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381. 
У К А З 

На основга членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го про-
гласуе Законот за потврда и измени Законот за 
печатот од 24 август 1945 година, кој што на осно-
ва овластуењето од членот 136 Уставот го до-
неле законодавните одбори на Сојузното векје и 
Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ 

сој гласи: 

3 А К а Н 

ПОТВРДА И ИЗМЕНИ ЗАКОНОТ ЗА ПЕЧАТОТ 

| Законот за печатот од 24 август 1946 година 
?потврдуе со измените наведени во овој закон, 
;а да неговиот изменет и пречистен текст гласи: 

Закон за печатот 
Глаца I 

Општи одредби 

Член 1 
Во Федеративната Народна Република Југосла-

вија печатот е слободен. Никој не може да биде 
спречен во слободното изразуење на своите мисли 
преку печатот, освен во случаи кои што ги предви-
дуе законот. 

Член 2 
Под печат во смисла на овој закон сг подра-

збираат сите списанија, слики, цртежи или други 
слични предмети кои што во цел на растурање, со 
механички или со хемиски пат се умножени или сз 
изработени за умножуење. 

Нем1а да се сметаат за печат во смисла на овој 
закон умножените примерци кои што служат на 
•потесен круг лица во внатрешни работни цели или 
за обично обавес!гуење, како што се штампани 
обрасци, трговски и други слични посмртни објави, 
обични позиви на разни забави, состанци. преда-
вања и слично. 

Член 3 
За печатење книги, уметнички дела и слични 

^повремени штампани ствари не е потребна ни-
каква претходна пријава или одобруење на држав-
ниот орган. 

Член 4 
Кој што сака да издава весници или повремени 

списанија мора најмалку 14 дена пред почетокот на 
издавањето да поднесе на надлежниот окружен ја-
вен обвинител пријава во која што ке наведе: 

1) иа.зи,в на весникот или повремене™ списание 
кое што ке се штампан 

2) фамилијарно и родено име, 
адреса на издавачот, одговорниот 
гите членови на уредништво™; 

3 ) назив (фирм>а) и адреса на П Ј 
која ке се штампа; 

„ 4) место на издавањето вее 
то списание; 

5) карактер и сорта на весникот или повреме-
ното списание (на пр. дневни или неделни лист, за-
бавни, книжевни, политички и тн.). 

Издавачот исто так? е должен до му поднесе на 
јавниот обвинител пријава за секоја промена на 
горните околности најдоцна 24 сати од кота ке на-
стапи промената. 

Член 5 
^ За ист весник или повремено списание може да 

биде поставено повекје одговорни уредници, со 
ознака за кој дел (рубрика) на весникот односно на 
повремениот спис секој од нив е одговорен. 

Одговорните уредници мораат да имаат преби-
валиште во местото на издавањето на весникот или 
повременото списание 

Член 6 
Немаат право да бидат издавачи, уредници или 

постојани членови на уредништво^ лица: 
1) кои што не уживат политички и граѓански 

права; 
2) кои што бице функционери или истакнати 

членови во усташките, четничките, љотикјевските 
организации, во организациите на белата и плавата 
гарда и во другиве фашистички организации и 
групи во земјата или пространство™, како и лица 
кои што соработуеле со непријателите и со нивните 
домашни помагачи; 

3) кои што биле издавачи, уредници, истакнати 
соработници и писатели на фашистички и проф-а. 
шистички книги, весници и други повремени и «е-
повремени списанија; 

4) кои што за време војната, од 6 април 1941 
година до ослободуењето на земјата, биле издава-
чи, уредници, истакнати соработници и писатели на 
книги, весници и други повремени и неповремени 
списанија со кои што е распирува национална, расна 
или верска омраза и раздор, или со кои што се по-
магало (работењето на надворешните непријатели 
на Југославија; 

5) кои што се служеле со печатот за ширење 
порнографија, за вршење уцена и во слични не-
морални цели. 

Член 7 
Странски државјани можат да бидат издавачи 

или одговорни уредници на весници и повредени 
списанија само по претходно одобруење на сојуз-
ниот Министер на внатрешните работи. 

Член 8 
Штампарот е должен ла му достави на надлеж-

ниот околиски јавен обвинител три примерци од 
штампаните ствари штом примерците ке бидат от-
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штампани. Ако штампарницата се навогја во седи-
штето на окружниот јавен обвинител, како и каде 
нема околиски јавен обвинител, штампарот е дол^ 
жен да ги достави примерите на надлежниот 
окружни јавен обвинител. 

Член 9 
На сит? книги и други неповремепи списанија 

мора ла биле означено местото на издавањето, ме-
стото и годината на пумпањето, називот (фирмата) 
на штампарницата. како и фамилијарно™ и роде-
ното име на издавачот (сопственикот), а на сите ве-
сници и повремени списанија уште и фамилијарно™ 
и роденото име нд одговорниот уредник. 

Глава II 
И с п р а в к а 

Чтен 10 
Државен орган, организација, установа или при-

ватно (физичко или празно) лице кое што се смета 
за навредено со извесни тврдења изнесени во ве-
сниците или повременото списание, може да МУ 
поднесе н^ одговорниот уредник исправка па изне-
сените тврдења. Уредникет може да го одбие штам-
пањем на исправката ако е таа повекје од двапати* 
подолга од написот кој што сг« исправуе или ако е 
нечовечки нанишане. Ако одговорниот уредник не 
сака исправката да ја отштампд во првиот или вто-
риот нареден број по приемот на исправката, спо-
менатото лице може да поднесе тужба на надлеж-
ниот окружен суд заради штампање™ исправката. 

По приемот на тужбата судот ке го повика и 
преслуша одговорниот уредник и тужител и, ако е 
нужно, неопхо что "отрезните сведоци и ке донесе 
пресуда, со која или ке ~о ослободи одговорниот 
уредник од должноста штампање исправкава, 
или ке му нареди исправката да ја отгатампа на 
начин како тоа судот ке одреди. 

Судот по закри тужби ке постапи во срок од 
три дена. Не^озолтмта страна има право жалба на 
повисокиот суд во срок од осум дена. 

Глава Ш 

Забрана 
Член 11 

Се забрану© растурање и продавање поедини 
книги, весници и други штампани ствара ако со-
држат: 

1) пропагирање, предизвикуење идо; распируење 
национална, расна или верска нееднаков, омраза 
и раздор; 

2') повишење гоагјоните на побуна, диг срзића 
или саботажа: 

по<в1г;ус\ое грабаните на насилно обарање 
у е г а в 11 чо т поре .чо к; 

4) повишење иле-; потстакнуење на промена или 
парушуење уставното у р е ђ е њ е во против демо-
кратска цел; 

5) навреди -или клевети протин пријателски ге 
зе-мји во цел ;т<а насипу е ње добрите меѓународни 
односи и меѓународниот мир; 

6) одобруење ип;: помагање работен ето на над-
ворешните непријатели на Федеративна-^ Народна 
Реп у б лг -к а Ју ^ о ел <\ вија; 

7) повижуење на неисполнуење воените дол-
жности', 

8) ширење лажни алармантни вести кои ги угро-
зуат државните <кди наполните интереси; 

9Ч) издавање РО^ЧИ тајни; 
10) навреди или клевети за врховните ноестав-

нички органи- на Ф е д е р а л н а т а Народна Република 
Југославија или за народните републики; 

11) тешка навреда на моралот или потстакну-
ење на криминал. 

Во цел на заштита воспитанието на младината 
се забранев растурање и продавање книги, весници 

и дпуги штампана ствари наменети на младината, 
кои што содржат чтиво, написи, цртежи или слики« 
штетна по воспитанието на младината. 

Член 12 
Весници и други повремени списанија кои што 

објаву ат забранет садржај наведен во членот И 
овој закон, па заради тоа поедини т м н и бројеви 
најмалку три пати едно .по друго судски се забра-
нети, можат да се забранат наполно. 

Исто така да се забранат книги, весници &« други 
штампани1 ствари за кои ке се утврди да се финан-
сирани од ^ностран-ство. 

Забрана на печатот по овој член се објаву е во 
,,Службениот лист на Федератисиата Народна Ре-
пу б ли к а Југ осл а в ија", 

Член 13 
Забо ана на печатот во смисла членот 11 и 12 

на овој закон. како и забрана издавањето на пе-
чатот од разлози наведени јо членот 6 овој закон, 
изречуат надлежните окружни судови по предлог 
на окружниот јавен обвинител. 

Во особено хитни и оправдани случаи може 
надлежниот јавен обвинител ду изрече со образло-
жено писмено решење привремена забрана за расту-
рање и продавање весници односно повремено спи-
сание. Во тој случај тој своето решење за забрана 
одма ке го достави едновремено на уредништво -

и на надлежниот окружни суд, а на народната 
ција ке нареди да ги заплени штампаните прим 
и, ако е потребно, да го запечати штампаре 
слог. клише ит е и ти. 

По приемот на предлогот од јавниот обвин 
од став 1 овој член, односно по приемот на него 
решење за привремена забрана од ст. 2 овој 7 

судот е должен најдалеку во срок од 24 сат 
закаже расправа. После преслушуењето на јав 
обвинител и одговорниот уредник, издавачот и 
сатенот, и после нреслушуењето на неопх! 
потребните сведоци, судот ке донесе решење д 
го пр»л'ма или одбива предлогот на јавниот пбвш 
гел з а забрана односно да ли оси ржу е или пони-
штуе неговата забрана. Во решењето за забраната 
мораат точно да се означат местата заради кои што 
забраната се изречуе и да се наведат законски^ 
прописи на кои што решението се заснива. 

Недоволната стран? има право жалба на пови-
сокиот суд во срок од 48 сати по соопштуењето на 
решението. 

Член 14 
Ако во постапката за забрана печатот по 

претходниот член се установи оти издавачите, уред-
ниците или писателите примале, покрај редовните 
ирина длежностњос "бени хонорари за доне :уење 
3'абпгнети статии, одломци и т. ел., или за таа 
работа да се е] ^'лансирани од пространство, судот 
пролее ла им забрани секоја понатамошна работа 
како на издавач уредник или соработник на сите 
веснини и други штампана ствари кои што излегу ат 
во земјата. 

Судската одлика з? ова се објаву е во ..Службе-
ниот лист на Федератигната Народна Република 
Југосп,;ија". 

Глава IV 

Странски печат 

Член 15 
На верниците, книгите и другите 'списанија 

штампани во ипострапство слободно им е влечењето 
и растурањето во Федеонтивната Народна Репу-
публика Југославија без никакво претходно одобор-
ење. П^а^о на растурање странскиот печат имаат 
домашните и странските претпријатија и установи 
ком што добиваат за тоа особено овластуење од 
Претседателетвото на Владата ФНРЈ. 
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Со исклучеше од предниот став Дозволено е 
влечењето и растурањето на весници, книги и 
други списанија кс а' што се печатат во простран-
ство на јазиците на нашите народи или кои што се 
наменети на нашите народи, по претходно о д о б р -
ење на Генералниот секретар иа Владата ФНРЈ. 
Решеното со ко>е што не се одо бр у е влечењето 
и растурањето на овие списанија ке се објави во 
„Службениот лист на Федеративната Народна Ре-
публика Југосл ат' ј а". 

Член 16 
Претпријатија и установи овластени за расту-

рање странскиот печат се должни, штом ке ги при-
АМО Ј̂веснидоуте, книгите или списанијата печатени во 
И»0стра1гсг»а, да достават по три примерци на Прет-
седателството на Владата ФНРЈ. 

Прописите на чл. 11 и 12 овој закон се одне-
с а т и на странскиот печат кој што в легу е во Фе-
дер ативната Народна Република Југославија. Ру-
шењето за забрана го донесте Генералниот секре-
тар на Владата ФНРЈ. 

Глава V 

Кривични одредби 

Член 17 
За навреда прописите од чл. 4, 6, в, 9, 15 и ст. 1 
16 овој закон, доколку со други прописи на овој 

друг закон не е предвидена потешка казна, 
^чинителот ке се казни според околностите на 
ш е дин случај и оцената на судот, парично до 
50.00(ј.— динари или со лишуење од слобода до 
4 ме седа. 

Член 18 
Кој под некој н п и с ке потпише лице кое што 

тајгнапис не го напишало или кој ке допушти да 
отле означен како уредник а нема участие во от-
редуењето правецот на листот ш и во оддучуењето 
да ли некој напис ке биде објавен или не, ке се 
казни со лшнуење од слобода до 4 месеци. 

Член 19 
За статии и' други написи со ко« што за по-

себна парична награда или друга материална ко-
рист невистински прикажуејкјс!1 ги стварите се ве-
н ч а а т или омаловажуат поединци, установи 
претпријатија одговорното лице ке се казни со ли-
шуење од слобода до година дена. 

Член 20 
За растурање забранетиот домашен или стран-

ски печат, како и за растурање странскиот печат 
без дозвола по ст. 2 чл. 15 овој закон, учинителот 
ке се казни со лишуење од слобода до година дена. 

Член 21 
За објавуење преку печатот службени г/ воени 

1 ајети без изрична дозвола на надлежниот државен 
орган, одговорното лице ке се казни со литнуење 
од слобода од еден месец до две години, доколку 
делото по други закони не повлечев потешка казна, 

Член 22 
За навреда клевета учииета преку печатот 

одговорното лине ке се казни со линпење од сло-
бода до три голини и парично до 20.000.— динари. 

Тужителот има покрај тоа право на накнада на 
штетата. 

На барање на тужителот судот може да одлучи 
судската пресуда во целост или во извод за трошок 
на осудениот да се отштампа во листот во кој што 
инкриминисаниот напис е објавен. 

Член 23 
Издавачот, уредникот или писателот, кој што 

покрај редовните пр ир адл ежи ости прима .особени 

хонорари за доносуење или пишуење забранети ста, 
тии, други написи, цртежи или слично ке се казни 
со лишуење од слобода до три години, а ако за тра 
ири,ма парични средства од пространство, со лишу-. 
ење од слобода до 5 години. 

Чтген 24 
Како одговорно лице во смисла на кривичните 

одредби од овој закон се смета во прв ред писате-
лот; ако е писателот непознат или вон од достигот 
на државните органи, уредникот; ако не^а ни уред-
ник, издавачот; -а ако и издавачот е непознат, штам. 
парот; а ако и штамоарот е непознат, растурачот. 

Член 25 
За судење делата од овој закон е надлежен 

окружниот суд на ^ие подрачје е издадена или 
штампана ствар, а ако местото на издавањето од-
носно штампањето е непознато, тогај окружниот 
суд на чие подрачје штампаната ствар се растура. 

Член 26 
Издавачот одговара солидарно за плакјање па-

ричнава казна и за накнада штетата на која ке би-
де осуден одговорниот уредник. 

Член 27 
Овој закон влегуе во сила со денот на обнаро« 

дуењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија". 

У.бр, 335 
8 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Наредната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

С е кр ет ар, Пр етев датсл, 
М. Перуничич, е. р. др. И. Рибар, е. р. 

382. 
У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот 
Президиумот на, Народната скупштина ФНРЈ го про-
глаоуе Законот за потврда и измени Законот за 
сузбивање недопуштена шпекулација и стопанска са-
ботажа, кој што на основа овластувавте од членот 
136 Уставот го донеле законодавните одбори ни. 
Сојузното век! е и Векјето на народите на Народната 
скупштини ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ ЗАКОНОТ ЗА СУЗБИ-
ВАЊЕ НЕДОПУШТЕНАТА ШПЕКУЛАЦИЈА И 

СТОПАНСКА САБОТАЖА 

Законот за сузбивгн.е недопуштената шпекула-
ција и стопанска саботажа од 23 април 1945 година 
се потврду е со измените и дополнувањата наведени 
во овој закон, така да неговиот изменет и пречистен 
текст гласи: 

З А К О Н 

за сузбивање недопуштена трговија, недопу-
штена шпекулација и стопанска саботажа 

Член : 
Како дело на недопуштена трговија се смета 

секоја стопанска дејност противна на постоекјите 
прописи со кои што се регулира трговијата, ако не 
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ђретставуе дело на недопуштена шпекулација од чл. 
| овој закон ади прекршував (истап) казниво по 
посебни прописи, и ако за тоа дело со други прописи 
не е предвидена потешка казна. 

Како недопуштена трговија се смета особено: 
. 1) секое пречекоруење на цените во продавачка 

преку цените прописани од надлежниот орган; 
2) сакање поголема, цена за стоката но што е онаа 

цкоја што на промзводуачот, посредникот, односно 
та продавачот му осигуруе печалба која што со оглед 
ш а местото, времето и сите други околности се 
(смета за примерна; 

3) продавачка «а стоката која што не одговара 
.на предвидениот или означениот квалитет или ш 
{количината; 

4) производство, или купуење и продавање на 
/стоката кое што се врши противно на важекјите 
прописи; 

5) изнесуење или превоз на стоката преку допу-
штените количини без дозвола на надлежниот орган, 
['ако е за ова по посебни прописи потребне особена 
{дозвола; 

6) купуење од производуачите или други лица 
во цел на препродавачи на пазариште или на патот 
Д»о пазариштата стока важна за масовно снабдуење 
а наменета за директна продавачка на потрошуачите; 

7) прикривање и непредавање вишков ите на хра-
на и други предмети за кои што е прописана обвезна 
предавачка на државата, доколку делото не содржи 
недопуштена шпекулација казниво по "чл. 4 овој 
закон; 

8) пропуштање да се во дуваните , на пазари-
шната или други места каде што сг врши јавна про-
давачка на водно место поединечно или во општ 

" Ценовник означат цените на поедини предмети кои 
што се изложуат на продавачка, кога такво изложуње 
ћа цените, односно на ценовникот е прописано; 

9) тргував со злато, платина, драгоценост^ де-
визи и валути ако се врши противно на важекјите 
прописи; и 

10) секоја друга стопанска дејност, слична на 
Напред наведените случаи, која што е обватена со 
ѕст. 1 на овој член. 

Делата на недопуштената трговија ке се казнат 
Е кога се извршени од нехат. 

Член 2 
Недопуштената трговија ке се казни со при-

силна работа без лишував од слобода најмногу до' 
&дна година или со парична казна најмногу до 
60. ООО.— динари. 

Недопуштената трговија од точ. 9> членот 1 овој 
ј^акон ке- се казни со казна на лишував од слобода 
најмногу до три години. 

За делата на недопуштена трговија може како 
Јрпоредна казна да се изрече времена забрана на 
ЈБршење одредена дејност и занает најмногу до шест 
јјмесеци, а за дело од точ. 8 претходниот член може 
•Како споредна казна да се изрече и деломична кон-
фискација на имотот, според Законот за врстите иа 
• Казни. 

За нехат ке се казни поблаго. 
Предметот на недопуштената трговија ке се кон-

Зшскуе во корист иа државата. 

Член 3 
Како дело на недопуштена шпекулација се смета, 

'секоја стопанска дејност која што има за цел со 
натрупував или препродавачка на животните про-
дукти или предмети од масовна потрошуачка да 
постигне несразмерна имотна корист. 

Како недопуштена шпекулација се смета осо-
бено: 

1) секое натрупуење, прикривање, своеволно за-
пирање илгл' ограничував' на пр ©давачката или увдр-
жуење од продавачката на произведената или купе-
ната стока или пропуштање обвезната пријава на 
залихите од произведената или купената стока, а во 
цел таа да се повлече од промет, како би се подоцна 
со продавачка или п р е п р о д а в а л а постигнала несраз* 
мерна имотна корист; 

2) повекје пати препродавање со уведуење не-
потребни посредуваа во прометот на животните про-
дукин и предмети на масовна потрошуачка (верижна 
трговија); 

3) одвраќање производуачите м и другите лица 
од пооизводство или од продарачка животните про-
дукти и предмети на масовна потрошувачка заради 
покачуење цените во цел на постигнуење ^ с р а з -
мерна имотна корист; 

4) договор мег ју производуачите, посредниците 
и продавачите во цел на покачуење цените или спре-
чував спагјањето на високите цени на животните 
продукти и предмети на масовна потрошуачка; и 

5) секоја друга стопанска дејност слична на на-
пред наведените случаи која што е обватема со ст. 
1 овој член. 

Како недопуштена шпекулација се смета и тр-
пљење со злато, платина, драгоцености, девизи и ва. 
лути ако се врши противно на важекјите прописи 
во цел на по стигну ење несразмери а имотна корист. 

Член 4 
, За делата на недопуштена, шпекулација ке се 

казни со лишуење од слобода најмалку шест даса-
ци, а ако делото предизвика потешки друштвени 
последици, со лишуење од слобода со присилна ра-
бота најмалку година дена со деломична или * пот-
полна конфискација на имотот, според Законот ^ 
врстите на казни. 

За делата на недопуштена шпекулација можат 
како споредни казни да се из-речуат губиток на по-
литичките права и забрана вршењето на одредена 
дејност и занает, според Законот за врстите на 
казни. 

Делото на недопуштена шпекулација со потешки 
друштвени последици, извршено за време војната; 
или војната опасност може да се казни и со смртна 
казна. 

Предметот на недопуштена шпекулација ке се 
конфискуе во корист на државата. 

Член 5 

Како стопанска саботажа во смисла на овој за-
кон се смета секоја работа, односно пропуштање 
работата во цел да се смекјава, оневозможуе или 
доведу© во опасност правилното и бргото работење 
на државните, кооперативните или приватните сто-
пански и соопштителни претпријатија (заведенија) 
или поледелските стопанства, како и секоја работа 
која што и^а за цел оштзтугње интересите на на-
родното стопанство или у г р о з у е а е државната сто« 
панска политика. 

Како стопанска саботажа се смета особено: 
1) оштетував, уништував или отстранував ур§», 

гјаите, средствата за производство, суровините, по* 
лупреработуачките и готовите производи; 

2) измена или ставање вон употреба составиш^ > 
делови на урегјаите, средствата за производство 
соопштенијата; * 

3) оштетуење или уништував сејанијата, жетвата,; 
или културата воопшто на поледелските стопанства! 1 

4) оштетував, уништував или отстранував ж ^ 
виот или мртвиот инвентар, жетвените приноси 
стопанските објекти на полоделските стопанства; 
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5) отугјуење или прекривање сировините и дру-
гите средства за производство во цел на запирање 
•и ограшчуење производството на стопанските и со-
општителните претпријатија (заведенија) или на по-
леделските стопанства, или неоправдано пропуштање 
цџ набав!уење сировини и друга' средства за произ-
водството; 

6) затворање стопанските и соопштителните прет* 
цријатија (заведенава), запирање и ограничува© Ра-
ботата во нив без оправдани разлози; 
; 7) договор метју производу аните ил« пр ошв о к -
ачите и по ср ед никите кој што има за цел неоправ-
дано смалуење на производството или запирање на 
работата во стопанските и соопштителните претпри-
јатија (заведени^.) или на поледелските стопанства; 

8) свесно извршуење на полед плеќите работи во 
противност со прописаниот план или во противност 
со наредбите на .надлежниге власти или неизвршуе-
ње такви работи без оправдани разлози; 

9) примена на нерационален методи во производ-
ството или расподелбата на средставата во цел на 
оневозможуење ил»л' отежуење правилното ра-
ботење; 

10) составање и поднесуење нетачни калкулации; 
11) пропуштање чувањето и одржуењето на сред-

ствата за производство, сировина, поледелскиот и 
другиот инвентар, полупреработуачкте и готовите 
производи; 

12) навреда обвезата на чување работната тајна 
која што е утврдена со постоекјите прописи; 

13) неисполнуење должностите во раководство-
то или контролата на стопанските и соопштителните 
претпријатија (заведенија) или поледелстте стопан-
ства во цел на оштетуење интересите на производ-
ството или поткопување авторитетот на државните 
власти; 

14) кочење работата воопшто во стопанските 
и соопштителните претпријатија (заведенија) или 
на пол еде леќите стопанства; и 

15) други, на предните точки слични случаи. 
Делата од точка 1, 3, 4, 5, 6, 11 и 12 ке се казнат 

и кога се учинети од нехат. * 

Член 6 
За делата на стопанска саботажа ке се казни со 

лишуење од слобода најмалку шест месеци, а со 
потешки случаи со лишуење од слобода со присилна 
работа најмалку година дена со дел обична или пот-

полна кон фи акација на имотот и со вршена или по-
стојана забрана за вршењето на одредената дејност 
и занает. Покрај овие казни може како споредна ка-
зна да се изрече и губиток на политички права. На-
ведените споредни казни се изречуат според Зако-
нот за врстите на казни. 

Во случај кога извршителот на делото поста-
пил со особена безогледност пробив интересите на 
народите и државата или ЈО лоша донел осо-

/бено голема штета, ке се казни со лишуење од сло-
бода со присилна работа најмалку 15 години или со 
смртна казна, а во случај на војна или војна опа-
сност со смртна казна. 

Во случај на нехат учииителот ке се казни со 
лишуење од слобода до шест месеци, со присилна 
работа без лишуење од слобода или со парична 
казна, или, ако е штетата особено мала, ке се осуди 
да ја накнади штетата. 

Член 7 
При одмеруењето височината на казната за дела 

на недопуштена трговија, недопуштена шпекулација 
стопанска саботажа особено ке се земе во оглед 

лоша волја и друштвена опасност на извршителот, 
како и големината на штетата која што со делото 
настанала или би можела да настане за народните 

или државните интереси. Како отежителна околност 
ке се земе и делото во поврат. 

Член 8 
Паричната казна и конфискуената стока идат 

во корист за исхрана на жителите од онаа народна 
република на чие подрачје пресудата е изречена. 

Ако е предметот на кривичното дело по овој 
закон монополи сам а стока, спречената парична казна, 
и конфискуената монополисана стока одат во корист 
на фондот за сузбивање монополските вини. 

Член 9 ' 
Конфискуената стока ке се стави на располагање 

на најблискиот местен народен одбор со тоа истата 
да ја предаде и износот да го стави на раполагање 
на она министерство на народната република кое 
што ги води работите за снабдуење, ако се во пра> 
шање производи кои што лесно се расипуат, жива 
стока или живина. Конфискуената монополисана сто-
ка се предава непосредно на најблиската монопол-
ска установа без никаква накнада. 

Сета друга стока ке ја земе народниот одбор 
на чување и за тоа ке го извести напред наведеното 
министерство кое што со таа стока понатаму ке по-
стапи според напатствијата на Министерството за 
трговија и снабдуење ФНРЈ. 

Надлежниот суд може во текот на постапката да 
превзема мерки за да се спречи извршителот на де-
лото да ја изигра казната на конфискација имотот 
или конфискуење стоката. 

Член 10 
Делата на недопуштена трговија, недопуштена 

шпекулација и стопанска саботажа од овој закон, ка-
ко и извршуење казната изречена по овие дела не 
застаруат. 

Член 11 
Сопственикот на претпријатието (заведение) кој 

што е физичко лице одговара за делото од овој 
закон, доколку не ке се докаже да е тоа направено 
без негово знаење, односно дополнително одобру-
ење или без неговиот нехат. 

Кај правните лица одговараат покрај извршите-
лот на делото и оние органи или полномошници кои 
што управу ат со дотично то претпријатие или имот 
ако не се докаже да е делото направено без нивно 
знаење, односно дополнително одобруење или без 
нивниот нехат. 

Ако е делото направено по налог или на пот-
стрек на одговорната управа на правното ладе, може 
да се изрече и казна на, конфискација едниот дел 
или целиот имот на пре, ишто лице. 

Член 12 
Во случај на осуда сопственикот на претпријати-

ето или на поголемо поледелско стопанство по овој 
закон, може надлежниот орган на државната управа 
по укажана потоеба да постави при претпријатието 
односно стопанството, ' а негов трошок делегат со 
задача да се грутки за правилноста на неговата ра-
бота. Накнадата за работа на делегатот ја одредуе 
органот кој што го поставил. Делегатот не смее 
освен таа накнада да прима ништо од претпријатието, 
односно стопанството-

Член 13 
За судење кривичните дела од овој ^ к о н се над« 

лежим во прв степен околиските судови. 
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Ако во текот на постапката ке се покаже да 
делото казниво по овој закон би можело да повлече 
смртна казна, околискиот суд ке ја запре постапката 
и предметот ке го достави на надлежниот окружен 
суд како првостепен, 

Постапката се покрену е по пријава од макар кое 
лиде или по службена должност. Сите државни ор-
гани кои што ке дознаат за постоење делото се дол-
жни да поднесат пријава на надлежниот околиски 
суд. 

Судовите по делата од овој закон ке постапуат 
хитно. 

Член 14 
Против пресудата донесена во прв степен има, 

место жалба во срок од осум дена на надлежниот 
повисок суд. 

Судот може да одлучи пресудата по правосил-
носта да се обја!Ви во извод во дневниот печат на 
трошок на осудениот. 

Правосилните пресуди по делата од овој закон 
судовите ке ги доставуат на министерството за пра-
восудне на, народната република. 

Член 15 
Во случај кога е во прашање дело за кое што 

би можела да се изрече смртна казна судот обвезно 
ке нареди истражен притвор на обвенетиот, а во дру-
гите случаи притворот ке се нареди ако постои опа-
сност за бегање или смеќавање истрагата со влиание 
на сведоците или опасност од повторуење делото 
или ако е делото во поврат, 

Член 16 
Заради сузбивање недопуштената трговија и не-

допуштената шпекулација месните народни одбори 
можат да образу ат потребен број комисии кои што 
ке се грижат да се откријат случаите на недопуште-
ната трговија и недопуштената шпекулација и ви-
новниците ио законот да се прогонат. Овие комисии 
имаат три члена од редовите на потрошуачите и 
членовите или службениците ка одборот. 

Комисиите се овластени и сами да извршат запле-
нуење на животните продукти и предмети на масовна 
потрошуачка по шиите од овој закон ако не префр-
л а т вредност од 2.000.— динари. Во тој случај мо-
жат да изречат и парична казна до 1.000.— динари и 
конфискација на предметите од кривичното дело. 
Комисиите можат со оглед на лошонамерноста на 
извршителот и последиците на делото да го устапат 
предметот н а надлежниот околиски суд. 

Против решеното на комисијата може да се под-
несе жалба на надлежниот околиски суд во срок од 
три дена. Жалбата се предава на народниот одбор 
чојата комисија го донела решението. Судот може 
решението на комисијата да го поништи или измени 
во секој правец па и на штета н а жалителот Одлу-
ката на околискиот суд е конечна. 

Член 17 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по обја-

вуењето во „Службениот лист на Ф е д е р а л н а т а На-
родна Република Југославија'. 

У. бр. 353 
И јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федералната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перзлшчич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

383 
У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот 
Презираниот на Народната скупштина ФНРЈ го 
лрогласу е Згпопот за потврда и измени Законот 
за забрана на предизвикуење национална, расна и 

.верска омраза и раздор, кој што на основа овла-
"стуењето од членот 136 Уставот го донеле законо-
давните одбори на Сојузното векје и Векјето на 
народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ ЗАКОНОТ ЗА ЗА-
БРАНА НА ПРЕДИЗВИКУЕЊЕ НАЦИОНАЛНА, 

РАСНА И ВЕРСКА ОМРАЗА И РАЗДОР 
Законот за потврда и измени Законот за 

забрана на нр едизв,пцуење национална, расна и 
верска омраза и раздор од 24 мај 1945 година се-
по тврду е со измените наведена во овој закон,, така 
да неговиот изменет и пречистен текст гласи: 

за забрана на предизвикуење национална, 
расна и и раздор 

Член А* 
Секое огржшчуење на правото како и секое 

давање повластици и привилегии на траг јамите на 
Федеративната Народна Република Југославија на 
основа разликата во народност, раса и вероисповест 
кое што иде на тоа да се нарушат уставните начела 
на рамноправноста на грабаните и народите и 
братството и единството на народите на Федера-
тивната Народна Република Југославија кг се казни 
по овој закон. 

Член 2 
Како дело против националната рамноправност 

ке се казни и секоја агитација, пропаганда и ти-
шу ење, издавање, п у м п а њ е и растурање списанија 
со кои што се иде на тоа да се предизвика или ра-
спали национална или расна омраза или раздор, 

Член 3 
Делата од чл. 1 и 2 на обој закон ке се казнат 

со лишуење од слобода од три месеци до пет години. 
Со оваа каона може судот да изрече ѕ казна на 
губење политички права спрема Законот за црститг 
на казни. 

Член 4 
Ако делата од чл. 1 и 2 на овој закон предиз-

викаа* потешки последици, или ке бидат извршени 
под особено отежителни околност^, или ако де-
лото од чл. 2 предизвика масовни нереди, ке се 
казни со лишуење од слобода со присилна ра-
бота о д две до петнаесет години и со делимична или 
потполна конфискација »имотот и губиток на поли-
тичките права, а во случај! повишење н а извршуење 
убиства, ке се казни со смрт. 

Потешко ке се казни делото во поврат или она 
кое ке го изврши јавниот службеник во званична 
должност. 

Член 5 
Пр ед и зв »му ењ е и распируење верската омраза 

ке се казни како и предизвикуење и рас пируете 
националната или расната омраза. 

Делото на предизвикуење и расоируење вер-
ската омраза се-состои во нападот на припадници 
од една вероисповест на некоа друга вероисповест 
(или во предкЈзшкусње непријателско пр оти в став ање 
на припадниците иа една према припадниците на 
друга вероисповест на верска основа. 

Научна критика на религијата воопшто и кри-
тика на неисправната работа на верските претстава 
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ници и црквени службеници не може да се смета 
како пред&звикуење на верската омраза. 

Ке се смета за отеже;телна околност ако пред-
извикуењето и рашируењето на верска омраза го 
вршат црквените претставници. 

Член 6 
За судење по кривичните дела од овој закон 

надлежен е во првиот степен околискиот суд, а до-
колку би се за делото можела да изрече смртна 
казна, надлежен е во првиот степен окружниот суд. 

Член 7 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна га На-
родна Република Југославија'^ 

У. бр. 352 
11 јули 1046 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, е. р. до, И. Рибар, е, р. 

* 384. 
У К А З 

На основа члено1 74 точ, 6 и членот 136 Уставот 
Презшдиумот на Народната скупштина ФНРЈ го 
ирогласуе Законот за потврда и измена и дополну-
ењета Законот за решуење работните спорови, кој 
што на основа овластуењето од членот 136 Уставот 
го донеле законодавните одбори на Сојузното векје 
и Векјето на народи!е на Народната скупштина 
ФНРЈ, а кој гласиш: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА 
ЗАКОНОТ ЗА РЕШУЕЊЕ РАБОТНИТЕ СПОРОВИ 

Законот за решуење работните спорови од 5 
јул« 1945 година се потврду е со измените и дополну-
ењета наведееи во овој закон, така да неговиот 
изменет и пречистен текст паси: 

о а I/ а и 

за решуење работни спорови 
" член 1 

Работни спорови се оние спорови кои што на-
стану ат метју работници и намештеници и работо -
д ат е ли од работните односи во приватните, коопе-
ративни! е и државните претпријатија во приват-
ните, ^оперативните и јавните организацији и уста-
нови. 

Член 2 
Рд^гурритр, ^.апгнпи пи судат работните дудови*. 
За судењето на работните спорови во прв сте-

пен надлежен е околискиот суд како работен суд без 
оглед на вредноста на спорот. 

Член 3 
Месната надлежност на првостепениот работен 

суд се одредуе спрема местото каде што се вршила 
работата или каде требело да се врши, или спрема 
местото каде што се навогја послозницата на прет-
пријатието, односно седиштето на организацијата 
или установата, или спрема местото на заклучуењето 
на договорот. 

Член 4 
Тужбата се подои е су е на работниот суд од прв 

степен писмено или усмено во записник. , 

Расправата пред судот е јавна. 
Судот пред започнуењето на усмената расправа 

по службена должност ке проба спогодба мегју 
странките. 

Ако дојде до спогодба, судот за тоа ке сочини 
краток записник кој што остануе во судските спи-
санија. Преписот на овој записник судот ће го из-
дава са&:о на барање на странките. 

Доколку смета оти е потребно заради изнаЈ-
дуење на материјалната вистина, судот може и по 
званична! а должност да прибаве и да провод^1 

докази. 
Судот донесуе одлуки по слободно уверење 

засновано на совесната оценка на проведените до-
кази. 

Постапката пред работниот суд е хитна. 

Член 5 
Против првостепената пресуда странките можат 

да изјават жалба на надлелсшот окружен суд како 
работен суд на втор степен во срок од три дгна по 
урачуењето на пресудата. 

Жалбата се предава на првостепениот рабо [ен 
суд писмено или усмено во записник. 

Второстепениот суд должен е да донесе одлука 
по жалбата во срок од 5 дена од нејзиното примање. 

Член 6 
Околиските и окружните судови како работни 

судов« донесуат одлуки во совети од три члена. 
Претседател на првостепен работен суд е еден 

од судиите на околискиот суд кого го одредуе прет-
седателот на овој суд за една година. Другите два 
члена на првостепениот работен суд се суд*, и-поро-
тници на околискиот суд. 

Окружниот работен суд се состои од претседа-
тел и двајца судии, кои што ги одредуе претседа-
телот на окружниот суд за една година 

Член 7 
Работниот суд може но предлог или по слу-

жбена должност во текот на постапката да донесуе 
привремени наредби, ако смета оти без тоа интере-
сите на странките би Сме угровени. 

По приговорите и жалбите против привремените 
наредби се одлучуе со пресуда за главната ствар. 

Член 8 
Во постапката пред работните судов*/ не се пла-

ќаа никаква такса. 

Член 9 
Со денот на влегуењето во сила на овој закон 

престануат да важат сите прописи кои гиго се во 
противност со неговите одредби. 

Работните спорови, кос^ што се започнати и по 
кои што не е донесена правосилна одлука до 6 јули 
1945 година, ке ги судат судовите надлежни по овој 
закон, а врз основа на нова тужба. 

Член 10 
Се овластуе Министерот на правосудието ФНРЈ 

во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ да 
издава напатствија ^а спроведуење на овој закон. 

Член И 
Овој закон влегуе во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федер тгивтта 
Народна Република Југославија". 

У, бр. 354 
11 јули 1940 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић е. р, . ДР- И. Рибар, е. р. 
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385. 
У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 иј членот 136 Уставот 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го 
прогласе Законот за потврди и измени Законот за 
седмогодишното основно школуење, кој што на 
основа на овластуењето од членот 136 Уставот го 
донеле законодавните одбори на Сојузното векје и 
Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ 
д кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ ЗАКОНОТ ЗА СЕД. 

МОГОДИШНО ОСНОВНО ШКОЛУЕЊЕ 

Законот за седмогодишното основно школуење 
од 26 октомври 1945 година се потврдуе со изме-
ните наведени во овој закон, така да неговиот из-
менет и пречисте*! текст гласна': 

ОПШТ ЗАКОН 

за седмогодишно основно школуење 
Член 1 

Во Федеративна^ Народна Република Југосла-
вија се уведуе обвезно седмогодишно основно шко-
луење за сите деца н(а обата пола. 

Шко леќата обвеза започну е со седмата и трае 
до петнаестата година на староста. 

Член 2 
Народните републики ке донесат закона за 

остваруеље одредбите на овој закон. 

Член 3 
Овој закон влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федер ативната 
Народна Република Југославија". 

У.бр. 361 
11 јул*г 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, е. р. др. И. Рибар, е. р. 

386. 
На основа чл. 1 Законот за овластуењето Влада-

та ФНРЈ за донеоуење уредби по »прашањата ОД на-
родното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог 
на Министерот за финансиите ФНРЈ, донесуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУЕЊЕ УПРАВАТА НА ДРЖАВНИТЕ МО* 
НОПОЛИ И ПРЕНЕСУЕЊЕТО НЕЈЗИНАТА НАД-

ЛЕЖНОСТ И РАБОТЕЊЕ НА ПОЕДИНИ 
МИНИСТЕРСТВА 

Член 1 
Управата на државните монополи се укинуе, а 

•нејзините работи прејдуат во надлежност на след-
ните министерства, и тоа: 

а) производството на солта во надлежност на 
Министерството на рударството; 

б) узозот и извозот на тутунот, солта, книшки 
да тутун, кјибрит, секаде и кремење во надлежност 
на Министертсвото на надворешната трговија; _ 

в) изработуењето и расподелбата на таксените 
вредности во надлежност на Министерството на Фи-
нансиите ФНРЈ; 

г) расподелбата на тутунските преработувачки, 
книшките за тутун, кјибрит, секала, кремење и сол 
во надлежност на Министер;:твото з.а трговијата и 
снабдуењето; 

д) производството, откупуењето и ф а б р и к а в а « 
та на тутунот во надлежност на Министерството на 
индустријата. 

Организацијата за производството, откупуењето 
и фабрикацијата на тутунот и преработуењето на 
книшките за тутун ке ја пропише со уредба 
Владата ФНРЈ по предлог на Министерот на инду-
стрија ФНРЈ. 

Член 2 
Сите солани, фабрики и складишта за тутун 

како и на другите монополски артикли со кои што 
до сега управуеше Управата на државните монопо-
ли нрејдуат со инсталациите, објектите, инвентарот, 
мат ер и ал от и другиот имот под управа на надле-
жните министерства во смисла на членот 1 оваа 
уредба. 

Член 3 
Персоналот на Управата на државните монопо-

ли се ставре на располагање' на Министерството на 
финансиите ФНРЈ кое што во согласност со другите 
министерства од членот 1 ке го изврши неговиот 
распоред. 

Член 4 
Министерствата во чија надлежност прејдуат 

работите од Управата на државните монополи одвез-
ли се да се грижат наполно да бидат остварени 
нејзините приходи предвидени' со Општиот државен 
буџет на Федеративната Народна Република Југо-
славија за 1946 година. 

Приходот од дневната продавачка на стоката 
од чл. 1 тон. г) оваа уредба, сразмерен на вред-
носта н,а месечниот контингент на стоката ставена 
во продавачка, мора секоедневно да се уплатуе во 
корист на државната благајна. 

Член 5 
Со влечењето во сила на оваа уредба ке се при-

стапи кон ликвидацијата на Управата на државните 
монополи. 

Ликвидацијата на Управата на државните мо-
нополи, во смисла »а одредбите од оваа уредба, ке 
ја изврши комисијата која што ја составуе Мини-
стерот на финансиите ФНРЈ, а во која влагаат пре-
ставници на сите министерства од членот 1. 

Поблиски одредби за ликвидацијата ке пропи-
ше со наредба Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 6 
Сојузните министерства во согласност со соод-

ветните министерства на народните републики ке 
извршат расподелба на работите од надлежноста 
по оваа уредба согласно одредбите на Уставот на 
Федеративната Народна Република Југославија и со 
важекјите прописи. 

Член 7 
Оваа уредба вл егу е во сила осмиот ден по обја-

вуењето во ^Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија",. 

4 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрану 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е, џ* 

Министер на финансиите, 1 

Сретен Жујович, е а, ^ 
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387. 
На основа членот 80 став 2 Уставот на Феде-

ративната Народна Република Југославија, по пред-
лог на Министерот на трудот ФНРЈ, Владата ФНРЈ 
пр о пи шу е 

У Р Е А Ј В А -
ЗА ОСНИВАШЕ ЗДРАВА ЗА ИСЕЛЕНИЦИ 

Член ТР 
Во цел на спр ов оду ењ ето организацијата на 

иселеничката служба се оснива во рамките на Ми-
нистерството на трудот ФНРЈ Управа за иселеници. 

Управата за иселеници е орган на Министер-
ството на трудот ФНРЈ, кое што и дава задаци и 
смерници за работа. 

Член 2 
Предметот на работењето на Управата за исе-

леници е: 
1) спремање и организирање враќањето на исе-

лениците; 
2) правна заштита на интересите на иселени-

ците, иселениците кои што се вракјат, нивните фа-
милии и роднини; 

3) одржуење културно просветни врски со исе-
лениците; 

4) водење централна миграциона статистика, ка-
тастар на населбите и музеите; 

5) информативно-поередовна служба; 
Члер 3 

Управата за иселеници може извршуењето на 
поедини задаци да ги повери на извршните одбори 
од народните одбори. 

Член 4 
На чело на Управата за иселеници стои Дирек-

тор кого го поставке Претседателот на Владата 
ФНРЈ по предло1 на Министерот на трудот ФНРЈ. 

Службениците на Управата за иселеници ги по-
ставуе Министерот на трудот ФНРЈ, кој што може 
да го овласти директорот за посаавуење одредени 
службеници. 

Член 5 
Поблиски одредби за организацијата и работата 

на Управата за иселеници ке пропише Министерот 
на трудот ФНРЈ 

Член 6 
Оваа уредба влггуе во сила со денот на обна-

родуењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија". 

4 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трудот, 
Вицко Крстулозкч, е. р. 

388. 
На основа чл. 31 Законот за во злите воени ин-

валиди, Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот 
на народната одбр ана, пр о г:'.г лу е 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОВЛАСТИЦИ ЗА ВОЗЕЊЕ НА ВОЈНИТЕ 
ВОЕНИ ИНВАЛИДИ И ДРУГИ ЛИЦА КОИ ШТО 

УЖИВААТ ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

Член 1 
Војните воени) инвалиди и друга лица заштитени 

1Р Законот з« војните воени инвалиди ш&ат драво 

на бесплатно возење на железниците, автобусите и 
бродовите кои што ги искористуе државата и на 
сите бродови од брежната пловидба, кога патуат 
зарад стакнуење ШЕИ користење инвалидско -драве). 

Како доказ да лицата од претходниот став па-« 
ту ат зарад стекну ење и користење на инвалид-
ските права ке служи позлиот или у пу тот од над-: 
ленените воени органи, уз личната легитимација. 

Член 2 

Војните воени инвалиди, кога патуат по при-
ватна работа, имаат право три пати годишно (одење 
и вракЈање) на повластено возење од 50% од це-
ната на железниците, автобусите и бродовите кои 
што ги жскористуе државата и на сите бродови од 
брежната пловидба. 

Во цел на користењето повластици од предниот 
став, Министерството на народната одбрана, одно-
сно од него овластените воени органи, ке им евда-: 
ват на војните воени инвалиди книшки за возење.* 

Книшк&ле за возење ке се издадат на основа 
правосилните решења за инвалидските права, доне-
сени во смисла одредбите на Законот за војните 
воени инвалиди. До донесуењето на вакви решења 
на војните воени инвалиди ке им се издаваа! при-
времени книшки за возење на основа решењата по 
кои што примаат инвалидски принадлежности одно-
сно помошт. 

Книшките за возење им се издават на војните 
воени инвалиди бесплатно. 

Член 3 

Правото на бесплатно односно повластено во-
зење можат да го користат војните воени инвалида 
на железниците во II и III класа, а на бродовите во 
I и II класа, и тоа: 

а) инвалидите од I, II и III груша во II класа 
на железниците, односно во I класа на бродовите; 

б) другите инвалиди во Ш класа на железниците 
односно во И класа на бродовите. 

Другите лица од ст. 1 чл. 1 на оваа уредба 
можат да користат бесплатно возење на железни-
ците во III класа, а на бродовите во II класа. 

Член 4 

Пратилецот на инвалидот од I група има .исти 
права на бесплатно односно повластено возење 
како инвалидот со кого патуа. 

Член 5 

Поблиски напатствија за спрогедуење оп а }тред® 
ба ке издатка Министерот па соопштенијата, односно 
Министерот на поморство™, зо согласност со Ми-
нистерот на народната одбрана. 

Член б 

Оваа уредба вле/уе во сила кога ке се објави 
во „Службениот лист на Федеративната Народна 
Рс пуб-тика Југославија". 

4 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрала, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е р. 
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389. 
На основа членот 1 Законот за овластуењего 

на Владата ФНРЈ за донесуење уредби по праша-
њата од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по 
предлог на Министерот на трудот,. дон е оу е 

ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОДМОР НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ, НАМЕШТЕНИЦИте И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

Член 1 
Работници, намештеници и служоеници кои што 

се во исто претпријатие, надлештво, установа, орга-
низација односно к а ј ист приватен работодател не-
прекинато запослени најмалку 11 месеци имаат 
право на платен годишен одмор. 

За време на годишниот одмор работникот, на-
мештеникот и службеникот има право на редовна 
заработувачка (надница, плата). 

Член 2 
Годишниот одмор изнесуе најмалку 14 дена на 

секоја календарска година. 
Годишниот одмор може да биде и подолг од 14 

дена а најповеќе до 30 дена За работници, наме-
штеници и службеници чојата работа или добри-
но сот во работата или другите услови на работата 
бараат подолг одмор, Подолг одмор од 14 дена ке 
имаат особено: 

а) удар неди како и лица кои што со својата 
работа или со други лични допринос влијаеле на 
агол ему ењ ето на продуктивноста на работата или 
на поарнуењето квалитетот на производството, како 
и оние кои што се истакнале во својата марлива 
работа и со совесноста; 

б) лица запослени во напорни интелектуални 
занимавања (научни, уметнички, публицистички и 
слично); 

в) лица кои што работат под потешки или осо-
бено технички услови како рудари во окна, лица 
кои што работат на подводните работи или со хе-
миски средства или кај високи пек ји и тоа слично; 

г) стручњаци чојата работа бара особени на-
пори; 

д) лица кои што се особено исцрпени или не-
мале одмор поради учаетвуењето во народно-осло-
бодителната борба, илегалната работа, присилното 
бавење во интернација, конфинација, заробеништво 
и на тоа слично. 

Член 3 
Височината и распоредот на користењето годи-

шниот одмор на работниците, намештениците и 
службениците ја одр еду е одговорниот раководител 
на претпријатието, установата, надлештво™ и орга-
низацијата, односно приватниот работодател, кори-
стејќи се со предлозите на синдикалната организа-
ција и водејќи сметка за приликите на работата. 

Годишниот, одмор се дава во непрекинато трае-
ње, а им,а да се искористи во текот на соодветната 
календарска голини. Не може да Сб' врши Ирен^-
суење одморот од една календарска г о д и н у во 
друга. 

Член 4 
Годишниот одмор не се засметуе во времето зл 

кое што работникот, намениеникот или службеникот 
не работел заради болест односно несреден случај 
или заради вршењето воена вежба, како ни времето 
за кое што работник, намештѓница или жена служ-
беник не работела заради порогјај. 

Член 5 
Министерот на трудот ФНРЈ може во согласив 

со надлежниот министер, во случај на хитна др-

жавна потреба, да го запре во извесни стопански 
гранки односно претпријатија користењето На го-
дишниот одмор. 

Член 6 
Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да, по 

согласност на Претседателот на Уладата ФНРЈ, из-
дава напатствија заради спроведу ењето на оваа 
уредба. 

Член 7 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

вуељето во „Службениот лист на Федеративнлта 
Народна Република Југославија". 

4 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер н.а трудот, 
Вицко Крстулович, е. р. 

390. 
На основа членот 1 Законот за овластеното 

Владата ФНРЈ за донесував уредби по прашањата 
од народното стопанство, Владата ФНРЈ, но предлог 
на Министерот на трудот, донесуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОТСАСТВО НА ЖЕНИТЕ ПРЕД И ПОСЛЕ 

ПОРОГЈАЈ 

Член 1 
На жените запослени во претпријатија, надле-

штва, установи и организации, односно ка ј приват-
ните рабо годат ели' им трип ат ја отсуство од шест 
недели пред и шест недели после порогјај. 

Трудна жена има право да ја запр-е работата 
штом со лекарско уверење се утврди оти порогјајот 
вероватно ке биде во срок од шест недели. 

Член 2 
За време отсаството од членот 1 трудните жена 

кс. ужива од соцЈиалното осигурував потпора за 
породили, доколку за тоа ги исп ол ну е условите по 
постоекјите прописи. Доколку од установата аа со-
циацшото осигурував прима потпора за породили во 
помал износ од својата редовна заработувачка, ке 
и се исплати таа разлика. 

Член 3 
Жените запослени во државните надлештва и 

установи ке ги уживаат за време на ова отсаство, 
доколку не се шциално осигурани, своите редовни 
ненадлежност«. 

Член 4 
Неизвршувањето противите од оваа уредба по-

влечуе кривична одговорност. 
Пр екр пцуењето прописите од оваа уредба ке се 

казни со присилна работа до година дена или па-
рично до 25.000.— динари, а во случај на потешки 
последици и лишуење од слобода со присилна работа 
спрема одредбите на Законот за врстите на казни. 

Член б 
Се овластув Министерот на трудот ФНРЈ да 

издава напатствија за пр имену ење пр описите од 
оваа уредба, доколку се улаже потреба за тоа. 
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Член 6 
Оваа уредба влегле во сила со денот на обја-

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

4 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, е. р. 

391. 
На основа чл. 1 Законот за овластуењето Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство, по предлог на Министерот з«а 
трговија и а/абдуење, Владата ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ГОЕЊЕ, ЦЕНИ И ПРОМЕТ НА СВИЊИТЕ 
ВО ЕКОНОМСКА 1946/1947 ГОДИНА (ПЕРИОД ОД 

1 АВГУСТ 1946 ДО 31 ЈУЛИ 1947 ГОДИНА) 

Член 1 
Во цел да се осигура правилно онабдуење на 

непроизводуачкото жителство и војската со масно-
тии и со месо во ко?к' што уште влада немаштина, 
Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ 
согласно со Министерството на поледелството и шу-
марството ФНРЈ и со односните министерства на на-
родните републики ке организира и ке спроведе во 
свињскогојските краишта на земјата гоење свињи. 

Член 2 
Државните поледелски имоти се обвезни да 

угојат оној број свињи кој што, со оглед на распо-
ложивите количини свињи и храна, ке им одреди 
Министерството на поледелството и шумарството 
ФНРЈ. 

Исто така и поледелците со имот од преку 4 
хектари обработлива површина се обвезни да уго-
јат одредеа број свињи, и тоа: 

а) најмалку 1 свиња кога обработлив<ата повр-
шина на имотот изнесуе од 4—6 хектари; 

б) најмалку 2 свињи кога обработливата повр-
шина на имотот изнесуе од 6—9 хектари; 

в) најмалку 3 свињи кога обработливата повр-
шина на имотот изнесуе од 9—12 хектари; 

г) најмалку 4 свињи кога обработливата повр-
шина од имотот изнесуе 12—15 хектари; 

д) најмалку 5 свињи копа обработливата повр-
шина на имотот изнесуе од 15—18 хектари; 

гј) најмалку 6 свињи кога обработливата повр-
шина на имотот изнесуе од 18—23 хектари. 

Министерствата на трговијата и снабдуењето на 
народните републики во согласност со министер-
ствата на поледелството на народните републики, 
односно Главниот извршни одбор на Автономната 
покраина Војводина, можат да одредат и поголем 
број на обвезно гоење свињи на своето подрачје. 

Поледелците, кои што сакаат да угојат поголем 
број свињи од оној на кој што се обвезни, како и 
сите други лица и установи кои што не подлежуат 
на обвезата за гоење, можат тоа да учинат според 
договорот со овластеното откупно претпријатие. 

Член 3 
е обвезно на подрачјата на На-го ењ е СВИЊИТе V- и^осо 

родната Република Србија, Народната Република 

Хрватска, Народната Република Босна и Херцего-
вина и Автономната покраина Војводина и тоа само 
во реоните на производство царевка и свињи кои 
што ке ги одредат министрите на трговијата и 
снабдуењето на народните републики во согласност 
со ^министрите на поледелството на народните ре-
публики, односно со Главниот извршни одбор на 
Автономната покраина Војводина. 

Член 4 
Министерствата н а трговијата и снабдуењето на 

народните републики, односно Главниот извршни 
одбор на Автономната покраина Војводина, ке 
одреди претпријатија со кои што сите гојани — 
поледелци обвезни на гоење и сите други — ке 
заклучуат договори за гоење и кои што ке ги прев-
земат угоените свињи по цените одредени со оваа 

^уредба. 
Член 5 

Сите гојани кои што се обвезале н а гоење 
свињи по одредбите на оваа уредба ке имаат прљаво 
на следни повластици: 

а) што при обвезнага испорачаа вишокот на 
царевката по Уредбата за откуп житарици во еко-
номска 1946/1947 година, ке им се засмета во обвез-
на количина и ке им се: остават за гоење свињи 
следните количини на царевка: 600 кг. за свињи на* 
тежина преку 145 кг. жиз^ мера; 500 кг, за свињи 
на тежина од 130 до 145 кг. жива мера; 400 кг. за 
свињи на тежина од 120 до 130 кг. жива мера и 
по ЗОО кг. за свињи на тежина од 90 до 115 кг. жи-
ва мера. ГоЈачит^ кои што не располагаат со по-
требни количини на своЈа царевка имаат право да 
откупат непосредно од производуачите од винто-
вите обвезни за испорачката или од овластеното 
претпријатие за откуп житарици потребни количини 
царевка по одредените цени. Потресни количини 
царевка ке се оставаат односно ке се испорачаат на 
гојачитз дури тогај кога ке заклучат договор за го-
ење со овластеното откупно претпријатие и за тоа 
добијат прописна заклучница; 

б) што ке им се даде првенство за набавуење 
трици, и тоа по утврдена цена по 50 кг. за секоја 
свиња ставена за гоење; 

в) што ке им се осигура набавка на сточна сол, 
и тоа по 1,50 кг. за секоја свиња ставена за гоење. 

На лицата и установите кои што по одредбите 
на оваа уредба доброволно би гоиле свиња, покрај 
тоа ке им се дават парични позајмици во износ од 
2.500.— динари на секоја свиња ставена за гоење 
или соодветна количина на царевка во височината 
на таа вредност. Овие позајмици ке биде должно да 
ги издава овластеното претпријатие з а откуп од 
кредитот КОЈ ипо за таа цел ке му го стават на 
располагање државните или приватните парични 
установи. 

На подрачјата каде што е уобичајно гоење 
свињи со јачмен, министерствата на трговијата и 
снабдуењето на народните републики *.чшат да 
пропишат да им се на гојачите наместо потребните 
количини царевка остават односно испорача? соод. 
ветни количини јачмен. 

Член 6 
Секоја предадена угоена свиња мора да има 

најмалку 35% маснотија. 
На угоените сви^и се одредуат следните цени: 
а) за I класа — на зрели, угоени 

преку 145 кг. — - — Дин 25 
б) за II класа — угоени, од 131 до 

145 кг. Д и н - 2 3 

в) за III класа — угоени млади од 
115-130 кг. - Д и н 2 1 

г) за IV класа — угоени од 90 до 
Н4 кг. Ди н > 1 9 

д) за V класа — угоени шкопени 
нерастови — — Д и к - 1 7 
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Горните цени се разбираат за 1 кг. жива мера 
франко најблиското сточно пазариште на гојачот, 
или по согласност со овластеното откупно прет. 
пријатне, франко местото на гојачот. 

За угоени свињи во тежина преку 145 кг. жива 
мера и со најмалку 60% маснотија ке се исплатуе, 
покрај цената за прва к.паса и посебна премија од 
1,5 динар по 1 кг. жива мера. 

За угоени млади свињи со најмалку 50% масно-
тија ке се исплату* цената за претходната повисок 
ка класа. 

На мршавите свињи наменети за гоење се одре-
дуе најголема цена од 30 динари по 1 кг. жива мера. 

Цените утврдени со оваа уредба можат да се 
сметат само за установена тежина на жива м^ра. 
Купуачка „на парче", „од око1', „гјутуре" и слично 
е забранета. 

Член 7 
Мршави свињи можат да купуат: 
а) гојачи кои што гојат свињи врз основа одред-

бите' на оваа уредба, и тоа оној број за кој што со 
договор се обвезале да ги стават за гоење. Купуење 
на овие свињи тие ке вршат на основа заклучница-
та од овластеното откупно претпријатие; 

б) лица кои што сакаат да гојат свињи за свое 
домакјинство или во приплодна цел, на основа по-
тврдата од месниот народен одбор; 

в) државни претпријатија и кооперации за по-
треби на гоење или приплод. Кога набавката на 
мршави свињи за гоење или приплод се врши за 
потреби на други народни републики, купуењето ке 
го врши овластеното претпријатие или ^операциите 
на онаа народна република за чии потреби мршави-
те свињи се набавуат а според одобрените контин-
генти. 

Секоја препродавачи (прекупуачка) во горни-
те цени на купените мршави свињи како и? нивното 
колење за потреби на домакјинствата или за про-
давачка е забранета. 

Член 8 
Министерства!а на трговијата и снабдуењето на 

народните републики односно Главниот извршни 
одбор на Автономната покраина Војводина, можат, 
секој на своето подрачје, да пропишат обвезна про-
давачка на мршавите свињи по одредените цени во 
цел на гоење. 

Член 9 
Поледелците — го јачи кои што со потврда на 

овластеното откупно претпријатие ке докажат да 
ги предале сите угоени свињи според договорот за 
гоење, можат слободно да располага со преостана-
тиот броЈ на угоените свињи. 

Другите гојани како и управите на државните 
поледелски имоти, кои што со договор се обвезале 

I оти ке уго јат најмалку 10 свињи, но иополнуењ^то 
• на својата обвеза можат слободно да располагат со 

10% од ОНОЈ број свињи ставени за гоење на кој што 
се обвезале со договор да ке ги угојат. 

Полгделците кои што не се обвезни на гоење 
свињи па одредбите на оваа уредба долеат да ра-
сполагаат со своите угоени свињи, ако со потврда 
од месниот народен одбор ке докажат оти не под-
лсжуат на обвеза а̂ гоење свињи. 

Слободното располагање ја обвакја и продаван-
а т а по слободни цени. 

Член 10 
Свињите ставени за гоење по одредбите на оваа 

уредба како и одредените количини на царската 
оставени на гојачите не можат н»и' во кој случај и 
ни од кого да бидат земани во други дели. 

Член 11 
Во краиштата во кои што е обвезно гоење сви-

њи по прописите на оваа уредба месните народни 
одбори се должни најдоцна до 31 август 1946 го-
дина според напатствијата од Министерството на 
трговијата и снабдуењето ФНРЈ да состават пописи 
на сите поледелци од своето подрачје кои што с& 
обвезни на гоење свињи. 

Член 12 
Владите на народните републики, на чии под-

рачја не е обвезно гоењето свињи во смисла одред-
бите на оваа уредба »ако тоа приликите и возможни-
стите дозволат, можат, со претходна' согласност 
на Министерот за трговијата и снабдуењето ФНРЈ 
да организират и да спроведат гоење свињи и ва 
своето подрачје, земајкји ги во оглед неговите 
специфични услови за гоење свињи. 

Член 13 
Се овластуе Министерот на трговијата и снаб-

дуењето ФНРЈ да донесуе поблиски одредби за 
извршуење оваа уредба. 

Член 14 
Прекршуење одредбите на оваа уредба ке се 

казни по Законот за сузбивање недопуштената шпе-
кулација и стопанска саботажа. 

Член 15 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

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

4 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трговијата и снабдуењето, 
др. Заим Шарац, е. Р. 

392. 
Во цел на благовремено онабдуеше на широките 

народни слоеви со лигнит за зима Стопанскиот совет 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СНАБДУЕЊЕ СО ЛИГНИТ НА КРЕДИТ 
I. — Секое домаќинство може исклучително за 

набавуење на јповеќе до 3 тони лигнит да користи 
кредит во износ до Дин. 2.000.— (две хиљади ди-
нари), и тоа; 

а) членовите на набавуачко-лотрошуачките и 
кредитните кооперации преку своите кооперации; 

б) другите траг јани к а ј месните државни кре-
дитни претпријатија, а таму каде исти! а ги нема 
кај земската банка (ц зм гр алата и филиалата). Во 
местата каде нема месни кредитни претпријатија 
ни филиали на земските банки кредитот можат да го 
одобруат за овие цели месните народни одбори. 

XI. — Средствата на месните државни кредитни; 
претпријатија и на народните одбори ке им ги ста-
ви на располагање земските банки, а еа ^опера-
циите ^оперативната и поледелската банка со 4% 
годишна камата. 

III. — Овие кредити ке се одобруат на подлога 
на бланко акцептен на должниците и на жиро на 
двајца кредитно способни грагјани со 7% годишна 
камата, со тоа да се исплатат во шест еднакви ме-
сечни рати. 

IV. — На подлога на одобрениот кредит кори-
сникот ке прими бон кој што ке гласи на одреден 
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износ на пари за купљење одредена количина лигнит 
и иа установата која што го издала бонот. Боновите 
може да ги наплати продавачот на лигнитот од кога 
корисникот иа бонот со својот потпис ке го потврди 
превземањето на лигнитот. 

^ V. — Оваа наредба влегуе во сила кога ке се 
објава во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

Бр. 5938 
28 јуни 1946 година 

Белги ад 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, е. р. 

393. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВЕДУЕЊЕ ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО 
ВО КУДЕЉАРИ И ЛЕНАРИ 

На основа Одлуката за еднообразно сметковод-
ство од 1 февруари 1945 година Државниот ревизион 
Завод изработил Сметковен план за кудељари и ле-
кари. 

Спрема Решението на Министерот на трговијата 
и снабдуењето за сроковите за сообразуење сметко-

! водствата („Службен лист" бр. 46/45) сите кудељари 
: и денари, кои спрема Одлуката за уведуење едно-
! обратно сметководство (член 2, точка а и б) се обве-
^зни да уведат еднообразно сметководство, ке ги 
сообразат своите сметкозодства спрема Сметковниот 
план За кудељ-зри и ленари најдалеку до 1 август 
1946 година, со тоа, да ги книжат под тој сметковен 
план работните собитија од 1 август 1946 година па 
натаму. 

Работната година го обвакја дванаесто^есечниот 
период од 1 август на една година до 31 јули на 
идната година. Претпријатијата кои што ја заклу-
чиле својата работна година со некоја друга дата, 
ке ја прилагодат датата на заклучокот на своите 
работни книги со горениот пропис. 

Претпријатијата на кои се однесуе ов>аа наредба 
ке состават еден погонски пресметковен лист за 
време од 1 август до 31 јули заклучно и еден за 
време до 1 февруари до 31 јули заклучно. Покрај 
овие, претријатијата ке изработат годишен погонски 

пресметковен лист, и тоа со собирот на поедини 
'ставки на наведените погонски пресметковни листови 
И со внесуењето собирите во односните рубрики на 
годишниот погонски пресметковен лист. 

Сметковниот план за кудељарите и лекарите 
(Ке се објави во посебно издање на „Службениот лист 
ФНРЈ". 

П бр, 32 
1© јуни 1946 година 

Белград 

Заст. Претсед. на Планската комисија 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖуЈович, е. р. 

394. 
На основа чл. 9 Уредбата за планската распо-

д е л у и потрошуачка на стоката и точ. II Решењето 
на Стопанскиот совет за одредуење предметите кои 
што спагјат под режим на планска расподелба и 
потрошува од 12 мај 1945 година („Службен лист" 
бр. 32/45), а во врска со точката број 50 Решението 
бр 467 од 9 јули 1945 година („Службен лист" бр. 
40/45), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПУШТАЊЕ КРИСТАЛНАТА СОДА 

ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 
1) Кристалната сода се пушта во слободна про-

давачка. 
2) Со оваа наредба не се мењава Решењето на 

Министерот на индустријата ФНРЈ за обуставуење 
производството на кристалната сода како средство 
за перење VI бр. 520 од 9 февруари 1946 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 13/46). 

3) Со оваа наредба не се докачуе во прописите 
за цени. 

4) Оваа наредба влегуе во сила со денот на 
обнародуењето во „Службениот лист на Федер»а-
тивната Народна Република Југославија". 

Бр 57631 
4 јули 1946 година 

Белград 
Министер за трговија и снабдуење, 

лп. Заим Шарац, е. р. 

395. 
По указана потреба, а во смисла чл. 11 Финан-

сискиот закон за буиетска 1946 година, доносуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИ ПА ОДЛУКАТА VII БР. 1061 
ОД 10 АПРИЛ 1945 ГО ЛИНА РО ПОГЛЕД ДЕБЛО-
КИРАЊЕТО НА ФОНДОВИТЕ ОБРАЗУЕИИ ЗА 

ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈАТА 

1) Се става вон сила Одлуката VII бр. 1061 од 
10 април 1945 година во поглед деблокирањето на 
фондовите образуени за време окупацијата. 

2) Со бившите државни, бановинске окружни, 
околиски и општински фондови (со сопствени сред-' : 
ства на фондовите на установите од јавноправен • 
карактер) како и со сите други фондови образу ен« 
за време окупацијата до ослободуељето, не може да , 
се располага, се додека не се изврши ревизија од- I 
носно ликвидација на овие фондови кои што ке се I 
покажат како непотребни како што е тоа предни- ! 
дено со чл. И Финансискиот закон за 1946 година.-' ј 

3) Приходите од предните фондови и понатаму; ; 
ке се собираат и книжат на посебна сметка. Распо-
лагањето со овие приходи во исклучителни случаи ' 
ке го одобруе министерот на финансиите на народ-
ната република доколку се тоа фондови со кои што 
ракуат окружните народни одбори и ним подреде- : 
нит е им установи, а доколку се фондови со кои што 
ракуат надлежните министерства на народните ре- > 
пу бл ики, и ним подредените и,м установи ке одобруе , 
Министер на финансиите ФНРЈ. Исто така, распо-
лагањето со приходите од бившите државни фон-
дови ке го одобруе Министерот на финансиите 
ФНРЈ. 

4) Предвојните фондови и фондовите основани 
за време окупацијата кои што после ослободуењето 
добиле нови називи не се сметаат за нови фондови 
и сите напред предвидени одредби се однесуат на 
овие фондови. 
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5) Нови фондови можат да се основуат само во 
исклучителни случаи со претходна согласност од 
Министерот на финансиите ФНРЈ, 

УН бр. 9192 
4 јуни 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖујОвич, с. р. 

396. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ДА СЕ ОБРАСЦИТЕ НА ПОШТЕНСКАТА ШТЕ-
ДИЛНИЦА БР 602 И 704 „ИЗВЕШТАЈ З А Ј Ш Ш 1 -
ЖУЕЊЕ" И Б Р ~ Ж У Р б Ш К О Ж ' СМЕТАТ КАКО 

ДОСТАТОЧЕН И ПОЛНОВАЖЕН ЛИХВИДЕН 
ДОКУМЕНТ 

На основа чл, 1 Уредбата за внатрешната орга-
низација на Поштенската штедилница и чл. 19 Фи-
нансискиот закон за 1946 година 

р е ш у а м 
обрасците мф * и 704 „Извештај за задолжуе-

ње" да се сметат како Достаточен и полноважен 
ликвиден документ за правдање издациге за пла ти-
ви обрасци на Поштенската штедилница и за по-
штарина, а така исто и образецот бр. 905 „Трошко-
ви' за правдање издаците За такси кои што ловре, 
мено ги наплатуе Поштенската штедилница за ма-
нипулации, извршени по чековните сметки на др-
жавните надлештва, установи и претпријатија, како 
и за сите други сопственици, со тоа да за правда, 
ње на овие издапи не ^ потребна специална сметка 
и признаница 

П.шт бр 1979/1 
4 мај 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративната Народна 

Република Југославија 
по предлог на Претседателот на Владата и Мини-

стерот на народната одбрана, Мар шалот на Југосла-
вија Јосипа Броз-Тита, 

р е ш и л 
да се за особени з«?слути за народ во текот на 

Народноослободителната 'борба одли ку ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I! РЕД: 
потпуно*.^пи: БЧУМ X. Билки, Бошковић Р. Ми-

лош, Враничић С Рл 1уле и Јовановић С. Лука; 
мајори- Ћетковић П Томо, Диздаревић Р. Му-

стафа, Иванорић Б, Божидар и Симић М. Никола; 
капетани- Андрић А Јозо, Бабић А. Ђокан, Бад-

њевић X Мидхат Б а л т и ћ X. Смаил, Бјелица хМ. 
Никше. Бгчмић П. Мш:ЈН. Бркић М. Ис/тет, Бумбу-
ловић М Иван, Деспенић П. Лука, Доназет Р. Лазар, 
Домазет Н Тодор, Ђукић М Јово, Филиповић Ј Ву-
косав, Хаџидураковић А. Ризо, Јовановић Ж. Весе-
лиш, Катић И. Божидар, Кецман П. Бошко, Кљајић Е. 
!Миле, Кундачина Г Милосав, Курбеговић Р. Муха* 
!кед, Лакичевић С. Перо, Лазаревић П Лазар, Лазић" 

М. Чедомир, Леловић Љ. Милосав, Лукреција С. Јо-
во, Мартиновић Н. Јанко Милетић П. Душа«, Мила-
диновиќ А, Станимир, Мујкић М. Теофил, Новако-
вић Л. Милан, Папић Ј, Душан, Половинео Ј. Антун, 
Поповић Ј. .Милан, Премовић Б. Живко, Рудић Ј. 
Митар, Сарић И, Никица, Савановић П. Саво, Шеј-
та« М. Илија, Шепа М, Светозар. Шиљак Ф. Хасан, 
Шобот И. Милан, Томаић Ј. Фрањо, Томовић М. 
Машан и Закић В. Боро; 

поручници: Абидгдновић X. Ибрахим, Аџић П* 
Петар, Агбаба М Ђуро. Алагић X. (Земан, Аликадић' 
О. Мухарем. Амиџић ј . Петко, Антонић П. Павло, 
Арсенић П, Мирко, Атлагић С. Драго. Авдагић X. 
Хасан, Адић И. Едхем, Бабић И. Обрад, Бабић I. 
Вељко, Бајић В, Јован, Бановић Ђ Ђурађ, Бановић 
Ч. Саво, Бановић М. Урош, Бановић М. Владимир,-
Бањац П. Јово, Бањац Ј. Васо, Баришић М. Бранко, 
Башић М Милош, Башић Л. Саво, Бехлиловић С. 
Мустафа, Денда И. Спасоје, Бодирожа Ј. Душан, Бо-
јовић Р. Блашко, Боснић Д. Никола, Бошковић Ђ'. 
Стојан, Божић М, Миодраг, Б р а т о т Ј. Никола, Бр-
кић С. Симеун, Букарица И. Илија, Буквић 3. Мила«, 
Чабрило М. Жарко, Чечур Л, Гојко, Челебић И. Бо-
ко, Чича С, Илија, Чупић Ф. Ивица, Чурувија И. Не-
венка, Ћулибрк Ј. Бранко, Ћулибрк П. Никола, Де-
дић Д. Мујо, Диздар М. Мустафа, Додиг Т. Драго, 
Домазет П. Душан, Дорошки С. Бранко, Детлић Ј. 
Љубо, Драгојевић П, Војислав, Дрињ'ак С, Васо, 
Дучић Т. Лука, Дусинсвић С. Мухамед, Двизац М. 
Мехмед, Ђанешић С. Иван, Ђерић С. Јованка, Ђу-' 
рић С. Бошко, Ђурић Ј. Драгутин, Ђурић С. Саво, 
Франић А. Марин, Фућко М. Драгец, Иковић Г. Ми-
лосав, Илић С. Срето, Иваниш К. Владо, Ивановић 
Н. Драган, Ивановић Ј1. Владо, Јаковљевић Ђ. Ми-
лан, Јанковић А. Војин, Јањевић С. Миладин, Јели-
чић Р. Рајко, Јовановић П. Станко, Јовић С. Станко,-
^урошевић Р Рајко, Кечан Д. Ђурађ, Клајић О. 
Љубан, Кнежевић В. Лазар, Кнежевић Н, Никица, 
Кончар Д. Петар, Костадиновић С Миливоје, Ко-
стић М. Душан, Ковачевић Б. Никола, Коврлија Н. 
Јосо, Крнета П. Михајло, Кукић С. Илија, Кузмано-
вић Ј. Бранко, Личина Н Милан. Лисица М Лако, 
Лончаревић X. Ахмет, Лукић Ј, Бранко. Мацура Д. 
Недељко, Мачкић П. Том-а, Мајкић Д, Тоде, Малеш 
П. Мирко, Малешевић И. Симо, Марсенић И, Милош, 
Миличевић Л. Никола, Мамић И, Станко, Маричић 
И, Милош, Маријановић Ђ. Драго. М а р ј а н о в и ћ Н. 
Ми тоги, Марковић Г. Душан, Маслов Ј, Милан. Ма-
тић И. Си!У'о, Мехмедбеговић М, Сафет, Мењић С. 
Душан, Михаиловић В. Рајко, Мијовић С. Радоје, 
Миличевић И. Јово, Милисав Л. Раде, Миљевић Л. 
Стеван, Муфтић X.' Исам, Мухефендић М. Мухарем, 
Мујкић X. Мујо. Муминагић М. Адил, Новаковић М. 
Божо, Окс/ћ А. Мујо, Омерагић Ј. Ејуб, Османчезић 
М. Алија, Остојић Л Владо, паунковић Л Љ у б т 
Павловић М. Јосип, Пејановић П. Ђорђе, Перишић 
М. Урош, Песах М. Садик, Петковић С. Бранислав, 
Петровић П. Радован, Петровић С. Стојан, Попара 
Л. Благоје, Коловић С. Гојко, Поповић Л. Тривун, 
Поповић П. Војо, Прерад М. Мирко. Прибишић Д. 
Бранко, Проле И. Милан, Пролушић С, Вељко, П у ^ -
гаћа Н. Дане, Радмиловић Н. Обрад, Радоњић С. 
Милан, Радовић С. Рако, Рпџеновић С. Ђчфо, Ракета 
Д. Богдан, Рисајевић Т. Раде, Родић Н, Никола, 
Роквић П. Гојко, Ручевић И. Ивица, Салатић Р. Ђо-
ко, Сантрач Ђ. Миле, Савић В. Љубо, Секулић Ј. 
Милан, Симић Ј Борислав, Сопић Д. Марко Сорајић 
С. Грујица, Станишић М. Милош, Стојановић Ц. Ми-
лорад Стојисављевић Ц. Ђоко, Ступар М. Милан, 
Шакотић Ђ. Илија, Шакотић П. 05р?д, Шарчевић 
С Бранко, Ширбеговић X. Ферид, Н и ш к о Ј. Иво, 
Шкрбић Ј. Раде, Шкундрић Ј. Раде, Шолаја Ј- ко-
жо, Танасковић Л. Радмила, Ткалч-и И. Драгутин,• 
Тодоровић О, Неђо, Томазовић О. /гнпан, Тотовић 
Ј. Милан, Торбица Д. Ђоко, Ту бин Р. Млађо, Т у р о -
вић М. Велимир, Узелац Д. Радован, Вајкановић Ђ. 
Милан, Вепгић Т. Мирослав, Ви дош И. Анте, Видо* 
вић А. Јован, Витуњск® Ј. Јанко, Војновић Р. Ми-
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лан, Војводић М. Илија, Бокиќ М Душан, Вуцеља 
М. Петар, Вучетић В. Радоје, Вујановић С, Рајко, 
Вујошевић Т. Вуко, Вукмановић Н. Марко, Вукоје 
Р. Јефто, Вукосав М. Славко, Вуковић Ђ. Бранко, 
Зец С. Илија, Згоњанин Р. Мићо, Зор*;ћ Ј. Драгу-
тин, Зубић С. Сава и Живковић С. Владо; 

потпоручници: Адамовић Б. Стево, Аџић Г. Бо-
рислав, Агић П. Мирко и Албијанић В. Гојко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани: Машиновић И. Хусо, Сараџић 0 . Ибра-

хим, Секели Ј. Драго и Станковић Л. Чедомир; 
поручници: Антуновић П. Радислав, Барјактаро-

вић С, Мујо, Бечировић С. Лутвија, Бодирогић Л. 
Петар, Боговац Р, Панто, Бенић Н. Танасија, 
Бешић М. Мухарем-, Браковић М. Сабит, Булаић 
П. Чедомир, Буковац Ј. Алојз, Бубрић А. Ибра-
хим, Бузаџић С. Рајко, Чачић Т. Иван, Чаба-
ковић А. Светислав, Чаушевић X. Шефик, Да-
видовић Б Љубомир, Добрковић М. Блажо, До-
шић Ј. Стјепан, Драгосавац М. Владо, Дробњак 
Ј. Миливоје, Ду планчић П. Вјекослав, Дутина П. Бла-
жо Ђокић С, Косто, Ћумрукчић X. Садик. Филипо-
вић М. Мујо, Гарван П. Вид, Гојковић Ђ Илија, 
Гребенаоевић М. Боанко, Гребенаревић М. Невенко, 
Хабул X. Хасрет, Хаџио^ерагић X. Омер, Халиловић' 
С. Ризаи, Хомен Р. Бруно, Јагодић 0 . Владимир Јо-
вановић А. Милан, Јовичић Б. Јово, Јовић И Ђорђе, 
Кабиљо Е. Адо, Кајганић Н. Ђорђе, Кипчић Ј. Стје-
пан, Кол уци ја Р. Драган, Костић М. Мићо, Костић М. 
Саво, Ковачевић С. Мирко, Ковачевић М. Лазар. Ко-
вачевић Т. Остоја, Ковал А. Никола, Кресо С. Муха-
мед, Куносић М. Пашага, Лазић Н. Мирко, Лучић' 
Славко. Луштек Ј. Мирослав, Маестро Ј. Силвио, Ма-
у р и ћ Љ. Милојко, Максимовић Ђ. Маринко, Малба-
шић В. Милан, Марјановић Ђ. Чедомир, Марковић А. 
Милован, Мартиновић М Ђуро, Мастиловић С Ра-
дослав, Мехмедагић С. Мехмед, Михаловић Л. Вла-
дија, Микановић В Саво, Миличевић Ђ. Милан, Ми-
линовић П. Никола, Морић X. Авдо, Муцовић М. 
Љубо, Мулалић Г. Хамдо, Муслимовић М. Шевко, 
Никезић Р. Илија, Никић Ј. Аугустин, Павловић Ђ. 
Обрад, Пејчиновић Ђ. Јово, Перић С. Никола, Перо-
вић В. Видак. Петровић П. Антон, Пфан В. Вилим, 
Попадић М. Јово, Поповић Д. Славко. Правица С. 
Мирко, Прла А. Драгољуб, Прохић М. Сулејман, 
Пудар М. Милко. Радевић Ђ. Милета, Радован Р. 
Душан, Рајх И. Иван, Рамовић А. Мехмед, Ребац М. 
Владо, Салихбеговић Е, Зијак, Сандић М. Љубо, Са-
рајлић X. Џевад, Сеферовић А. Менсур. Станчић Б. 
Јово, Станковић Љ. Боро, Стефановић Ф. Димитри-
је, Ст јепчевић Р. Обрад, Стековић С. Миливој, Сто-
ј н и ћ Г. М И Р К О . Шакота Ј, Нико, Шњегота М. Ђор-
ђо, Штуловић Д. Александар Шуха В. Вацлав. Та-
рана В. Данило, Тињић Р. Ибрахим. Травап О. Жив-
ко, Трифковић М. Илија. Тупе М. Хашим, Ускоковић 
М. Лука, Вујмиловић М. Мирко, Вукашиновић П, 
Марко и Туњић С. Боно; 

потпоручнини: Чехајић М.» Сафит, Черимагић С. 
Шериф. Ђурић Ђ. Драго, Гатарић П. Миле, Гозе-Гу-
четић А, дп. ВУКО, Хернег С. Ибрахим Хочевар И. 
ФЛОРИЈАН, Хорозовић X . Исл^м, Хускић М. Хајрудин, 
Илић О. Владимир, Ивановић С. Марко, Јакир М. 
Антун, Јуричевић П. Иво. Капиџић X, Мухарем, Ка-
ран С. Јово Ковачевић М. Чедо, Ковачевић Р. Ново, 
Ковачевић И. Радосав, Лечић П. Мил?н, Личинап Ђ. 
Живко, Ловрић И, Јосип, Љубојевић П. Млађо. Мак-
симовић Ј. Перо, Марковић В. Миодраг, Мијановић 
М. Данило, Мијановић С, Васо, Мијатовић С, Ђоко^ 
Милаш Ј. Иван, Милеуснић М. Илији. Миловановић 
Л. Ђорђија, Милутиновић Ж, Душан, Муфтпћ X. Азиз, 
Обрадовић М Коста, Павић Д. Блаж, Пеичић Н Васо, 
Поповић Н Боривоје, Пудар В. Јова, Радишић М. 
Милош, Рајић И Иван, Рајић Т. Ненад, Савић Ј. Но-^ 
Фина, Савић С. Ранко, Секанић М, Цвико, Стојаковић 
П. Драган, Шигуд В. Јован, Шчследер Е. Цуба, Шми-
гељски П. Милија. Шмуговић С. Тане, Т а н а з е в и ћ Ј. 
Гојко, Тихић С. Есад, Тркуља М Јово, Врањковић 

Ј. Симо, Вујовић Л. Перо, Вагнер П. Петар, Васић С. 
Миливој и Вучићевић Ј. Митар; 

заставници: Ахметагић С. Мехо, Ајдар М. Лазо, 
Анић М. Душан, Авдаловић Ђ. Данило, Бабић М. Кр-
стан, Бацковић Р. Саво, Бачић С. Крсто, Бајић С. ' 
Драгиња, Билалић А. Џафер, Балетић С, Божа, Бла- > 
гој ев ић М. Илија, Бокан Ј. Божо, Божовић Ђ. Ми-
лош, Буљан М. Фрањо, Чустић С. Момчило, Чворо- > 
вић М. Неђељко, Деспотовић Т. Бранко, Девичевић > 
О. Душан, Димитрић М. Цвјетко, Драгићевић Ј, Ко-
ста, Дрљевић Ј. Милутин, Дукић М. Обрад, Дурсун ^ 
Г. Михајло, Ђукић Т. Цвијетко, Ђуран С. Бранко, 1 

Ђурин Ј, Пан ТР, Ђуран: Б. Ранко, Ђурковић Ф. Ми- 1 
лан, Џиндо X. Хасиб, Елазар Ј. Мајер, Галијашевић * 
X. Ћазим, Гојачић М. Харис, Герић О. Ђулета, Грка- > 

вац С. Мирко, Хамзић С. Мустафа, Ибрахимовић А. > 

Раиф, Ибрашимовић М. Пашо, Идриз И. Рамо, Идри- ' 
зовић М. Мехо, Идризовић С. Сулејман, Псић М. * 
Сакиб, Иштук М. Перо. Иванковић С. Мехо, Јефто- ! 
вић М. Тодор, Јовановић Н. Никола, Јововић Н. Ду- > 
шап, Јуричић Т. М И Р К О , Јунанчић Ј, Јоже, Кадић X. > 
Мехмед, Канвеђић М. Фадил, Камоњашевић А Јаки- > 
мир, Карабеговић В. Сафет, Каран 0 . Гојко. Кари-', 
шик М. Симо, Казазић И. Суле. Кековић М. Милорад, 
Кладњак И. Сулејман, Кнежевић Б. Михајло. Којић Ј. ' 
Никола, Косић Н. Тривун, Косо Н. Авдо, Ковачевић1* 
М. Љубо, Кресојевић Д. Боро, Кришковић Ј Анте, 
Кундачина С. Марко, Кукић Р Саво, Кузмановић Н. ' 
Илија, Лендић С Мехдалија, Лопичић Т. Мило. Лу- ) 
кић П. Остоја, Максимовић Ј. Душан, Маслеша В, Ра-
дослав, Мареља Ф. Јуре, Махмутовић Т. Махмут, 
Медунић П Милорад, Мичијевић 0 . Салко, Михајло- ' 
вић Н. Милорад, Милић В. Бранко, Милојевић Д. Ми-^ 
лан, Миљановић Р Обрад, Миљатовић Т Милан, * 
Миљуш Д. Божо, Мишћевић М. Драган. Мркић Б. 
Рудолф, Мујачић Ш. Фехим, Наиадин И. Милан, Не-
имаревић М. Ристо, Одобашић И Хасан. Одобашић 
М. Хусеин. Павловић Г. Бранко, Перић Ј. Милан, Пе-
ришић Р. Новак, Приз^ић А Алекса, Радић М Ми-
лан, Радуловић Б. Душан, Рахита Ц. Милош Рамић 
X. Мехо, Ребић П, Српко. Реџић А, Мехо, Рибзр В. 
Саво. Рикић П. Цвијетко, Росић О. Борислав, Ружић 
Ј. Ђорђе, Самарџић Н. Даница, Самарџић Л 'Милко, 
Сарић В. Милан, Савић С. Ристо, Савовић М. Бран-
ко, Селимић А. Ахмет, Симанић Ј. Славко. Симић Л. 
Којо, Симовић С. Милутин, Скробоња Ј. Драги. Сла-
тинаш Т. Нето, Смолић Н. Стипо, Спасојевић В, Јевро-
сима, Стојнић Н Мирко, Солдат П Милош. Станић Ј. 
Боро. Стојић М Александар, Стојић Г Велимир. Су-
кур Д. Милан, Шакота Н. Бошко, Шобота Ј Никола, 
Шошо Ђ. Илија, Тешић С. Ратко, Томашевић М Че-
домир, Томашевић С. Јово, Турбак Т. Борислав ТУ-
рудић В. Бранко. Тувић С. Рајко. Влаховић Н Мир-
ко, Војновић В. Ђуро, Вујаклија И Здравк, Вуј вчћ 
Д. Новак, Вукман Ђ. Станко, Вукојевић Ђ Бранко, 
Вуковић Ђ. Блажо и Змијанац Н Спасоје; 

Абазовић С. Милован, Аџић В Миљан, Ахмето-
вић И. Хасан, Алексић Р. Јован, Алексић 0 Спасове, 
Анчић П. Млађен, Андријић А. Фиднчо Андрић Ж. 
Ђорђе, Аничић С Љубина, Анић М Бож^нко. Ами-
џић С. Вит, Антонић М. Милка, Арсенић Т Никола, 
Арсенић Ђ. Стево. Бајић М Цвијо. Ппжћ Л Милан, 
Бајић М. Стево. Бајић Н. Влачо Бајовић С Мина-
нов, Бакалбашић Ћ. Оевад. Балана, С <~ава, Балић 
Ш Касим, Бањан Н. Јован. Б?шер"ћ И Манојло. Ба-
шић Г Стево, Батоз Ј. Никола, Батрићевић Л Ми-
лета Бећа А. Тахир, Балада М Васо Барбић ПЈ. 
Ибро Берић О Миле. Бјелаттннопић I. Чедомир. Бје-
логрлић Ј. Митар. Б јел ап С Милин. Богојевић М. 
Божо, Бојић В Драго, Бојић С ЂорНе. Бо1чћ М. 
Ибрахим, Бојић М. Влајко, Бокан Ђ Данина коље-
вић П. Јагош, Бороја Т. Симо, Бопојевић С. Марко, 
Боровница С. Никола, Боснић П Драган Бпт^ош** 
Л. Борислав, Будиша И. Јосип, Буква И Ибрахим, 
Бундало, Н. Душанка, Бурсаћ Н. Стево, Бутуровић \ 
Ферид, Патарина С. Сретко. Црналић М Хали'! Цр-
нић Ј. Душан, Цукров Н Петар, Цулић М Ђур'г-4, 
Цветковић Ј. Драгослав, Цвијетковић С. Раде, Ил 
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ковић Б. Драгомир, Чајић Ј. Мирко, Шанак В. Пе-
тар, Чарџић X. Идриз, Чавић 0 . Дамјан, Челић Н. 
Миладин, Чеси А. Анђелија, Човићковић С. Живко, 
Чук И. Ристо, Чуковић Л. Саво, Чулибрк С. Рајко, 
Чулић И. Стево, Чурић Ј. Милош, Ћакић М. Јосип, 
Ћишић М. Енвер, Ћупина Б, Мушан, Ћирко П, Неђо, 
Ћургуз 0. Јован, Ћетковић С. Иван, Ћетковић ЈТ 
Ђорђе, Дамјановић Е. Вељко, Даничић С, Боро, Де-
довић Р. Суљо, Делибашић Б. Коста, Делић М. Да-
нило, Делић М. Владимир, Дерикучка Н, Васо, Де-
сница 0 . Душан, Деспот Н. Љубомир. Деспот Т. Све-
тозар, Диздаревић Т Зоран, Добра С, Стјепан, 
Дојчиновић Т. Лазар, Долацки П. Јозо, Дордевић К. 
'Марко, Дошлов Д, Јован, Дошлов Д. Лука, Дошлов 
Д. Мирко, Дра.ић Ј Бранко, Драгојловић Ј, Јелица, 
Драгосавац А Милутин, Драгумило Ј. Данило, Дура-
ковић М Обрад, Дукић Н. Владимир, Дунатов И. 
Брно, Двизап С. Павао, Ђаковић Л, Ђука, Ђерић М. 
Милош, Ђокић В Зарија, Ђукановић Н. Здравко. Ђу-
рагић С. Млађен, Ђурић В, Чедо, Ђурић И, Душан, 
Ђурић С. Јанко, Ђурић М. Јован Ећимовић С Бог-
дан, Егмеђић А Осман, Брновић Т, Лазар, Франиче-
вић М, Јулина, Гаврић С, Никола. Гавриловић К. 
Танасије. Гавур С Спасоје. Газетић X Џемал, Гли-
гић Ј. Млађен, Гњидиц М. Бранко, Гојак А .Мирко, 
Гошовић В Милош, Граиун Н Љубица, Грабљиц Б. 
Лука, Гранулић Н Бранко, Грба М. Јован, Гачиновић 
Б. Богдан, Трнић Л Ристо, Грубић С. Милан, Груби-
ша Душан, Хамидовић X, Ха^ид, Хасанбеговић Е. 
Мерсија, Хасић X Суљо, Хозић С, АДЕЗН, Илић В. 
Лука, ИлЛћ И Милан, Илић П Милан, Ивановић А, 
Гавро, Ивановић С Злате. Ивић В, Неђо, Јаковље-
вић Ђ, Радивоје, Јак-уповић 3. Хађага, Јанковић К, 
Илија, Јанковић М Љубица, Јањић Н Милош. Ја-
шовић П. Дратан, Јеличић Г. Бранко, Јојић С. Ми-
ленка, Јохановчћ Ј Петар, Јокић М. Бранко. Јокић 
О. Стеван, Јованић М. Дане, Јовановић С, Душан-
ка, Јовановић Д. Љубиша, Јовановић М, Радослав, 
Јовановић М. Рајко, Јовић С. Богдан, Јовић П Об-
рад, Јовић Т, Радован, Јовићевић М Илија, 1ови-
шевић Д Симо, Јововић Л. Даница. Јововић Ј. Гојко, 
'Јововић Ж. Перо, Југовић Н. Вукашин, Јунузовић О. 
Омер, Јурошевић С. Миливоје, Јусуб?говић Џ Галиб, 
Јусуфбеговић М. Зинета. Кадрибашић III Сакиб, Ка-
лиш 0 . Драган, Кајиш П. Лазар. Калезић Н Миладин, 
Капетановић 3. Мухарем, Караћ Ј. Петар, Карић Д. 
Драган, Каталина 0 . Млађен, Кавалко Р Марш"! Ка-
зрин В. Живко, Кекић М. Слободан, Келечевић С 
Никола. Керкез М. Миленко. Кесић М Перица, Клад-
ник И. Сулејман, Клисурић Т. Тодор, Кљајић Ј, Ми-
личко, Кнежевић М Драго, Ко6?с П Спасоје. Којић' 
Д Јово, Колаковић Т, Грга, Комненић Т Јово. Кон-
дић А, Александар, Кондић I Млађен Кондић Р. 
Перо, Копривица Д Душан. Кораћ И. АЛ илка, Коои-
чанац Г, Лука. Косановић П Милош. Косић Н Дра-
гољуб, Косић М Душан, Косић Л Мти«-' Косић П 
Жарко, Косорић Л. Ратко, Косовић В Саво Костић 
С. Стево, Ковачевић Л. Миља, Ковачевић С, Милан, 
Ковачевић М. Милан, Ковачевић Ј Милева, Коваче-
вић Ђ. Симо, Ковањић С. Ранко, Краковић Љ Слав-
ко, Краљевић Ј. Јово, Крекић Ђ. Митот, Кресић Ј. 
'Јован, Криловић Ј, Боро, Крпић М Взјигс-л, Кр* тац 
Ц Јосип, Крунић Н, Голуб, Крупић Н. Химки, Кре-
кић Ј. Сава, Кубурић Б. Хасан, Кук М Иран, Курба-
лија Р. Љубо, Курић Е Исмет, Курина Л Мирко, 
Кутлија О. Ђуро, Кузела Ј, Јанко, Кузман М, Мило* 
ван, Кузман М, Жувела, Кузмановић Т, Душан, Куз-
мић Ц. Блаж, Лајшић Б. Гојко, Лакета М. Благоје, 
'Лакић Л Михајло, Лакобрије М, Звонко, Латиновић' 
ГБ, Јово, Латиновић С. Светко, Лазић С. Илија. Ле-
пир Р. Јово, Лисов Т. Гојко, Лончар К. Чедо, Луба-

рада Л. Милорад, Лукић С. Дане, Лукић С. Душан и 
Лукић С. Сава. 

Бр. 98 
4 март 1946 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж А Ј : 

Страна 

381. Закон за потврда и измени Законот за 
печатот — — — — — — — — — — — 641 

382. Закон за потврда и измени Законот за 
сузбивање недопуштената шпекулација и 
стопанска саботажа — — — — — — — 643 

383. Закон за потврда и измени Законот за 
з? брана на предизвикуење национална, 
расна и верска омраза и раздор — — — 646 

384 Закон за потврда и измени и дополнуе-
ња Законот за решуење работните спо-
рови — — — — — — — — — — 647 

385. Закон за потврда и измени Законот за 
седмогодишно основно школуење — — — 648 

386. Уредба за укинуење Управата на држав-
ните монополи и пренесуењето нејзината 
надлежност и работење на поедини ми-
нистерства — — — — — — — — — — 648 

387. Уредба за оснивање Управа за иселеници 649 
388. Уредба за повластици за возење на војни-

те воени инвалиди и други лица кои 
ужив&т инвалидска заштита — ~ — — 649 

ЗЅ9. Уредба за платен годишен одмор на ра-
ботниците, намештенице и службениците 650 

390. Уредба за отсаство на жените пред и 
после порогјај — — — • 650 

391. Уредба за гоење, цени и промет на свињи-
те во економска 1946/1947 година (период 
од 1 август 1946 до 31 јули 1947 година) 651 

392. Наредба за спабдуење со лигнит на 
кредит — — — — — — — — — — — 652 

393. Наредба за уведуење еднообразно смет-
ководство во кудељари и денари — 653 

3'94. Наредба за пуштање кристалната сода во 
слободна продавачка — — 653 

395. Решење з,а ставање вон сила Одлуката 
VII бр. 1061 од 10 април 1945 година во 
поглед деблокиран^™ на фондовите 
обрађени за време окупацијата — — — 653 

396. Решење да се обрасците н,а Поштен-
ската штедилница бр. 602 и 704 „Извештај 
за задолжуваното" и бр. 905 „Трошкови" 
сметат како достаточен и полноважен д 
ликвид ен документ 

— Белград, 
, Штампа 

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

иа Државна штампарима, Белград 


