250.000.— 

— Дин. ДФЈ 5% 
6% 
7% 
9% 

12% 
16% 
21% 
28% 
40% 

2) Кај влогови на штедња по штедни книжки на 
приватни лица 

10.000.— Дин. ДФЈ 
15.000 -
25.000 -
50.000 -

103.000 -
250.000.— 

5.001.— 
13.001.— 
15.001.— 
25.001.— 
50.001.— 

100.001.— 
преку 250.000.— 

3% 
4% 
6% 
9% 

15% 
25% 
40% 

Член 7 
Повекје посакуења на една институција или едно 

лице при една или повекје парични институции имаат 
за пресметка по претходниот член да се смета како 
едно посакуење. 

Член 8 
На лосакуењета на институциите наведени во чле-

нов,ите 4 и 5 на овоа Напатствие имаат сходно да се 
применат прописите на истите членови. 

Член 9 
Сите извршени окнбитци во ,полза на „Фондот за 

обнова земјата и ,помокј на лострадалите краеви" 
имаат паричните заведенија да ги положат на Држав-
ната хипотекарна банка во Београд, за сметка на со-
јузното Министерство за финансии со списоц,ите ,на 
сопствениците на посакуењата и ,извршените одбитци. 

Член 10 
1) Производителните претпријатија ,кои работат 

за војн,и и важни стопански цели и институции на-
ведени во членовите 4 и 5 на овоа Напатствие можат 
неограничено да располагат со својте посакуења. 

2) Останалите претпријатија, ,институции и при-
ватни лица можат да располагат со својте посакуе-
ња ,по изврше,ните одбитци, а на начин кои ќе про-
п,ише сојузниот Министер за финансии. 

Член 11 
Прописите на овоа Напатствие нема да се при-

менујат на посакуењата на државните налјлештва, 
кои со својте посакуења можат неограничено да 
располагаа 

III. Останалите одредби 

Член 12 
Држав,ните задолженија кои настанале пред 

влечењето во сила на Законот наведени под точ. 1 
на овоа Напатствие имаат, во поглед на одбитците 
за „Фондот за обнова земјата и псхмокј на постра-
далите краеви", да се изедначат со потврдите изда-
дени при иовлечуење и оменуење окупа,циските нов-
ч а ни ши во смисал ,на чл. 4 истиот Закон со това, 
од тие задожен,ија имаат во полза на „Фондот за 
обнова на земјата и помокј на пострадалите краеви" 
да се извршат следните одбитци: 

1) по сметките достигнале на исплатната бла-
гајна пред влечењето во сила на односн,иот закон 
наведен во чл. 1 на овоа Напатствие по скалата од 
чл. 2 точ. 3 под А.; и 

2) по сметките достигнале на и,сплатната бла,гајна 
после влегуењето во сила на односн,иот Закон на-
веден во чл .1 на овоа Напатствие по скалата чл. 6 
точ. 1 под а). 

Член 13 
З,а пар,ичните ,институции допринос на „Фондот 

за обнова земјата и доомокј на пострадалите краев,и" 
ќе се определи согласно на чл. 2 точ. 3 под А. на 
овоа Напатствие доа нивн,ите сопствени парични сред-
ства према утврдениот биланс. 

Член 14 
Напатствијата на сојузниот Министер на фи,нан-

сиите за извршуење законот за исплата ,потврдите 
издадени при сменуењето окупациските навчаници 
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и за располагање со посакуењата на врзаните смет-
ки од 7 Ј1уни 1945 година и това: 

прва VII бр. 2898 од 14 јуни 1945 г. „Службен 
лист" бр. 42 од 19 јуни 1945 г.; 

втора VII бр. 3193 од 26 јуни 1945 г. „Службен 
лист" бр. 45 од 29 јуни 1945 г.; 

трвкја VII бр. 3360 од 2 јули 1945 г. „Службен 
лист" бр. 47 од 6 јули 1945 г.; го 

четврта VII бр. 5282 од 15 август 1945 г. ќе се 
применујат сходно и за изврнцуење на овоа На-
патствие. 

VII бр. 5349 
16 август 1945 година 

Београд 
Министер за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 

590. 
О Д О Б Р У Е Њ Е 

ЗА ОТВАРАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА ВО РАКЕК 

На основание б 19 и 20 Решението за организа-
ција на државната финансиска управа а во врска 
даде,ното овластуење на изасланикот на Министер-
ството за финансии под IV бр. 2440 од 9 јули 1945 
година 

о д о б р у ј а м 
Отварање Главна царинарница во Ракек со сите 

царинс,ки оддели кои постојале на денот 6 април 
1941 година. 

IV бр. 3941 
2 август 1945 година 

Београд 

Министер за ф,инан,сии, 
Ср. Жујовић, с. р. 

Детински бокс чевол со 
платнена постава — — „ 26—30 „ 226.— 1 пар 

Детински чевол бокс со 
платнена постава — — „ 19—25 „ 207.— 1 па,р 

Горе наведените цени важат франко фабрика, 
уклучуејии вкупниот данок и останалите државни 
давачки заклучно до 30 август 1945 година, кога 
твор,ниц,ите на обукја во Хрватска ќе бидат должни 
да по,днесат нови калкулации. 

Член 2 
Овова Решение влегуе во сила со обнародува-

њето во „Службениот лист". 
Бр. 6522 

13 август 1945 година 
Београд 

Помошник 
на Министерот за трговија и снабдуење, 

Л. Соколов, с. р. 

592. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

Основна тарифа на Југословенските железници која 
важи од 1 октомври 1940 година 

Д о п о л и у е њ е 
Министерот за соопштенија во актот Г.У.Ж. бр. 

9418/45 од 16 август 1945 година одобрил, д а се во 
Ѕ 2 чл. 22 на Основната тарифа Дополнската одредба 
И на крајот дополни: 

„Ако патник патуе со друга пруга со возни би-
лет кои важи за покус превезен пат плакја освен 
разликата во возната цена и додаток од 30 динари". 

Г.У.Ж. бр. 9418/45. — Од Главната управа на 
железн,иците. 

591. 
На основавме чл. 1 Уредбата за регулирање це-

ните, а во врска на преставката на Одјелот за цени 
на Министерство за трговија и опскрба на Хрватска 
бр. 1340/Д о,д 8 август 1945 година сојузното Мини-
стерство за трговија и снабдуење — Управа за це,ни 
- донесуе 

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

НА ПОДРУЧЈЕТО НА ХРВАТСКА 
Член 1 

На обукјата од индустриско производство се 
определујат за подручјето на Хрватска следните 
цени: 
Војнички чевол — кра-

ви,на жолта бр. 40—46 Дин. 441.— 1 пар 
Работнички чевол — кра-

вине бокс клинчен — „ 40—46 „ 502.— 1 па,р 
Машки високи бокс чевол 

со текстилна постава со 
еден гјон „ 40—46 „ 393.— 1 пар 

Машки получевол од 
бокс со еден гјон 
клинчев „ 40—46 „ 364.— 1 пар 

Женски получевол бокс, 
петата кожна, клинчев „ 35—42 „ 240.— 1 пар 

Детински висок чевол 
бокс со платнена по-
става, клинчен — — „ 30—34 „ 268.— 1 пар 

Детински висок бокс че-
вел, со платнена по-
става „ 34—39 „ 294.— 1 пар 

593. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

Основна тарифа на Југословенските железници која 
важи од 1 октомври 1940 година 

Д о п о л и с к и р о к о б и з а п ,р е в о з с т о к а т а 
На основание чл. 81 5 3 став (3) У.П.Ж. и одо-

бруењето на Министерот за соопштенија во актот 
Г.У.Ж. бр. 8150/45 од 16 август 1945 година, се уво-
дујат, освен д о п о л н е в т е рокови во Тарифата за 
превоз стоката свес,ка 1, по причина на необични 
тешкоти,и при соопштенијата, уште следните до-
п о л н к и рокови: 

За брзовозна стока: 
а) за прелазни станици од пругата на 

нормален на пругата на тесен коло-
сек или обрнато уште — 5 дена 

б) превозни рок за секоја пошиљка, 
уште — 10 „ 

в) за трајект, уште 10 „ 
За споровозна стока: 
а) за прелазни станици од пругата на 

нормален на пругата на тесен коло-
сек или обрнато, уште — — — — 10 дена 

б) превозни рок за секоја пошиљка, 
уште 20 „ 

в) за трајект, уште 20 „ 
Се укинујат сите понапрешни дополнски рокови. 

уведени на основание чл. 81 5 3 став (3) У.П.Ж. 
Овие дополнски рокови важат од денот на обна-

родуењето во „Службениот лист". 
Г.У.Ж. бр. 8150/45. — Од Главната управа на 

железниците. 
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одликовлнил 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предложениве на Врховниот командант на Ју-
гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш у е 
да се за осведочена работа на оствареното на 

братството и единството на нашите народи и за на-
рочни заслуги за народ одликујат 
СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 

в ек ј ник на АВНОЈ-ота Хасанагић Химлија. 

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО Ц РЕД: 
политиком. на батаљонот Грбовић Јово; 
потпоручник Бајровић Ахмо; 
претседник АФЖ-а за Сандак Церовић Стана; 
верски референт Мусић Сеид; 
Боговац Велимир, Булатовић Илија, Хасанбеговић 

Газо. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Н РЕД: 
Дивац Милутин. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани Булатовиќ Манојло и Влаковљак Смајо; 
Бојовиќ Војин, Голубовиќ Милан, Жижић Павле, 

Ка,раматијевић Пиво; Лвковић Бошко; Лековиќ Сре-
тен; Мусабеговић Муса; Смоловић Томо; Тописиро-
вић Милоје; Шеховић Ахмет. 

СО МЕДАЉАТА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД: 
водник Лашић Миља; 
Мартиновиќ Радисав; Пуш ица Радош; Станиќ 

Зорка; Томовић Љубица; Човић Обрад; Поковић 
Саво. 

Бр 238 
21 јуни 1945 година 

Београд 

ДЕКРЕТ!" 

За секретарот, 
М. Марковић, с р. 

Претседател, 
др. И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предложение на Врховниот командант на Ју-

гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш у е 
да се за покажани херојски дела на бојното по-

ле, изванредна храброст и пожертвованост во бор-
бата против заедничкиот непријател на СССР и Ју-
гославија — Хитлеровска Немачка одликујат 

СО ОРДЕНОТ НАРОДЕН ХЕРОЈ: 
гармиски лајтнанти: Бакунин Иван Антонович и 

Димитријенко Павел Игњатијевич; 
гардиски капетан Констатинов Иван Никифо-

р о в о ; 
гардисти лајтна.нт Коногадзе Александар Тео-

пантович; 
гардисти мајор Улиско Васил и ј Андрејевич. 

Бр. 239 
21 јуни 1945 година 

Београд 
За секретарот, Претседател, 

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДА 
Со Решението на Министерот за пољопривреда 

на савезната влада I бр. 1154 од 17 јули 1945 година, е 
отпуштен од државната служба Маринковић Драгу-
тин, званичник-механичар 3 положајна група, на ли-
чен захтев. 

Со Решението на Министерот за пољоирив.реда на 
совезната влда I бр. 1252 од 26 Јули 1945 година, се 
поставуе Љубомир Шкорић, од Београд, за припра-
вник 9 положајна група на Министерство за пољо-
привреда на савезната влада, во привремено својство 
со право на принадлежности на чиновнички при-
правник 9 положајна група. 

Со Решението на Министерот за пољопривреда на 
савезната влада I бр. 1255 оа 26 јули 1945 година, 
а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 го-
дина, се поставуе Надежда Огњановић, студент на 
права, за чиновнички приправник 9 положајна група 
на Министерството за пољопривреда на савезната 
влада, во времено својство, со право на принадле-
жности чиновнички приправник 9 положајна група. 

Со Решението на Министерот за пољопривреда на 
совезната влада I бр. 1200 од 26 јули 1945 година, 
а на основ ание на поднесената молба, се ставуе на 
расположение на Министерството за пољопривреда 
за Словенија инж. Фран Пеган, шеф на Отсекот за 
пољопривредни организации и институции (установи). 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ 
И ТЕЛЕФОН 

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 7521 од 4 јуни 1945 година, а на осно-
вани^ чл. 44 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија и чл. 2 тач. 2 Уредбата за регулирање 
принадлежности на државни службеници од гра-
ѓ а н с к и ред, се поставуе за чиновнички приправник 
по 5 45/2 2. 3 во Министерството за пошта, телеграф 
и телефон — телеграфско-телефонско оделење РИ-
сантијевић Ђ. Милан, свршен ученик на в,ишиот тепај 
на војно занатлијската школа во К,рагујевац со по-
ложениот испит за ма.јстор на ливачкиот занајат. 

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 7628 од 5 јули 1945 година, а на осно-
вание на поднесена молба, се уважуе оставката на 
државна служба на Хорватић А. Карло служител, 
друга група на Дирекцијата п. т. и т. Загреб. 

Со Решението на помошникот на Министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 7958 од П јули 1945 
година, а на основание на поднесените молби ,и Ре-
шението на Мин,истерство за пошта, телеграф и те-
лефон бр 3925 од 18 април и 1945 година, се уводи 
во должност во Дирекцијата за пошта, телеграф и 
телефон Београда, Павловиќ М. Драгомир, служител, 
прва група во пензија; и при пошта, телеграф ителе-
фон Гуча Јовановић М. Д,рагомир, служител, друга 
група, дошел од интернац,ија. 

Со Решението на помошникот ,на Министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 8078 од 13 јули 1945 
година, а на основанине Решението на Ми,нистерството 
п. т. и т. број 3925 од 18 април,и: 1945 година, се уводи 
во должност во I п. т. т. секција Београд Стоја,новић 
Б. Драгољуб, отпуштениот технички манипулант 10 
група I п. т. т. секција Београд. 
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Со Решението на Помошникот на Министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 7353 од 30 јуни 1945 
година, а на основани,е поднесените молби и Реше-
нието на Министерството за пошта, телеграф и теле-
фон, број 3925 од 18 април 1945 го.дина, се преме-
штајат и се ставујат на расположение на Дирекци-
јата за пошта, телеграф и телефон во Скопје, заради 
потамошен распоред: Дим.итревски Д. Стур з.а-, виши 
контролор 6 група пошта Ниш 1; Голубовски К. Ха-
ралампије, контр. 7 група пошта Жабари; Нико-
ловски Н. Јован, контролор 7 група пошта Зајечар; 
Стојановски С. Крунислав, контролор 7 група пошта 
Ниш 1 ; т е к о в с к а П . Васка, прометни к 8 гру,па по-
шта Лесковац 1; Стојановска К. Пава, про меѓник 8 
г,рупа пошта Ниш; Илијев Л. Петар, пом. манипулант 
10 група пошта Урошевац; Пејчиновски Дим. Алек-
сандар, п. т. т. зван. 3 група пошта Ниш 1; и Јовев-
ски Т. Коста, служител. 1 група пошта Ниш 1. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 5492 од 25 мај 1945 година, а основа-
ш е чл. 4 Уредба за поставуење и унапредуење на 
државните службеници на Демократска федеративна 
Југослав,ија и чл. 10 Уредба за регулисуење принад-
лежностите на државните службеници од граѓански 
ред се поставујат: во Дирекцијата пошта, телеграф 
и телефон во Скопје: за в. д. шеф на Персо,налниот 
отсек Димитар Т оп ли ч ан е ц - А дж и ј а, чиновнички при-
правник по 5 45/2 Ч. з., со това да прима принад-
лежности 6 група; за в. д. шеф на Поштенскиот 
отсек Васил Караманов, виши контролор 6 група; 
за в. д. шеф на Телеграфско-телефонс,киот отсек 
Блага Петровски, отпуштен дневничар-званичник, 
со това да прима принадлежност,и 6 група; за в. д. 
шеф на Економскиот отсек Трајко Митевс,ки, виши 
контролор 6 група 1 периодска повишица; за в. д. 
шеф на Рачунско-контролниот отсек Тодор Јорда-
нов Саздов, виши контролор 6 група; за в. д. на 
инспекционите органи Јос,иф Шиковски, виши кон-
тролор 6 група и Иван Поп Ивановски, контролор 
7 група, со това да прима принадлежности 6 група; 
во Телеграфско-телефонско-техничката секција Ско-
пје: за в. д. шеф Апостол Икон емовски, технички 
чиновник 8 група, со това да пр,има принадлежности 
6 група; во Телеграфско-телефонс,ко-техничката сек-
ција во Велес: за в. д. шеф Ангел Најдовски, тех-
нички манипулант 9 група, со това да пр,има принад-
л еж пости 6 група. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 
Со Решението на Помошникот на Министерот за 

народно здравје Пов. бр. 60 од 2 мај 1945 година, а 
на основ ание Уредбата за регулисуење примаа л ежно-
сти на државни службеници ,од граѓански ред и 
останалите јавни службеници на совезните министер-
ства и институции и овластението -на Министерот за 
народно здравје на Демок,ратска федеративна Југо-
славија бр. 1561 од 21 марта 1945 година, се поста-
вује Стојановић М. Добрила за надничар при Гла-
вната управа за на-бавка и расподела на лекови на 
Мин,истерството за народно здравје. 

Со Решението на Помошникот на Министерот за 
на,родно здравје По,в.бр. 74 од 19 мај 1945 го,ди,на, а 
на основание Уредбата за р е гули су еж е принадлеж-
ности на државни службеници од граѓански ред и 
останалите јавни службеници на совезните министер-
ства и институции и овластението на Министерот за 
народно здравје на Демократска федеративна Југо-
славија бр. 1561 о,д 23 марта 1945 годи,на, се превзема 
во служба на Министерството за народно здравје на 
Демократска федеративна Југославија Милица Про-
т и в надничар-уч. на Дом. школа на бившиот Центра-
лен хи.гиенски завод во Београд, во својство надни-
чар-уч. на Дом. школа со право на вкупни месечни 
принадлежности во сума од 2.400.— динари, спрема 
чл. 3 точ. 6 спомената Уредба и воедно се распоре-
дуе на работа во Е,п,идемиолошкиот институт на Де-
мо.кратска федеративна Југославија. 

Со Решението на Помошникот на Министерот за 
народно з,дравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а 
на основание Уредбата за регулисуење принадлеж-
носги на државни службеници од граѓански ред и 
останалите јавни службеници на совезните министер-
ства и институции и овластението на М,инистерот за 
народно здравје на Демократска федеративна Југо-
славија бр. 1561 ,од 23 марта 1945 година, се превзема 
во служба на Министерството за ,народно здравје на 
Демократска федеративна Југославија Рок с аида Јо-
вановић, служ,ител-нади ич ар на бившиот Централен 
хигиенски завод во Београд, во својство на служи-
тел-надничар со право на вкупни месечни принад-
лежности во сума од 1.900.— ,динари, спрема чл. 3 
точ. 1 опомената Уредба и воедно се распоредуе на 
работа во Епидемиолошкиот институт ,на Дем.ократ-
ска фе,деративна Југославија. ^ 

С О Д Р Ж А Н И Е : 

Страна 

583. Уредба за дополнение чл. 3 Уредбата за 
регулисуење надници и плати на рабо-
тниците ,и намештениците во државно-
привредн,ите и приватни претпријатие, 
приватните институции и организациите 589 

584. Уредба за оснивацето на Државната ко-
мисија за верска прашања 589 . 

585. Решение за измените и дополненијата на 
Уредбата за скудниот ,порез на послов-
ниот (работничкиот) промет бр. 16100/1931 
со сите нези ни по,доцни измени и допол-
ненија 590 

586. Решение за новата емисија и замената 
на товарни листови за внатрешен еп про-
воз и брзовоз — 590 

587. Напатствие за извршуење Законот за ис-
плата на потврди издадени при замената 
на окупацијските но,вчаници и за распо-
лагање со пот,раживањата на везаните ^ 
(врзаните) сметки 593 

588. Напатствие за извршуење чл.2 на Закачат 
за прошируење на подрачјето на Босна 
и Херцего,вина, Хрватска и Словенија 
важност на Законот за исплата на по-
тврдите издадени при замената на окупа-
цијеките новчан,ици и за располагањето 
со потраживањата на врзаните сметки од 
7 јуни 1945 година, како и за исплата на 
потврдите издадени на о к у п а ц и ј а ^ нов-
чаници које во местото на замената не се 
биле законско средство за плакјање од 
10 август 1945 година (Напатствие за 
исплати на потврдите на окупацијските 
новчаници који во местото на замената 
не б,иле законско с,редство за плакјање) 591 

589. Напатствие за извршуење чл. 1 на Зако-
нот За прошируење на ,подрачјето на Бо-
сна и Херцеговина, Хрватска и Словенија 
важноста на Законот за исплата на! потвр-
дите издајени при замената ,на окупациј-
ските новчаници и за располагањето со 
потраживањата на врзаните сметки од 7 
јуни 1945 година, како и за исплата на 
потвр,дите издадени на окупацјски новча-
ници, ко је во местото на заме,ната не се 
биле законско сретство за плакјање од 
10 август 1945 го,дина (Напатствие за 
исплата на потврдите и за располагање 
со потраживањата во Босна и Херцего-
вина, Хрватска и Словенија) — — — — 592 

590. Одобреше за отварање на Главната цари-
нарница во Ракек 594 

591. Решение за опредуење цени на обућата на 
подрачјето на Хрватска - 594 

592. Тарифско обавештење — — 594 
593. Тарифско обавештење — 594 

ШТАМГ1А . ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


