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398. 
На основа чл. 31 Законот за војните воени инва-

лиди, по предлог на Министерот на народната 
одбрана, Владата ФНРЈ пропишуе 

ЗА ИНВАЛИДСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Член 1 
На војните воени инвалиди им пр ип аг ја месечна 

инвалиднина, и тоа: 
Дин. 

На инвалиди на I група со 100% неспо-
собност, на кои што им е за обичниот живот 
потребна уште и тугја помошт — — 2.000.— 
на инвалиди на II група со 100% неспособност 2.000-

1.800.— 
1.600.— 
1.300.— 
1.100.— 

900.— 
600.—» 
500.-— 
400.—» 

Член 2 
На војните воени инвалиди од I пруша покрај ин-

валиднината им припаѓаа уште и опациален додаток 
за нега и тугја помошт во износ од 2.000.— динари 
месечно, доколку таков инвалид не е сместен во 
инвалидски дом или друга установа во која што има 
»ега и бесплатна издршка. 

Член 3 
Половината на полната инвалиднина од чл. 1 на 

оваа уредба ја примаат војните воени инвалиди: 
1. — кои што се службеници, намештеници, ра-

ботници или пензионери на државните, ^ о п е р а т и в -
ните и другите јавни или приватни установи, претпри-
јатија и организации, 

2. — /кои што од вршење на ма каква самостојна 
стопанска работа или инаку имаат постојан чист 
приход во износ од 1.700 динари месечно; 

3. — кои што се сместени во инвалидски домови, 
колонии, болници и други државни установи подол* 
го од месец дена, дури се наоѓаат тамо. 

Под чист приход се смета износот на даночната 
основица смален со избаците на јавните дажбини. 

Член 4 
На вдовиците на лица загинати, умрени или не-

с т а н а к под опстојателствата од чл. 1 и 2 на Зако-
нот за војните воени инвалида, како и на вдовиците 
на умрени војни воени инвалиди од I до VII група! 
заклучно им припагја ирвалиднина во месечен из-
нос од 1.200 динари, под услови наведени во чл. 13 
Законот на војните воени инвалиди. 

Под условите од чл. 3 на оваа уредба, вдови-
ците примаат половина инвалиднина од претход-
ниот стап 

Член 5 
Покрај инвалиднината им припаѓаа на војните 

воени инвалиди и на вдовиците додаток на деца 
во износ од 175 динари месечно, и тоа само во слу-
ча ј ако примаат полна инвалиднина. 

Додатокот на деца припаѓаа до навртените 17 
години старост, односно кога се школуат до навр* 
шените 23 години старост, а ако се потполно неспо-
собни за привредуење дури трае таа неспособност. 

На овој додаток немаат право: 
а) кога е детето сместено во завод или лом, ка. 

де што ужива бесплатна издршка; 
б) кога детето прима стипендија или ::омошт 

која што изнесуе повекје од 175 д и н а ш месечно; 
в) кога детето има повекје од 250 динари чист 

месечен приход од сопствен имот или работа. 
Додатокот на деца може да се ужива само по 

еден основ 

Член 6 
Инвалиднина пршт?п а и на деца од лицата на 

загинатите, умрените или нестанатите под опстоЈа-
телствата од чл. 1 ' и 2 Законот на војните воени 
инвалиди како и на децата умрените војни воени 
инвалиди од I до VII група заклучно, кои што се 
помлади од 17 години, а ако се школуат до навр« 
шепите 23 години, односно ако се потполно неспо-
собни за привредуење дури трае та а неспособност, 
и тоа: 

за едно дете во месечен износ од 1.000 динари; 
за секое натамошно дете инв алидини ата се 

позголемуе со по 200 динари месечно. 
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Половината иа. вкупната инвалиднина од прет-
ходниот став се исплатуе ако се а&те деца обезбе-

д е н и спрема прописите на чл. 3 оваа уредба. 
Инвалиднината ја примаат децата само ако инва-

'Лиднината не ја прима вдовицата. 

Член 7 
Родителите на лица загинати, умрени иле; не-

с т а н а к под опстојателствата од чл. 1 и 2 Законот 
За војните воени инвалиди, како и родителите на 

, умрените војни воени инвалиди од I до VII група 
заклучно имаат право на инвалиднина под услов 
да се неспособни за привредуење и ако се -сирома-
ш н а состојба, или се постари од 60 години и тоа: 

ако се уживатели двата родители 1.200 динари 
месечно; 

ако е уживател еден родител 1.000 динари 
месечно 

На родителите кои што во војната изгубиле 
две ити повекје деца оваа инвалиднина се зголемуе 
со 20% за секое натамошно изгубено дете. 

Инвалиднината им припагја на родителите само 
•во случај ако загинатото, умреното или н е ^ а н а т о т о 
липе односно угоениот ^ о јн и воени инвалид не 
оставил фамилија, или ако оставил фамилија која 
што не ги ужива инвалидските принадлежности, 

Член 8 
На дедо и баба по таткото и мајката на лицата 

загинати, умрени или н е с т а н а к под опстојателсгвпта 
од чл. 1 и 2 Законот з а војните воени инвалиди 

.како и на дедо и баба на умрените војни воени 
гкнврлпди од I до VII група заклучно им припаѓаа 

1 инвалиднина под услов да се неспособни з а привре-
д у ање и да се сиромашна состојба или ако се по-
стари од 60 години, и тоа: 

ако се уживатели дедото и бабата 1000 динари 
месечно; 

ако е уживател само етен од нив 800 динари 
месечно. 

Првенство на прием на оваа инвалиднина 
гмаат дедото и бабата по татко или по мајка кои 
што се грижеле за подигањето и воспитуењето на 
лицата од кои што го доведуат своето право, или 
нив овие лица ги издржуеле. 

Инвалиднината припаѓаа на дедото с-ј бабата под 
услов да загинатото или нестанатото лице, односно 

,»умрениот војни воени инвалид не остави фамилија 
ии родители, или ако оставил фамилија или родители 

1 кои што не ги уживаат инвалидските принадле-
жности. 

Член 9 
Како сиромашни лица се сметаат оние лица кои 

! што плакјаат помалку од 200 динари на име годишен 
непосреден данок на доходок 

За лице кое што е во задруга се зе^а оној 
данок кој што припагја на неговиот дел. Под за-
друга во см*ела на оваа уредба се подразбира и 
заедница на живот и имот на таткото со синовите и 
кјерките. 

Член 10 
Вдовиците на. лицата загинати, умрени и о с т а -

нати код опстојателствата од чл. 1 и 2 Законот за 
војните воени инвалиди, како и в довуците на умре-
ните војни инвалиди, кои што по оваа уредба не 
примаат инвалиднина, а немаат деца, имаат првен-
ство на упослуење (чл. 20 Законот за војните воени 
•нива ти ди). 

Вл, свидите од претходниот став кепи' што имаат 
деца, имаат покрај првенството за упослуење право 
на додел^ење земја Счл. 17 Законот за војните воени 
инвалиди) и на стопанско ојакнуење и други повла-
стица' (чл. 22 Законот за војните воени инвалиди). 

Член 11 
Децата на лицата на загинатите, умрените или 

о с т а н а т и т е под опстојателствата од чл. 1 и 2 Зако-

нот за војните воени инвалида, како и децата на 
умрените војни воени инвалиди од 17 до навртените 
2!3 години старост, кос*' што по оваа уредба не при-
маат инвалиднина, имаат право на сите други врсти 
заштита под услови предвидени во Законот з-а вој-
ните воени инвалиди. 

Член 12 
Родителите на лица загинати, умрени или неста-

н а к под опстојателствата од чл. 1 и 2 Законот за 
војните воени инвалиди, како & родителите на умре-
ните војни воени инвалиди кои што по оваа уредба 
не примаат инвалиднина, имаат право на дсделуење 
земја (чл. 17 Законот на војните воени инвалиди); 
помошт во лечење (чл. 18 ст. "2 Законот за војните 
воени инвалиди) и стопанско ојакнусше и други 
повластици (чл. 22 Законот за војните в^ени инва-
лиди). 

Член 13 
На дедото и бабата на лица загинати, умрени 

или постанати под опстојзтелствата от чл. 1 и 2 За-
конот за вишите воени Инвалиди, како и на дедото 
и бабата на умренитр војни воени инвалиди, кои што 
по оваа уредба не примат инвалиднина, им припагја 
помошт во лечење (чл 18 Законот за војните воени 
инвалиди). 

Член 14 
Потребните кредити за исплатување* на инвалид-

ските пони а дл ежи ости по оваа уредба ке се предви-
дуат во буџетот на Министерството на народната 
одбрана. 

Поблиски одредби за начинот на исгматуењето 
на инвалидските принадлежности по оваа уредба ке 
пропишат министрите на социалната политика на 
народните републики во согласност со министрите на 
народните републики. 

Член 15 
Поблиски напатствија за и з в р ш у ј е на оваа уред-

ба ке ги издава Министерот на народната одбрана 

Член 16 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Фетепативната 
Народна Република Југославија". 

4 јул*: 1946 година 
Белград 

Претседател на Влада ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Бооз-Тито, е. р. 

399. 
На основу, овластуењето од чл. ГО ст. 1) Уредба-

та за ревизија дозволите за работа и ликвидацијата 
приватните кредитни претпријатија пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКА НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ПРИ-
ВАТНИТЕ КРЕДИТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
По прописите на овој правилник ке ликвидираат 

приватните кредитни ср етири ј ати ја споменати во чл. 
1 и 2 Уредбата за ревизија дозволите за работа и 
ликвидација на приватните кредитни претор и јатцјј., 
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Член 2 
Кредитното претпријатие во ликвидација го за . 

стапуат пред судот и вон судот ликвидационите ор, 
гани. Тие се овластени да го обвезуат и потпишуат 
н а то ј начин што ка ј неговиот назив ке означат оти 
е во ликвидација и под тоа ке ги стават своите пот-
писи. Ако ликвидацијата ја опроведуе ликвидацио-

Јнен одбор, кредитното претпријатие во ликвидаци. 
ја го обвезу ат и потпишуат два члена од ликвида-
циониот одбор. Ликвидационите органи можат за 
извршуењето на одредените работи да овластат и 
други лица. 

II. Поставуење ликввдациони органи 
Член 3 

1) Спроведуење ликвидацијата по прописите на 
овој правилник ке му се довери на ликвидациониот 
одбор од три лицг или на едно од кредитните прет-
пријатија. 

2) Ликвидационите органи ги одргдуе односно 
поставуе и разрешуе Министерот на финансиите 

„ ФНРЈ по сосл!уш!уењето мислењето на министерството 
на финансиите на народната република. 

3) Ликвидациониот одбор од три лица го поста-
ву е Министерот "на финансиите ФНРЈ во смисла на 

, претходниот став и тоа едно како свој претставник 
кој што е уедно и претседател на ликвидациониот 
одбор, второто -како застапник на кредитното прет-
пријатие а третото како застапник на поверитзлите. 

4) Ликвидациониот одбор донесуе свои одлуки 
на заедничките' седници со мнозинство на гласовите. 
Седниците се одржуат спрега потреба а најмалку 
два пати месечно. За седниците се води записник. 

Член 4 
Министерот на финансиите ФНРЈ по сослушае-

њето мислењето на министерството на финансиите 
на народната република ке им одреди со решење 
на ликзидационите органи награда од средставата на 
кредитното претпријатие при нивното одредуење 
односно поставуење. 

Член 5 
1) Отворањето на ликвидационата постапка по 

прописите на овој правилник, одредуење односно 
поставуење и разрешуење ликвидациони органи ке 

* се запише во регистер на протоколациите односно 
л во трговскиот регистер кај надлежниот народен суд 
' на основа пријавата на Министерството на финансии 

ите ФНРЈ лреку министерството на финансиите на 
народната република. 

2) Со уписот на ликвидационите органи во ре-
гистер на протоколациите односно во трговскиот 

-регистер престануат функциите на членовите од 
управниот и надзорниот одбор а и сите права и 
должности на старите ликвидатори, доколку кредит-
ното претпријатие векје се навогја во ликвидација, 
и прејдуаг на новопоставените ликвидациона органи. 

3) Ако кредитното претпријатие има поставен 
делегат или управен орган или старател поставен 
макар од која власт, со уписот во регистер на про-
токолациите односно во трговскиот регистер преста-

' нуат нивните права и должности. 

Член 6 
Ликвидационите органи работат по напатствија-

та на Министерот на финансиите ФНРЈ а под непо-
вреден надзор на министерството на финансиите на 
народната република 

III. Постапка на ликвидацијата 
Член 7 

1) Ликвидационата органи се должни, штом ке 
бидат одредени односно поставени, одлуката за ли-
квидација да ја објават во „Службениот лист ФНРЈ". 
Ако ликвидацијата ја спроведуе ликвидационен од-
бор, должен е да ги објави истовремено и имињата 
на членовите на ликвидациониот одбор. Лшгаидацио-

ните органи истовремено ке ги повикаат поверите, 
лите и должниците на кредитното претпријатие да,, 
во срок од месец дена од денот на објавуењето, 
ги пријават своите п о б а р у в а односно долгуења на! 
ликвидационите органи, доколку од расположиви-
те книги односно другите документи не би можело 
да се состави точен список на сите поверители и 
должници. 

2) Поверители!е и должниците на кредитното 
претпријатие во ликвидација имаат право во срок 
од месец дена од денот на објавуењето одлуката за 
ликвидација во „Службениот лист ФНРЈ", да ги 
проверат своше побаруења односно долгуења. По 
истекот на -ОВОЈ срок книжењата се сметаат веродо* 
стојни. Прописите од овој став ликвидационите о р , . 
гани се должни да ги објават истовремено со обја* 
вата на одлуката за ликвидација. 

3) Ликвид а пионите органи се должни без одла-
гање да ја известат надлежната управа оти кредит-
ното препријатие стапило во ликвидација. 

Член 8 
1) Лихвидиционите органи Бедната по с т р у е -

њето на должност ке состават почетен ликвидацио-
нен биланс во вид на бруто биланс. На барање на 
ликвидсционите органи членовите на последната' 
управа должни се да соработуат во составуењето на' 
билансот. 

2) Почетниот ликвидационен бруто биланс со 
образложуењето на поедини ставови л и к в и д а ц и о н а ^ 
органи ке го достават преку министерството на фи-
нансиите на народната република на Министерство--
то за финансиите ФНРЈ. 

3) Ликвидациониот биланс има да биде составен 
спрема пропишаната еднообразна шема з а кредит-
ните претпријатија („Службен лист ФНРЈ" бр. 2 од 
4 јануари 1946 година односно тетратка бр. 21 на 
посебното издање на „Службениот лист ФНРЈ" —• 
Сметковен план за кредитните установи со шемата 
на сметките на израмнуењата и сметката на загубите 
и добивките). 

Член 9 
Штом почетниот ликвидационен бруто биланс ке 

биде составен, ликвидационите органи ке пристапат 
кон оцената на активата спрега нејзината прометна 
вредност и возможноста на наплатата. По изврше-
ната оцена на вредноста на активата, ликвидациони-
те органи ке состават нов биланс (реален) и ке при-
станат на уновчуењето на активата, Овој биланс 
заедно со планот за спроведуење ликвидацијата, 
ликвидационите органи ке го достават во срок од 
месец дена по завршениот ликвидационен бруто 
биланс преку министерството на финансиите на на-
родната република на Министерството на финан-
сиите ФНРЈ не прекинуејкји ја работата на уновчу-
ењето активата. 

Член 10 
Ка ј ликвидацијата на осигурително п р е к р и ј а , 

тие ликвидационите органи се должни да ја устано-
ват состојбата на портфелите (на сите оеигуруења 
во сила), по гранките и видовите на осигуруењата, 
а за осигуруења животот и соодветната математици 
ка резерва, како и имотот кој што служи з а нејзи-
ното п о к р и л е , и за тоа, штом оваа работа ке ја 
завршат ке го известат Министерството на финан-
сиите ФНРЈ преку министерството на финансиите 
на народната република. Со извештајот ке ги доста-
ват и списоците на сите осшуруења со потребните 
подаци, т к о и пресметката на математичката ре-
зерва и преглед на на^енскиот имот. Од како Ми-
нистерството на финансиите ФНРЈ ке донесе одлука 
за тоа на кое осигурително претпријатие ке се пре-
несе портфелот, ликвидационите органи ТОЈ пренос 
ке го извршат во што покус срок. 

Член 11 
1) Ликвидационите органи се должни во што 

покус срок да ги завршат текукјите работи, да ги 
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наплатат лоб арчењата и да го уновчат другиот имот 
;&д кредитното претпријатие. 

2) Л и к в и д а ц и о н а органи можат да заклучат 
нови работи само ако се истите неопходни за довр-
ш е њ е несвршените работи започнати пред ликви-
дацијата . 

Член 12 
Ликвидационите органи должни се во сро>к од 

шест месеци да ја завршат ликвидацијата . Во исклу-
чително оправдани случаи по предлог на ликвида . 
ционите органи, Министерот на финансиите Ф Н Р Ј 
ке го продолжи ово ј ср!Ок. 

Член 13 
Во цел на уновчуењето на недвижностите од 

кредитното претпријатие ликвидационите органи ке 
ги изложат овие на Јавна продавачка, така да по-
четната цена не смее да биде (пониска од процене-
тата прометна вредност на недвижностите. Во слу-
ча ј недвижностите на јавна продавачка да не можат 
да се уновчат, ликвидационите органи к е побараат 
од Министерството на финансиите ФНРЈ преку ми-
нистерствата на финансиите на народната републи-
ка одобрење продав-ачката на недвижноста да мо-
жат да ја извршат преку слободна продавачка. 

Член 14 
1) Ако кредитното претпријатие кое што ликви-

дира по прописите на ово ј правилник, пред отвора . 
ЈЊСТО постапката за ликвидација превзеле некоја 
»правна работа во поглед на својот имот на штета 
на своите поверители, ликвидационите органи се 
должни за тоа да го обавестат преку министерство-
то на финансиите на народната република Мини-
стерството на финансиите ФНРЈ, кое што по ова ке 
донесе одлука да ли ликвидационите органи ке по-
ведат постапка каЈ надлежните народни судови з а . 
ради побијање на таа правна работа. 

2) Ако ликвидационата органи утврдат оти 
управните органи на кредитното претпријатие пред 
отворањето на постапката за ликвидација извршиле 
во управуењето со работите на кредитното прет-
пријатие некакво дело казниво по кривичните и 
другите прописи, должни се за тоа да го в е д н а ш 
обавестат преку министерството на финансиите на 
народната република Министерството на финансиите 
ФНРЈ, кое што, ако на јде оти делото постои, ке 
поднесе пријава на надлежниот јавен обвинител. 

Член 15 
,А*ко акциите односно уделите на кредитното 

претпријатие не се потполно уплатени, ликвидаци-
оните органи од секој акционер односно уделничар 
ке го наплатат неуплатениот дел во границите на 
нивната обвеза ко ја што е одредена со закон и 
правила а уште не е исполнета. 

Член 16 
1) Од кога ке ги свршат сите потребни работи 

ликвидационата органи ке состават завршен ликви-
дационен биланс во ко ј што активата ја сочинуе 
готовината и другите вредности кои што не можеле 
да се уновчат. 

2) Завршниот ликвидационен биланс со пред-
лог за исплата на поверите лиге ке се достави преку 
министерството на финансиите на народната репу-
блика на Министерството на финансиите ФНРЈ, кое 
ш т о за тие предлози ке донесе своја одлука во 
срок од месец дена по приемот. На основа одобре-
ниот завршен ликвидационен биланс, ликвидациог 
ните органи ке ги намират поверителите на кре-
дитното претпријатие и по тоа акционерите односно 
уделничарите. 

3) При составуењето списокот на обвези кои што 
имаат да се намират од средствата од ст. 1) на 
о в о ј член, ликвидаадионите органи ке ги расподелат 
на поверителите по редот на исплатата о д чл. 5 
Уредбата за ревизија дозволите за работа и лик-
видација на приватните кредитни претпријатија . 

4) Остатокот на средствата од ст. 1) на овој 
член по измируењето на сите поверители ке се раз -
дели на акционерите односно уделничарите спрема 

нивните уплатени акции во смисла чл. 17 и 18 на 
ово ј правилник. 

5) Ако кредитното претпријатие не е презадол-
жено а нем,а достаточно расположиви средства да 
ги исплати потполно своите поверители, ликвида-
т о р и т е органи можат да и з р а б о т а т предлог з а 
нивното деломично измируење, п р в д р ж у е ј к ј и се 
на прописите од чл. 5 Уредбата за ревизи ја дозво -
лите за работа и ликвидација на приватните кре-
дитни претпријатија , со тоа, поверителите конечно 
да се исплатат до сврше токот на ликвидацијата . 

Член 17 
1)( (Износите кои што доверителите не би ги 

подигнале пред бришењето на кредитното претпри-
јатие во регистерот на протоколациите односно во 
трговскиот регистер, како и износот к о ј што прео-
станал за расподелба на акционерите односно удел« 
ничарнте, ке се положи на надлежниот народен суд 
во депозит. Судот овие износи ке ги исплати на 
лицето на чието име се положени а к а ј акциите 
односно уделниц.ихе на лицето кое што ке ја поднесе 
акцијата односно уделницата. Во ово ј случа ј судот 
таквата акција односно уаелница ке ја з а д р ж и и на 
неа ке означи оти е исплатена, кому е исплатена и во 
ко ј износ. 

2) Со исплатуењего акциите односно уделници-
те како и на п о в е р и т е л и ^ од ст. 1) чл, 18 на о в о ј 
правилник не смее да се започне пред истекнуењето 
на една година дена од бришењето на кредитното 
претпријатие во регистерот на протоколациите од-
носно во трговскиот регистер. 

Член 18 
1) Поверителите кои што на кредитното прет*' 

пријатне не му Силе познати а своите побаруења не 
ги пријавиле навремено до денот кога што е завр-
шен ликвидациониот биланс испратен на одобрење 
во смисла ст. 2) чл. 16 на ово ј правилник, ке бидат 
измирени доколку дополнително ке се при јават 
пред истекнуењето на година дена од денот на 
б р и ш е њ е т о на кредитното претпријатие во реги-
стерот на протоколациите односно во трговскиот 
регистер, од имотот ко ј што преостанал за распо-
делба на акционерите односно уделничарите, и тоа 
во полн износ ако преостанатиот имот е поголем 
од вкупниот износ на нивните побараења , инаку во 
сразмера метју преостанатиот имот и вкупниот из-
нос на нивното побаруење. И з м и р у е њ е т о се в р ш и 
по истекнуењето на срокот од ст. 2) чл. 17 на о в о ј 
правилник. 

2) Конечно преостанатиот имот се дели, од кога 
ке бидат измирени и поверителите од претходниот 
став, на акционерите односно уделничарите во сраз-
мера метју овој конечно преостанат имот и упла-
тениот износ на акциската односно уделничката 
главница на кредитното претпријатие. 

3) Распоредот на преостанатиот односно ко-
нечно преостанатиот имот во смисла ст. 1) и 2) на 
ово ј член го врши надлежниот народен суд к а ј 
кого е преостанатиот имот положен во депозит. 

Член 19 
1) Предлогот за бришење кредитното претпри-

јатие во регистерот на пр ото« ол ациите односно во 
трговскиот регистер ке го став,а Министерството на 
финансиите Ф Н Р Ј преку министерството на финан-
сиите на народната република на надлежниот на-
роден суд, а спрема извешта јот на ликвидационите 
органи за завршената ликвидација . 

2) Сите списанија и книги на кредитното прет-
пријатие ликвидационите органи ке ги остават на 
сигурно место кое што ке го одреди надлежниот 
народен суд, и тие ке се чуваат десет години. 

IV. Ликвидација на банкарските односно осигури-
телните работи на кредитните претпријатија кои 

што вршат и други работи 
Член 20 

1) Ако кредитното претпријатие освен б а т е в -
ски односно осигурителни врши и други работи,: 
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а во општиот стопански интерес е да тоа и наташу 
' ли врши тие други работи, може Министерството на 

'финансиите ФНРЈ по предао«4 на министерството на 
финансиите на народната република да нареди лик-
видација на банкарски односно осигурителни ра-
боти, и тоа на то ј начин што банкарските односно 
осигурителните работи на логичното кредитно прет-
пријатие ке се пренесат со соодветното покрише 
на кредитното претпријатие кое ке го одреди Мини-
стерот на финансиите ФНРЈ. 

2) Ликвидацијата на банкарските односно ос&-
сигурителните работи во смисла на претходниот 
став ке ја спроведе управниот одбор на логичното 
кредитно претпријатие под непосреден и постојан 
надзор на делегатот а по напатствијата на Мини-
стерството на финансиите ФНРЈ, кои што ке ги 
примат преку министерството на финансиите на на-
родната република. Делегатот го поставуе Министе-
рот на финансиите ФНРЈ по сослушуењето мисле-
њето од министерството на финансиите на народ-
ната република. 

V. Преодни одредби 
Член 21 

Прибавената и досудената волна штета не Бле-
јку« во ликвидациониот биланс. Потврдата за досу-
дената војна штета ке му се предаде на надлежниот 
народен суд. Ако од чистиот имот за исплатуење 
Јповерителите кредитното претпријатие не можело 
во целост да ги исплати поверителите, ке се при-
ложи список на повергћтелите ко вој што е означена 
самата на нивното побаруење и исплатениот одно-
в о за исплата одредениот износ. Судот, кога пот-
врдата за досудената волна штета ке биде реали-
вирана, ке го расподели прашениот износ на непот-
полно намирените поверители во смисла ст, 3) и 
4) чл. 16 и ст. 1) чл. 18, а ке ги исплати по &'стек-
нуењето срокот од ст. 2) чд. 17 на овој правилник. 

VI. Завршни одредби 
Член 22 

Ликвидационата постапка по прописите на ОВОЈ 
Правилник не е ослободена сд прим ену ењ е то пропи-
сите за такси 

Член 23 
Потребни напатствија во врска со лрименуењета 

на овој правилник ке дава Банковно-валутното од-
делеше на Министерството на финансиите ФНРЈ, 

Член 24 
Овој правилнине влегле во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративната Народна 
Република Југославија". 

VII бр. 12170 
И јули 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

400. 
На основа чл. 70 и 71 Законот за непосредните 

даноци пропишу ам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊАТА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА НЕПОСРЕДНИТЕ 

ДАНОЦИ 
Член 1 

Точката 17 на членот 14 Правилникот за извр* 
шуење Законот за непосредните даноци, со кое што 
џ прашташ) обвезао набавуење на даночните кни-
шки од страна на работниците и намештениците, се 
упадну«. 

Член 2 
Точката 1 на членот 23 Правилникот за извр-

ши ење Законот за непосредните даноци се менуе 
Така да новиот текст гласи: 

„Данок п.о IV група не плакјаат установи кои 
што вршат јавна служба. По предлог на Министерот 
на финансиите, Владата ФНРЈ ке пропише кои уста-
в ш и ке се сметаат за установи кои што вршат јавна 
служба. Под израз оти данокот по IV група не го 
пл-акјаат установите кои што вршат јавна служба 
Преба да се разбере, оти опоменатите установи се 
ослободени од плаќањето данокот на сите свои 
приходи без оглед на врстата и природата на изво-
рот од каде овие приходи потекну ат. Спрема тоа, 
од вакви установи не ке се наплату е во текот на го-
дината ни данок по одбиток на приходи кои на овој 
данок подлежу ат". 

Член 3 
Овој правилник вл егу е во сила кога ке се објава 

во „Службениот лист на Ф е д е р а л н а т а Народна Ре-
публика Југославија'1. 

V бр. 6605 
9 јули 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖујОвич, е. р. 

401. 
Како е констатирано да осигурителните претпри-

јатија за трошкови употребу ат во извесни случаи 
дури и преку половина на вкупниот износ кои што 
го наплатат на име премии, со што без сомнение — 
ако би се тоа продолжило — се доведуат во опа-
сност интересите на осигураниците и ја у грозу е 
самата институција на осигуруењето, на основа чле-
нот 32 Законот за ур еду ењ е и работење на кредит-
ниот систем, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА МАКСИМИРАЊЕ ТРОШКОВИТЕ КАЈ ОСИГУ-
РИТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Вкупните месечни трошкови од работењето 
на осигурителните претпријатија не смеат да изне-
суат ловекје од 30% на вкупниот месечен инкасо, — 

Објаснуење: 
а) Под вкупни месечни трошкови се подразби« 

раат сите издаци во врска со осигурителните работи 
во еден месец, како на пр. платите на чиновниците 
вклучуејки ги наградите и додаците и та н., платите 
на аквизитерите, вклучуејкји ги наградите и дода-
ците, провизиите, даноците и таксите (не оние кои 
што се платени во односниот месец туку кои што 
отпаѓаат на тој месец), ватрогасниот допринос, со-
циалните доприноси, патните трошкови, кириите за 
просториите, осветлуењето, огревот и ел. Кириите и 
трошковните околу зградите, (подразбирајќи под 
нив и даноците на зградата) не влегуат во оваа кал-
кулација. 

б) Под вкупен месечен инкасо се подразбира 
вкупниот реален (не на база конеигнации) инкасо 
во текот на месецот по одбитокот уделите на реоси-
гуруач&те во премиите а ио додавање провизијата 
примена од реосигуруачите. 

2) Прилагодуењето на трошковите кон прописот 
под 1) има да се изврши во срок од 3 месеци, така 
разликата метју досегашниот процент на трошковите 
и процентот од 30%, секој месец да се смали за една 
третина. 
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За извршуењето на оваа наредба ке се грижи 
^Отсекот за осигурителните установи на Минует ер -
четврто на финансиите ФНРЈ , ко ј што по потреба и 
" ке ги објаснуе неговите одр едб«. 

VII бр. 12138 
10 јули 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖујОвич, е. р. 

402. 
-На основа членот 42 Законот за уредуење и ра-

ботење на кредитниот систем а во смисла на членот 
7 Законот за валоризација и членот 6 Законот за 

' регулирање предвојните обвези, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАКЛУЧУЕЊЕ ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА 

* ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
I. — Сите осигурителни претпријати ја должни 

^се д о 1 август 1946 година да заклучат и да му до-
?стават на Министерството на финансиите Ф Н Р Ј 
^своите сметки за 1945 година (сметка на израмнуење 

сметка на загубите и добивките) . При тоа, п о к р а ј 
^Односните постоекји прописи, важи и следното: 
ч, 1) Осигурителните претпријатија , кои што вршат 
р а б о т и на осигуруење животот, привремено матема-
т и ч к а т а резерва и резервата за исплата на стасаните 

неликвидираните предвечни осигуруења на живо-
т о т во овие свои годишни заклучни сметки ке ги 
-внесат во износот рамен на вредноста која што на-
Именскиот имот ја им,а после валоризаци ја !^ на инве-
с т и ц и и т е по Законот за валоризација односно после 
^Шресметуењето на предвојните и окупациските обве-
^ з и (побаруења) по Законот за регулирање предвој -
~ните обвези и по Законот за курсевите за повле-
^чуење окуп азиските пари. 

2) З а ј м о в и т е по полици на предвојните осигу-
р у в а а на животот нема да се внесуат во заклучните 

/сметки, како вопшто да не постојат. 
3) Резервата за исплата стасаните и неликвидна 

^раните окупациски осигуруења на животот ке се 
- 'искажуе посебно, по курсот на замената на окупа-
'Диските пари. 
^ II. — Оваа наредба не се од несу е на осигури-
т е л н и т е претпријатија кои што се навог јаат во ли-
квидација , »нити на Државниот завод за осигуруење 

% реосигуруење. 
ГИ. — Напатствија потребни за извршуење на 

(оваа наредба ке дава Банковно-валутното одделење 
ла Министерството на финансиите ФНРЈ . 

VII бр. 12000 
9 јули 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖујОвич, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата и Ми-
нистерот на народната одбрана, Маршалот на Југо-
славија Јосипа Броз-Тита 

р е ш и л 
да се за особени заслуги за народ одлику ат 

< СО О Р Д Е Н ЗАСЛУГА ЗА Н А Р О Д Ш Р Е Д : 
водници; Мокардић Т . ГОЈКО, Чолић Л , Никола, 

Јордан! Ш. Никола, Чубра Д. Михајло , Чубрић М. 

Томо, Чучник Ј. Винко, Чулић Ј. Леко, Ђаковић Љ . 
Милан, Ђаковић В. Милан, Ђелдун И. Анђело, Ђеле-
ковчан А. Фрањо, Ђерић Р. Илија, Ђукелић С. Спасо, 
Ђукин С. Боро, Ђ у р и ћ М. Ратко , Ерић Д. Божо , Игња-
товић М. Милан, Игњатовић М. Ж и в о р а д , Илибашић 
М. Раде, Илић К. Душан, Илић Ц, Јово, Инић Ј . 
Владимир, Иванчевић С. Петар, Иванић М. Бранко, 
Иванић Д. Мићо, Иваниш П, Никола, Иванковић И. 
Анте, Ивановић М. Јанко, Ивановић Ж. Радован, Ива-
новић Л. Остоја, Ивчић С. Милан, Ивковић Б. Сава, 
Ивосевић П. Милош, Јагер И. Фрањо, Јаглица Д. Ми-
лан, Јагровић Д. Раде, Ј а јић Р. Андрија, Ј акљић Н. 
Антон, Јакончић Ј. Ладко , Јакоповић А. Јосип, Ја-
ковљевић С. Игњат, Јаковљевић Ј. Милан, Јакшић П. 
Милан, Јалшевац ј ! Антун, Јамник А. Иван, Јанчић 
С. Никола, Ј андрић И. Миливој , Јанус Д. Јован, Јан-
зековић М. Франц, Јањанин М. Петар, Ј а њ а т о в и ћ Ђ. 
Милан, Јарић Б. Миладин, Ј арић С. Милан, Јелач? 
B. Лука, Јеличић В. Мићо, Јерић М. Милорад , Ј е р и ћ 
C. Станко, Јерковић Б. Слободан, Јерман К. Франц, 
Јевтић М. Ђорђе , Јоцковић В. Душан, Јокић С Јо-
ван, Јовановић М. Дико, Јовичић С. Драго , Јовић Н. 
Илија, Јовић Ж. Никола, Јозиповић И. Мате, Јуретић 
Ј. Иван, Јуричев И. Мишо, Јурић М. Паско, Ј у р ц а С. 
Стево, Јуришевић И. Ј о ж к о , Јуришић В. Бранко, Ј у -
ришић Ј . Ивица, Јур јевић И. Миљенко, Јурковић Т. 
Рафаело , Лазић С. Ж И В О Ј И Н , Лисац М. Мартина, Лу-
кић Ј. Драго, Најев А. Марко, Наранчић С. Јован , 
Недељковић Д. Здравко , Недовић С. Јагош, Недовић 
П. Вукосав, Ненадовић Душан, Никчевић М. Ново, 
Николић М. МилиЈа, Николић С. Момир, Николић Д . 
Петар, Нинић Ј. Јосип, Нишевић Ј. Јоцо, Новаковић 
П. Ђука , Новаковић Ђ. Милан, Новић Б. Светозар, 
Новковић М. Милош, Нушиновић В. Химзо, Обра-
довић К. Обрад, Оклешин Ф. Леополд, Радуловић П. 
Милан, Ру јевић Ј . Јован, Шајнић Ј, Јоже , Шилар А. 
Јоже , Шмац Л. Адолф, Шмон Ф. Август, Шурина Д. 
Вилим, Удовчић И. Иван, Улаковић X. Салко, Угри-
чић П. Ђуро , Ускоковић С. Бранко, Узур И. Милка, 
З а ј ц Ј . Јанез , Жупанчић Ј . Драго , Жагар Ј. Јанез и 
Аџић И. Мирко; 

мл. водници: Аџија И. Илија , Албијанић Т, Бла-
гоје, Анђелковић Ц. Мирко, Антолек Ј. Иван, Арам-
башић И. Дмитар, Церар Ф. Франц, Чамца Ј. Иван, 
Чаргоња С. Винко, Чарман М. Леополд, Чавић Ж . > 
Бошко, Чеховин Ј. Алојз , Чибић Милош, Чолић Ј . 
Перо, Чор М. Иван, Чор М. Јосип, Чубрић Б. Стево, 
Чучковић М. Никола, Чућак С. Бранко, Чугаљ Н. Сто-
јан, Ђу јић М. Јован, Ђикановић Б. Милован, Ћпцало 
С. Раде, Ђорђевић П. Благоје , Ђукановић М. Божо , 
Ђурановић Ђ. Никола, Ђурчић Л. Драган, Ђ у р ђ е в и ћ * 
С. Милан, Ђурић Ф. Јован, Ђурић Д. Реља, Ђ у р и н е « 
М. Јосип, Ђурковић Ђ. Божидар , Ђуровић М. Мило- ' 
ван, Илибашић II. Благоје , Илић В. Добросав , Илић 
Ђ. Гојко, Илић Г. Василије, Инић Н. Анте, Интихар 
А. Малка, Иванчевић Р. Петар, Иванишевић Н, Јово , 
Ивановић Ј. Мишо, Ивањек А. Јулиус, Ивић М. Владо, 
Ивошевић Р. Никола, Јагодић Ђ, Пајо , Јакић Ј. Пе-
тар, Јаковл^евић М. Иван, Јаковљевић М. Мирко, Јак-, 
шић В. Драго , Ј акшић Ј . Здравко , Ј а к у ш А. Д р а г у -
тин, Ја мор ек П. Валент, Јањушевић Д. Василије, Ја-
стребинац С. Стјепан, Ј а ж и ћ Ј. Иван, Ј ефтпнић К. 
Коста, Је јциц И. Иван, Је јинић П. Марко, Ј е л е н а В. 
Франц, Јел ерчић Ј. Ј о ж е ф , Јелић Д. Радисав, Јелу-
шић Е. Антон, Јер ин А. Миха, Јерковић С. Драго , 
Ј ежина И. Анте, Јочић И. Јоко, Јо јић Ј. Мићо, Јоко-
вић Ђ. Марко, Јовановић С. Раде, Јовановић Ж . 
Срећко, Јовановић М. Војин, Јовичић С Љ у б о , Ј у р . 
чић А. Фрањо, Јуретић П. Мијо, Јурић Ш, Анте, Јур -
ковић Ш. Анте, Јутранић М. Тони, Наградић С. И л и -
ја, Натлачен Ф. Мартин, Ненадић Т. Петар, Нена-
довић Д. Проко, Николић Л. Душан, Николић П. 
Илија , Нишевић Г1. Милош, Новак А. Иван, Новако-
вић И. Ђуро, Новаковић Р. Мирко, Новаковић О. Ни-
кола, Новаковић С. Перо, Новаковић М. Никола, Ра-
јачић Д. Никола, Урсић А. Винко и Узелац С. П е т а р и 
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д е с е т а р а Абрамовић М. Иван, Аџић Ј, Ђуро, 
Агнић А. Јозе, Антић А. Таса, Черемлић П. Славко, 
Чеп Ј. Јосип, Чорак М. Дане, Чубер Ј. Филип, Илин-
чић Ј. Душан, Иванчић Ј. Антон, Иванетић И. Иван, 
Јакомин А. Антон, Јанеш Л. Милан, Јанежић А, Лало, 
Јанковић Н. Милош, Јарчов В. Перо, Јеловац Ђ. Дам-
јан, Јованић В. Лука, Јонић М. Иван, Јордан А. Ан-
тон, Јурас М. Гојко, ђуретић Б. Миро, Јурић С. Миле, 
Ном Ј. Јожеф, Новалић М. Хусеин и Узелац А Дими-
трије; 

Абалић М, Мато, Абрам А. Венедик, Абрам Ј. 
Иван, Абрамовић Б. Пајо, Абуна Ј. Јожа, Аћимов В. 
Ново, Аћимовић С. Млађен, Аћимовић Ј. Радомир, 
Адровић М. Мехо, Аџић Д. Мићо, Аџић Д. Жарко, 
Агановић А. Халим, Ајдер ИЈ. Ђурађ, Ајдук Ф. Анђел-
ко, Ајстер М. Миха, Алајица Н. Миле, Алексић Р. 
Раде, Алексић П. Жарко, Алич И. Јожеф, Аљиновић 
Ј. Марин, Амброзић Е. Риго, Амброж И. Мирко, Ам-

' брожић Ј. Јакоб, Амброжић А. Јоже, Андолшек А. 
Јоже, Андраш Ј. Иван, Андраш ев ић И. Карло, Ан-
дрић П, Андрија, А нд риј антић В. Даворин, Анђелко-
вић В. Бранко, Анђелковић Б. Петруш, Анђелковић 
В. Владимир, Антанасијевић П. Димитрије, Антица Н. 
Бартул, Антић С. Љубомир, Антоловиќ Ф. Милан, 
Анточело Ј, Јосип, Антуновић С. Слободан, Арх А, 
Јанез, Архар Ј Иван, Аризановић М. Бошко, Арнаут 
П. Јово, Арсић Ђ. Видоје, Атанацковић Р. Предраг, 
Атанасовић М. Владимир, Аушић В. Јоже, Авбељ Ф. 
Павел, Аврамовић М. Гавра, Чадоња П. Дмитар, Ча-
хук И Јанко, Чанак Н, Раде, Чавић Ј. Марко, Чавић 
М. Перо, Чех Ј. Едвард, Чех Л. Леополд, Чехуљић К. 
Никола, Чејван С. Мехмед, Чекелиш П. Миле, Челе-

б и ћ П. Вајо, Челица М. Лука, Челић М. Данило, Чер-
нетић М. Миха, Чернич Н. Јоже, Чернигој И. Иван, 
Чернигој И. Иван, Чића Ј. Пане, Милашевић О. Мех-
гед, Чилина И. Вицко, Чинар С. Јосип, Чизмић Ј. 
Филип, Чорић М Гојко, Чосић' Ј. Никола, Чож Ј 
Јоже, Чрнић М. Матија, Чо кито ј Ј Стане Црну га 
Н. Станко, Чрв А. Фргнц, Чубрило Д. Јован, 
Чудина А. Иван, Чугаљ М. Драган, Чулибрк М. 
Перо, Чураковић И. Марко, Ћук Д. Данило, 
Ђаип Ј. Неђо, Ћаклић Т, Милован, Ђаковић Л. 
Дмитар, Ђаковић Л. Драган, Ђаковић 0 . М т ? , 
Ђалетић Б. Ђоко, Ђапић П. Ђуро, Ђокић Ц. Милован, 
Ђорр& Д, Драги, Ђорић К. Стеван, Ђукановић М. Је-
лена, Ђукановић Л. Мирко, Ђукић М, Бошко, Ђукић 
П. Буде, Ђукић Р. Илија, Ђукић Т. Иван, Ђукић Д. 
Јово, Ђукић С. Никола, Ђукић М, Ристо, Ђукић Ј, 
Симо, Ђумић Р. Милан, Ђумић М, Срђан, Ђорђевић 
М. Драгољуб, Ђуран Н. Јово, Ђурашковић В Милан, 
Ђурчин Ј. Арсенија. Ђурчић М, Душан, Ђурђевић М. 
Драгомир, Ђурђевић ЈТ. Никола, Ђурђевић С Петар, 
Ђурђић М. Митар, Ђуричић С Перо, Ђурић Ђ. Јо-
ван, Ђурић Ј, Јован, Ђурић Б, Милан. Ђуришић 
Ј. Никола, Ђуровић Р Марика, Ђуровић К. 
Милош, Ђуровић Б. Милутин, Ђуровић Ђ, Ра-
досав, Ибришевић X, Идриз, Пантовић Ј. Бог-
дан, Идризовић А. Шемседин, Илибашић Ђ. 
Милош. Илић П Душан, Илић С. Илија, Илић 0 . Јо-
сип, Илић М Милорад. Илић Д, Млаџо, Инђић М. 
Сава, Инхоф М. Ђуро, Инкич П. Мухарем, Ињац Т. 
Лука, Ињац И. Петар, Ипавец Ф. Франц, Исаковић X. 
Хусеин, Иштван ић И, Мирко, Иванчевић Н. Иван, 
Иванчевић С. Миле. Иванчић И, Ич;-'н, Иванчић Ф. 
Јоже, Иваношић Ј. Мато и Ивановић т Божидар; 

десетари: Иванковић Д. Милан, Иванов К. Дими-
тар, Ивановић М. Милосав, Ивановић М, Милош, 
Ивановић С. Трајко, Ивановић М. Стево, Ивановски 
Т. Благоја, Ивањек К Стјепан, Ивчић Б. Ду-
шан, Ивчић П. Васо, Ивец Ф. Антон, Ивец 
А. Мирко, Иветић П. Бранко, Иветић Ђ, Или-
ја, Иветић Н. Никола, Иветић М. Слобода, Иве-
тић С. Слободан, Ивица М. Иван, Ивичек Ф Мијо, 

^Ивичевић И. Милутин, Ивковић П. Божо, Ивковић Ј. 
ЈТетар, Ивковић Д Томо, Јаблан М Филип, Јачов П. 
фуро, Јадрић А Марин, Јагодић М. Пајо, Јаић И. 
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Душан, Јакелић А. Павао, Јакхела А. Јоже, Јакир Н / / 
Анте, Јаконћић А. Алојз, Јакопец А. Винко, Ј а к о п о Л 4 

вић И. Иван, Јакоповић Ј. Јосип, Ј акош Ј. А л е к с а н а 
дар, Јаковац К. Јоле, Јаковљевић Р. Миодраг, Ј а к о в у * 
љевић П. Мирко, Јаковљевић Д. Радивој , Јаковљевић"^ -
М. Симо, Јакша М. Алојз, Јакшић Р. Јандре, ЈакшићТ 
Ј. Огњен, Јакшић Р. Сретен, Јакус Б. Кајо, Јакуш Ј Л . 
Кајо, Јамер Ј. Славко, Јано М. Мартин, Јанчић Р.Т 
Мане, Јандрић Б. Стојан, Јанићијевић М, Живојин,V ' 
Јанко Ф. Карол, Јанковић Ј. Драган, Јанковић Б Л 
Лазо, Јанковић Н. Мирко, Јанша Ј, Франц, Јањанину 
М. Павао, Јања.нин М. Стојан, Јањић С, Тодор, Ј а њ о - ^ 
шевић Т. Стево, Јањушевић К. Милета, Јард Ј. Л а д о ^ 
Јаридић М. Мирко, Јарнец А. Стјепан, Јаснић А.* . 
Данте, Јазбец Ј, Винко, Јазић Л. Јово, Јечменица М.^ 
Никола, Јелача М. Милан, Јефтанић Ш. Максим, 
тић О. Стево, Јефтић М. Војислав, Јефтинић М.^ 
Александар, Јелаш И. Јозо, Јелчић И. Живко, Јелену 
К. Симон, Јеленц Ф. Цветко, Јеленчић III. Антон,> 
Јеленчић С. Стјепан, Јеленић Ј. Леополд, Јеличић Ил 
Бранко, Јеличић М. Бранко, Јеличић Н. Станко, Јелић* 
Ј. Иван, Јелић С. Јово, Јелић Л. Милан, Јелникар А';^ 
Антон, Јеловац Б. Петар, Јенстрле А. Јожеф, Јерцог. > 
И. Вид, Јоргић И. Стево, Јеричевић А. Никола, Јерин ' 
Р. Гојко, Јерина М. Иван, Јеркан А. Симун, Јерковић' , 
И. Анте, Јерковић М. Анте, 'Јерковић С. Иван, Јер-" * 
ковић Ф. Марко, Јерковић П. Саво, Јерман И. Иван, * 
Јерончић А. Мијо, Јесих Ј. Матија, Јевић Н. Стево / 
Језерчић М. Тадија, Јокановић М. Божо, Јоксимовић ^ 
Р. Манојло, Јоргић С. Петар, Јошић Б. Јово, Јова- > 
новић Ж. Пвејо, Јовановић М. Драгољуб, Јовановић," 
М. Драгиша, Јовановић М. Јован, Јовановић М. М и - [ 
хајло, Јовановић П. Милинко, Јовановић Д. Милош, ^ 
Јовановић Ђ. Нико, Јовановић И Никола, Јовановић -
М. Сава Јовановић С Саво, Јовановић Ј. Ш п и р о / 
Јовановић В. Жарко, Јовањић С. Милан, Јоветић Ј . 
Марко, Јовичић М. Душан, Јовичић Б. Лазо, Јовичић 
Р. Ранко, Јовичић С. Радо, Јовичић Ђ, Совро и Јовић > 

С. Јован 

Бр. 126 
30 март 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, с. р. др. И. Рибар, с. р. ' . 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ . 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцег овим е" во бројот 27 од 3 јули 1946 година 
о б ј а в е : 

Правилник за организацијата и работата на 
Биолошкиот институт во Сарајево; 

Напатствие за продавањето на шумските произ-: _ 
води од државните шуми: 

Напатствие за едно образи ото спроведуење Уред* 
бата за поништуење с в е д о ч а н с т а т а стечени за вре*-
ме на окупацијата во Државните и приватните сред«^ 
ни школа бр. 18402 о д 22 октомври 1945 година. , -
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије4 

во бројот 32 од 3 јули 1946 година об јаву е: 
Правилник за извршуење Уредбата за евиденција 

и контрола на сите градежни претпријатија на На-
родната Република Србија; 

Напатствие од Министерот на финансиите на На-
родната Република Србија за примена на Уредбата 
за регулирање принадлежностите на државните 
службеници на Србија 

Во бројот 33 од 6 јули 1946 година објавуе: 
Правилник за одрешење количини на белите 

жита, кои што поедини притежатели на истите се 
обвезни да ги испорачат на државата во смисла 
„Уредбата за откупот на житариците за економска 
1946/47 година", и за количините кои што на тие 
стопанства остану ат на слободно располагање; 

Напатствие за извршуење прописите на Правил-
никот за одредуење количини на белите жита кои 
што поедини притежатели на истите се обвезни да 
ги испорачат на државата во смисла Уредбата за 
откуп житарици за економска 1946/47 година, и за 
количините кои што на тие стопанства остану ат на 
слободно располагање; 

Решење на Министерот за град ежите на Народ-
ната Република Србија за измена називите на кана-
лите на територија од Автономната покраина Војво-
дина; 

Решење на Земскиот уред за цените на бонбони 
на територија на Народната Република Србија; 

Решење на Земскиот уред за цени за начин на 
продавачка туларските производи на територија »на 
Народната Република Србија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
„Службени лист Аутономне покрајине Војводине 

у Народној Републици Србији" во бројот 26 од 
5 јули 1946 година објавуе: 

Напатствие за пресметан^ службените патни 
трошкови; 

Напатствие за дополнителна регистрација на за-
поетските заведени ја. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
Во "бројот 12 од 1 јули 1946 година објавуе: 

Правилник за обликот и големината на штамби-
#ите и печатите на власта и установите на Народ-
ната Република Црна Гора, за назив на власта и 
текстот на пив; 

Правилник за организација на здравствена слу-
жба по детските домови; 

Правилник за вршење откуп на волната во еко-
номска 1946 година на територија на Народната Ре-
публика Црна Гора. 

Правилник за измена Правилникот за работа и 
"администрација на државните апотеци; 

Одлука на Министерот за внатрешните работи 
на Народната Република Црна Гора за одредуење 
матичарските подрачја на територија на Народната 
Република Црна Гора; 

Пословник за работа на работничките повере-
ници на територија на Народната Република Црна 
Гора. 

Решење за одредуење цени за штампарски ра-
боти на територија на Народната Република Црна 
Гора; 

Решење за покачуење цените на дрвената траг ја 
во Подгорица на име подвозну трошкови од Јабука 
—Матешево до Подгорица; 

Решење за покачуење цените на дрвената грагја 
во Никши«ј на име подводни трошкови од Њего-
вугје до Вик ши к ј. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службен лист на Народната 

Република Хрватска во бројот 88 од 4 јули 1946 
година објаву е: 

Дисциплински правила за ученвдиге на :реднит« 
трговски школа на Народната • Република Хрватски. 

Во бројот 89 од 6 јули 1946 година објзвуе: 
Решење за отворање еднор, наредна основна 

школа во Секириижје, околија Крапева; 
Решење за отворање 0,делењето еа дубинско 

бушење при Државната средишна закаетска школа 
во Загреб; 

Решење за изземањето на произзодуачко-про-
давачките цени на украсните предмети на занает-
ската пр о д в о д у ачк а од нормирањето на цените. 

Измена решението за височината на наплатата за 
лимарским и инсталатерските рабоит и услуга на 
подрачјето на Народната Република Хрватска. 

„Народне новине" службениот лист на Народ-
ната Република Хрватска, во бројот 90 од 9 јули 
1946 година, објаву ат: 

Закон за обвезна поправка и довршуење жили-
шните згради; 

Закон за укинуење Законот за Земската кон-
фолно-сметковна комисија од 8 септември 1946 
година; 

Закон за Земската банка на Хрватска; 
Закон за овластуење Владата на Народната Ре-

публика Хрватска за донесу ење уредби за обнова 
земјата и народното стопанство; 

Закон за оеластуење Владата на Народната Ре-
публика Хрватска за донееуење прописи за распо-
лагање со жилишните и работните простории и за 
уредуење жилишните односи; 

Уредба за пензионирање и установуење правото 
на пензија на службениците од бившите бановини, 
покраини, области, жупании, градови и општини и 
нивни установи на подрачјето »а Народната Репу-
блика Хрватска; 

Правилник за извршуење Уредбата за откуп жи-
тармиите во економска 1946/47 година; 

Напатствие за извршуење собирниот буџет на 
Народната Република Хрватска за 1946 година. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

397. Указ за прогласуење санаториумите Гол-
ите и Тополшница (Словенија) за уста-
нови од општодржавно значење — — — 657 

398. Уредба за инвалидски »прикадлежности — 657 
399. Правилник за постапка на ликвидацијата 

на приватните кредитни претпријатија — 658 
400. Правилник за измени и дополнуењата 

Правилникот за извршуење Законот за 
непосредните даноци — — — —. — 661 

401. Наредба за максимирање трошковните ка ј 
осигурителните претпријатија — — — — 661 

402. Наредба за заклучуење годишните сметки 
на осигурителните претпријатија — — — 662 

— Белград, 
— Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович. Мајке Јевросиме 20. 

на Државна штампарница, Белград 


