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448. 
У Р Е Д Б А 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА 
ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
АРМИЈА И ЈУГОСЛОВЕНСКАТА МОРНАРИЦА 

Член 1 
Со прописите на оваја Уредба се регулират при-

надлежностите на лица на служба во Југословенската 
армија и морнарица. 

^ Член 2 
Месечни принадлежности на борците, подофице-

рите, офицерите и генерал,ите на служба во Југосло-
венската армија и морнарица, се определував според 
положениот на која се натопат и годините на слу-
жба во Југословенската армија1 и морнарица. 

Положението се определује со решение на над-
лежните органи за назначуење. Годините на служба 
се опЈеделујат од денот на влегуење во Југословен-
ската армија (во Партизанските одреди и Народно-
ослободителната војска и Партизанските одреди во 
Југославија). 

Доколку е некој поставен на положение на вр-
шилац должности ќе прима поинадлежности који за 
това положение прилепат, Новите принадлежности 
почњујат да течат после три месеца на вршење ти ја 
должности. 

Член 3 
Положени ат а на основаше на ко,ји се регули-

р а принадлежностите по оваја Уредба се востано-
вена со организацијата (формацијата) на Југословен-
ската армија и морнарица. 

Член 4 
Поинадлежностите по оваја Уредба течат од 1 

мај 1945 година. 
Исплатите ќе се вршат секој месец унапред. Во 

случај на назначуење на повисоко односно пониско 
положение принадлежиастите на наредниот месец по 
именувањето. е 

Член 5 
На лицата који имат право на инвалиднина а се 

навогјат на должност во Југословенската армија и 
морнарица и пропаѓ ја покрај принадлежност,ите по 
оваја Уредба и целата регулирана инвалиднина. 

Член 6 
1 

На чиновниците во Југословенската армија и мор 
парица се определујат принадлежностите со решение 
за назначуење на дотичното положение, имајќи во 
вид стручноста, способноста и важноста на работата 
која им се поверава. 

Чиновниците се разврсгани во четири групи: 

Разред на скапотија 
I II III 

Д и н а р и 
а) во IV група стручни 

административни и технички 
персонал со месечна плата 2530.— 2415.— 2300.— 

б) во III група чинов-
ници средна стручност и 
способност со месечна плата 3520.— 3360.— 3200.— 

в) во II група чиновн,и-
ци на висока стручност и 
способност со месечна плата 4950.— 4725.— 4500.— 

г) во I група чиновници 
на изванредна стручност со 
најмала плата 6600.— 6300.— 6000.— 

Одредбите на членот 4 на оваја Уредба важат 
и за чиновници на служба во војската. 

Член 7 
Борците на Југословенската армија и морнарица 

ќе примат во пари. без обзир иа разред на скапо-
тијата, динари 100.—. 

Член 8 ' 
На име на основна плата на подофицерите 

припагја: 
а) на десетарите и лицата на должностите равни 

на нив, без обзир на разред на скапотијата, ди-
нари 200.—; 

б) на помошниците на Болниците и лицата на 
должностите на нив равни, за службуење до четири 
голине, без обзир на разред на скапотијата, ди-
нари 450.—; 

в) на четните односно батеријските старешини и 
лицата на должностите на нив равни, без обзир н! 
р а зред на скапотијата, динари 500.—. 

Член 9 
На и.ме на основна плата на офицерите и гене-

ралите припагја: 

а) на водниците и на 
офицерите на положение на 
нив равни — — 

б) на командирите на 
четите и на офицерите на ^ 
положениата на нив равни 3080, 

в) на агјутантите на ба-
таљоните (први) и на офи-
церите на положениата на 
нив равни -

г0 на командантите на 
батаљоните и на офицерите 
на положениата на нив равни 3520. 

д) на начелниците на 
штабовите на бригадите и 
на офицерите на положе-
ниата на нив равни 

ѓј) на командантите на 
бригадите и на лицата на 
положениата на ние равни 4950. 

е) на начелниците на 
штабовите на дивизијите и 
н,а офицерите на положен-
ата на нив равни 

Разред на скапотија 
I II III 

Д и н а р и 

- 2530.— 2415.— 2300.— 

2940, 

3190.— 3045. 

2800.— 

2900. 

3360.— 3200. 

- 4200.— 3780.— 3600.— 

4725.- 4500.— 

- - - 5500. - 5250.— 5000.— 
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Разред на скапотија 
V П Ш 

Д и н а р и 
ж) на командантите на 

дивизијите и на офицерите 
на положениата на нив 
р авни - - - - - - - 6930.- 6615.— 6300.— 

з)' на номокјниците на 
командантите на армијите 
и на офицерите на положе-
ниата на нив равни — — 7150.— В825.— 6500. 

и) на начелнииите на ар-
мијите и на офицерите на 
положениата на нив равни 7370.— 7035.— 6700.— 

ј) на командантите на 
армијите и на офицерите на 
положениата на нив равни 8800.— 8400. 8000. -

к) на помошниците на 
министрите и на офицерите 
на положената на нив рав-
ни, без обзир на разред на 
скапотија — — — — — 9000.— 

Член 10 
На име на додаток за време службување^ во 

Југословенската армија и морнарица покрај принад-
лежностите од членот 8 и 9 припаѓаа: 

а) на борците од две до три години — 100% 
од три до четири години — 200% 
од четири до пет години — 400% 

о) на д составите, помошниците на ходниците, 
четните односно батеријските старешини и на ли-
цата на положениот^ на нив ра-вни, по завр,шиењето 
на втората година на службување во Југословен-
ската армија и морнарица: 

од две до три години — 25% 
од три до четири години — 100% 
а преку четири години за секоја 

понатакашна го,дина по 10% сид 
принадлежностите за нив опре-
делени по членот 8. 

в) на офицерите од две до три години 5% 
од три до пет години — 10% 
од пет до петнаест год. 15% 

Член 11 
Ирина дл ежи о с ти те по оваЈа Уредба подлежујат 

На оданочуење како и принадлежностите на држав-
ните чиновници, освен данокот на неженетите. 

Член 12 
Забранувања за масно правни сакања можат да 

се стават на една трекјина од принадлежностите на 
членот 8 и 9 на оваја Уредба, а за државните сакања 
и алиментацији на една половина од вкупните при-
надлежности. 

Член 13 
Освен принадлежностите од членот 8, 9 и 10 на 

оваја Уредба на сите подофицери, офицери, гене-
рали и чиновници, прцнагја на име семејниот до-
даток на деца за секоје дете 175.— динари месечно. 

Во поглед на семејниот додаток ванбрачните 
деца со изједначујат со брачните. 

Додаток на децата п-ри миг ја до 14 го,дини ста-
рост. Ако је детето на школување додатокот при-
пагја до 18 години старост. 

Член 14 
Министерот за народна одбрана може да одо-

брује на поединците, који примат принадлежности 
по оваја Уредба, надокнади за нарочно истакнуење 
на работата, за пожертвованост и совесна работа. 

Член 15 
Подофицерите, офицерите, генералите и чинов-

ниците на служба во Југословенската армија и мор-
нарица можат за себе и за својите фамилији, који 
се должни да издржујат, да набавујат сите артикле 
по цена на вредноста од војните магацини, по та-
блицата која ќе ја одредат надлежните оделениа на 
Министерството за народна одбрана'. 

Член 16 
Во Б О Ј Н О Т О и мобилното состојание офицерите, 

генералите и чиновниците на служба во 'Југословен-
ската армија и морнарица се снабдујат со облекло и 
обукј а од Заведен пето па војната одекја, со про-
пеаните цени. 

Подофицерите примат бесплатно Јфана и уни-
форма од државата. 

На оженетите Офицери преку пет година слу-
жба ќе сс исплатује стан и храна во пари, чија 
висина ќе се регулира со посебен правилник. 

Член 17 
Слушателите на сите школа и курсеви во Југо 

славенската армија и морнарица примат принадле-
жности на опова положение од које дошла. 

Питомците на во.јните школа кога ќе" бидат уна-
предени во чин на подофицери ќе им ат принаале-
жности па десетарите. 

. Член 18 
На подофицерите, офицерите, генералите и чи-

новниците на служба во Југославенската арми.ја и 
морнарица, који службено патуват, припагја надок-
нада за реално ум и немите трошкови, за подвоз, стан 
и храна. Исто така имат право на селедбени тро-
шкови своји и својата фамили.ја. Висина на овија 
надокнади ќе се регулира со посебен правилник. 

Надокнада за патни трошкови не припаѓа, ако 
дотичното лице патува со својата единица или па-
стите на истата. 

Член 19 
Штабовите на армиите, Команда на ваздухо-

пловството, Команда на морнарицата и Штаб на Кор-
пусрт на наводна одбрана ст,ое де луј ат ден на влегу-
јењето на офицерите и подофицерите во Југословен-
ската армија и морнарица; а Министерството за на-
родна одбрана за офицерите и подофицерите над-
вор од составот на споменатите единици. ф 

Член 20 
На офицерите на бивша Југословенска војска 

кој и биле во членство или интернација, во с ми,с ал 
на оваја Уредба, ќе се смета времето проведено во 
пленство иЛјК интернација како служење во Југо-
словенската армија и морнарица под условијата: 

а) пред пагјањето во пленство односно интер-
нација да не.примале служба под окупаторот; 

б) во пленство односно во интернаци,ја да имале 
достојно држање; 

в) во срок од месец дена да се пријавиле на 
служба во Југословенската армија, после довогјч-
њето во татковината . 

Член 21 
Трошкови^ за иогребуење на умрените и заги-

натите борци и за активните подофицери, офицери 
и генерали сносује државата. Начин на погребуе-
њето и висина на трошковите ќе се определи со по-
себен правилник. 

Член 22 
На во.јните лица на служби во Југословенската 

арм,ија и морнарица^не следујат никакви специјални 
тода ни. награди, посебни хоно,рари и на това слична 
било во пари или во натура, освен надокнадите 
предвиден,и во членот 14 на ова.ја Уредба. 

Член 23 
При исплатуењето принадлежностите на офице-

рите и чиновниците ќе се засметаат во платата сите 
аконтации примани во пари или натура за себе и 
својата фамилија после 1 мај 1945 година. 

Член 24 
Надниците и платите на работниците и намеште-

ниците во војн,ите претпријатие и институции, до-
колку несе обв алати со мобилизац,и,ја ил,и се обва-
нати со мобилизаци,.ја а навогјат по Југословен-
ската армија и морнарица по долго од две години 
ќе се исплатујат по одредбите на Уредбата за регу-
лирање надниците и платите на работниците и наме-
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имениците во државно-стопанските и масните прет-
ури јатиа, частните институции и орга-низациј,и обја-
вена во „Службениот лист на Демократска федера-
тивна Југославија" бр. 24 од 21 април 1945 година. 

Лицата која подлежујат на мобилизација, ако 
служиле во Југословенската армија и морнарица по-
малку од две години нема да примат принадлежно-
сти освен по членот 7 на оваја Уредба, иако се за-
работени во војните претпријатие и институции 
како работници и намештеници. Ако овија работ-
ници се должни да издржујат фамилија ќе примат 
помокј од војската за својата фамилија. 

Член 25 
Толкување на оваја Уредба како и напатствија 

за нејнота примена ќе издава Министерството за 
народна одбрана. 

Член 26 
Оваја Уредба добива задолжителна сила на де-

нот на обнародувањето во „Службениот лист на Де-
мократска федеративна Југославија". 

13 јули 1945 година 
Београд 

Претседател на Министерскиот совет 
и Министер за народна одбрана, 

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

449. 
У Р Е Д Б А 

ЗА М О Д И Ф И К У В А Њ Е Д И П Л О М И Т Е И З А ПРИ-
З Н А В А Њ Е ИСПИТИТЕ И СЕМЕСТРИТЕ СПЕЧА-
Л Е Н ЗА ВРЕМЕ ВОЈНАТА НА СТРАНСКИТЕ 

УНИВЕРЗИТЕТИ И ВИСОКИ ШКОЛИ 

Член 1 
Црн. Министерството за просвета н а ' Д е м о к р а т -

ска федеративна Југославија се образује Комисија 
за нострификување странските дипломи со задача 
да според прописите на оваја Уредба изв,рши но-
стрификување на дипломите спечалени за време вој-
ната на странските универзитети и високи школи. 

Комисијата такуђере ќе врши одново ностри-
фикување на опија дипломи кој и биле на нашите 
универзитети и високи школи за време оку,пацијата. 

Во надлежност на Комисијата спагја и решување 
прашањето за признавање испитите и семестрите 
спечалеии за време војната на странските универзи-
тети и високи школи или на признајените од нашите 
универзитети итен високи школи за време окупа-
цијата. 

Член 2 
Комисијата ја сочинујат четири члена. Дедината 

се наставници на факултетот односно високата шко-
ла едвородна иди на,јроднина со странскиот факул-
тет или висока школа која ја издала дипломата или 
на која е положен испитот или при КОЈ а е ули сан 
семестрот. Другите дваица од који еден ќе биде 
претседател на- Комисијата ги именује Министерот 
за просвета на сојузната влада. 

Решението на Комисијата е конечно. 
Член 3 

За н о стр и ф ику ва њ е д,ипломата односно за при-
знавање испитот и семестрите требе да се поднесе 
молба на Министерството за просвета ма сојузната 
влада со следните документи: 

1) удостоверение за држављанството. Јавните 
службеници несе должни да поднесујат сивова удо-
етоверение; 

2) сведочанство за положениот испит на зрело-
ста (високи течајни испит); 

ако молителот положил испит н-а зрелоста над-
вор од нашата држава требе да прибави мненије на 
Сојузниот просветен совет за това, да то.ј испит 
одговара на нашиот далит на зрелоста; 

3) оригинална диплома за дипломски испит или 
докторат; 

ако на молителот дипломата уште неје издадена 
може да поднесе времено удостоверение издадено 
од страна на школото каде дипломирал или докто-
рирал со това, да во оставениот Срок поднесе ари 
гинална диплома. Ако во оставениот срок не под-
несе оригинална диплома решението за постриси-
пување се опозива. Овова опозивање мора да се 
објави во „Службениот лист"; 

4) удастоверение за положениот испит односно 
унисанпот семестар ако се работи за признавање 
испитите односно семестрите; 

5) оверуење веродостојноста на печатот и пот-
писите на оригиналната диплома о б о е н о на удосго-
верениата од горните точки 3) и 4) од страна на 
нашите дипломатски или конзуларни власти^ 

6) оверуење веродостојноста на печатот и пот-
писите на нашите дипломатски односно консуларни 
власти од страна на Министерството за надворешни 
работи. 

7) оверен превод на дипломата односно споме-
натите удостоверениа; ' 

8) документите за течението на студиите во ори-
гинал и оверен превод. Од оеи ја документи треба 
да се види каде, кога и који предмети молителот 
ги слушал, ко ји испити положил и колку семестри 
провел на студиите; 

9) два примерока па докторската дисертација 
ако се работи за нострификување на докторската 
диплома; 

10) удостшерение издадено од Одборот на на-
родните власти за молителрвото бсиравиште за мо-
рално-политичкото држање за време на окупаци-
јата. Во удостоверението мора да биде изрично на-
гласено, да молителот не служил во дадајничките 
војни ф о р м а ц и и на Медин, Љотић, Дража Михаи-
лоиић, Павелић (уклучуејки тука и хрватските до мо-
крени) Рушиш и т. н. 

Комисијата од нашите дипломатски и конзуларни 
власти ќе сака потврда и подаци за това, да моли-
телот не учествувал во војните ф о р м а ц и и на земјите 
кози биле во војно с о с т о ј а т ^ со нашата или сојуз-
ничката земја ни во добро в оле ките војни ф о р м а ц и и 
макар на која земја, који се бо,риле било против која 
сојузничка земја; 

11) прописна такса. 
Член 4 

Комисијата доносуЈе решење за нострификување 
дипломата односно за признавање испитите и семе-
с т р и ^ оценуејки ги поднесените документи од чле-
нот 3 на оваја Уредба. 

Освен това Комисијата при доносуењето на ре-
шението ќе се раководи во влијанието на фашистич-
ката идеологија и профашистичките власти на усло-
ви јата на работата во школите, наставата, програ-
мо^ на наставниците на испитната комисија или на 
некој нејзин член за време трагањето на молите-
ловата студија. 

Ако во поједините случаји документите побро-
јени во членот 3 на оиаја Уредба не би биле до-
волни за доносуење на овија решение Комисијата 
може да одложи нострификување односно призна-
вање додека преку нашите дипломатски или конзу-
ларни власти не прибави потребни обаве : губења за 
школото ко је ја издало дипломата односно на ко ја 
е положен испитот или при која е оверен семе-
егрот. 

, Член 5 
Нема да се нострификуват дипломите односно 

нема да се признајат испитите и се^/естрите ако некој 
од документите од членот 3 на ова ја Уредба не биде 
допринесен. 

Член 6 
Одново молба за нострификување дипломите од- , 

носни за признавање испитите или семестри^ може 
да се поднесе само во случај на пријавените нови 
докази. 

Ччен 7 
Ако програмо? по коци молителот свршил сво-

јите студији не одговара потполно на програмот Ј.а 
нашиот факултет односно на нашата висока школа од 
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истиот степен, Комисијата може да пропише допол-
нителни испити и работ,и који се положај ат односно 
работат на соодветниот факултет или висока школа. 

Чле-н 8 
Решението за нострисекување на дипломата се 

ставује на робот на оригиналната диплома и се до-
ставује на сите министерства за просвета на феде-
ралните јединици и еднородните односно најродни-
те на наши факултети или високи школи. 

Решението за признавање испитите ил,и семе-
стрите ќе се издаде на молителот во форма на удо-
стове,цение и ќе се упише и во индекс до колку исти 
ќе биде поднесен. 

Член 9 
Комисијата ќе води ,народна книга во која ќе 

уносује сите решение по предметите на нострифику-
вањ% дипломите однос но пр,изнавања испитите и се-
местри те со сите останали подади. 

Член 10 
На молителите, на који несе признавајат дипло-

мите односно испитите и сем сетрите може Министе-
рот за просвета на сојузната влада да одобрује по-
лагање на испитите во од,редените срокови. 

Член 11 
Поблиски одредби за спроводуење во живот на 

оваја Уредба и за детална работа на Комисијата ќе 
пропише Министерот за просвета на сојузната влада. 

Член 12 
Оваја Уредба вл е луј е во сила кога се објави во 

„Службениот лист ч 
14 јули 1945 година 

Београд 
Претседател на Министерскиот совет 

и Министер за на,родна одбрана 
Маршал на Југославија, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер за просвета, 
Владислав Рибиикар, с. р. 

450. 
На предложен не на Контролно -сметката комиси-

ја, а по сослушуењето на Министерот за финансија, 
на 'основани,е на чл. 8 на Законот за Контролно сме-
л а т а комисија пропишујем 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Р А Б О Т А И В Н А Т Р Е Ш Н О Р А Б О Т Е Њ Е НА К О Н -

Т Р О Л Н О - С М Е Т Н А Т А К О М И С И Ј А П Р И П Р Е З И -
Д И У М О Т НА М И Н И С Т Е Р С К И О Т С О В Е Т 

О Р Г А Н И З А Ц И Ј А 
Член 1 

Претседателот на Контролно-еметната комисија 
раководи со работите који се ставени во надлеж-
ност на Контролно-смет ната комисија. 

Во отсутноста, ,претседателот го заменује членот 
на комисијата кого ќе одре,ди претседателот. 

Член 2 
Работите од чл. 1 на Законот за Контролно-смет-

ната комисија ги решује векјето од три члена. 
Во отсутности на едниот член на векјето, во век-

јето влегује како грекји член, ,претседател односно 
референт кого претседателот го одреди. % 

Член 3 
Контролно-сметната ,комисија има 2 отсека: Ад-

министративни отсек и Контролно-сметки отсек. 
Во надлежност на Административниот отсек спаѓ-

аат работите: архива, персонални работи, општа ад-
м,инистрација, режисерство, библиотека и сл. 

Во надлежност ,на Контролно-сметан отсек сиаг-
јат работите: прегЛед и расправање ,на месечните 
приходи, налозите за исплатуење, преглед и распра-
вање на завршните сметки на сметко-полагачите и на 
државната завршна сметка. 

Ако интересите на службата искајат, претседа-
телот може да увеличи број на отсеците. 

На чело на отсекот стоји референтот ко,го го 
именује претседателот. 4 

ВНАТРЕШНО РАБОТЕЊЕ 
А) Преглед и расправање на налозите за исплатува 

и на документите 
Член 4 

Сметко-полагачите на сојузните учрежденија, ин-
ституција и предеријатија се должни на крајот на 
секој месец да достават на Контролно -сметката ко-
мисија оправданите документи за расходите извр-
шени во теченије на миналиот месец со месечните 
изводи на налозите за исплатуење. Месечните изводи 
содржууат: редни број, датум на исплатуењето, број 
на налогот, износ на исплатуењето: одвојено и вкуп-
но, на терет на која буџетска партија, а при двој-
ното книговодство, на терет на која сметка испла-
туењето е извршено и означуење страната и бројот 
на книжењето. Освен това1, ,изводот ќе --одржи ре-

капитулација на вкупните исплатуења по партијите 
на буџетот, односно сметките при двојното книго-
водство. Спроводниот акт на изводот ќе се позозе 
на овој пропис и ќе означи што се пракја со изво-
дот, која вредност на паричните документи и од кој и 
месец.. 

Член 5 
Приманите месечни изводи со налозите за испла-

туење, Контролно-сметната комисија ги уводуЈе во 
книгата за евиденција на месечните изводи на нало-
зите за исплатуење и ги дава во работа на референ-
тите. Водење на оваја книга за евиденција1 и по,делба 
на изводите во работа врши на,длежниот отсек. 

При прегледот, во смисач на чл. 11 на звој Пра-
вилник,, референтот веднага го известује надлеж-
ниот отсек на Контролно-сметаата комисија за при-
мање месечниот износ на налозите за исплатуење и 
сите други податци кој и се потребни за книга га на 
евиденција. 

Чл^н 6 
Ако со прегледот се утврди, да изводот, нало-

зите за исплатуење и документите се вепотплни од 
формална страна (недостанује извод, некој налог или 
документ, или изводот не одговара на налозите, од-
носно налогот на документите и сл.), налозите се 
вракјат на сметкополагачот да ги во срок од пет 
дена по примањето употполни, а ако се од формал-
на страна исправни со преглед се проверује: 

1) да ли се исплатуавањата на законот основани; 
2) да ли за исплатувањата постојат сите оправ-

дани документи, и ако постојат да ли се налозите 
со документите уредно лик,видирани; 

3) да ли постоји оцена на Министерство за фи-
наисијн во случаји предвиде,ни во точката 2 ^ 18 на 
Решението за организацијата на државната финан-
сиска управа; 

4) да ли се документ,ите прописно таксирани и 
да ли ,се правилно пресметани соодветните давачки; 

5) да ли сумите на документите одгозарајат на 
сумите на налозите; и 

6) да ли е правилно теретена буџетска партија, 
односно кредитот и да ли било доволно кредит. 

Член 7 
Ако со прегледот по предходниог член се утвр-

дат недостатни и неправилности, који повлечујат со 
себе оштетуење на државната каса, ќе се повика од-
говорниот смет,кополагач да во определен срок ги 
истапи недостатците и неправилностите и затова под-
несе докази со оправдан одговор. 

Во случај да сметкополагачот не ги истапи Ј,аија 
недостатни и неправилн,ости, ќе се постапи по чл. 3 
на Законот за Конт роли,о-см ет нат а ,комисија. 

За течението и исходот на овој процес 'се се 
води одведена евиденција. 
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Член 8 
Кога со прегледот се утврди да се налозите за 

исплатуење со оправданите документи исправни, нив-
ната исправност се потврдуе во месечниот изво,д који 
со налозите ,и ,документите се ирак ја на односно го 
учрежденије, институција или предпријатија, чији е 
сметкополагачот, со известије за извршениот пре-
глед. 

Член 9 
Изузет,но од чл. 4 на ово ј Правилник може Пре-

гледот на месечниот извод, со налозите и оправда-
ните документи, да се врши на лице место при смет-
кополагачот во опија случаји каде това лос аку ј п 
интересите на прегледот и доброто функционисање 
учрежденијето, институцијата или предпријатијето, 
чиј и налози се прегледаат . Каде ќе се свршат ман-
тија прегледи ќе решује претседателот на Контрол-
но-сметната комисија. 

Определен,ите референти за прегле,д на лице ме-
сто во сето ќе постапат по чл. 6—8 на овој Пра-
вилник, со това што во случај од членот 6 сами 
ќе постапат, а во случаји од чл. 7 и 8 ќе ја изБестујат 
К о нт род но -с м е т н а т а к о м неија. 

До колку оваков начин на прегледот ќе гака 
патни ^трошкови, истите ќе се исплатат од кредитот 
на буџетската партија на Контролно-сметната ко-
мисија. 

^ Член 10 
По завршениот преглед на предметите во "ми-

гал на чл. 6—9 на овој Правилник, надлежниот отсек, 
во сл,учај,и од чл. 7, 8 и 9 на овој Правил,ник, подчо-
сује реферат на векјето заради дрносуење потребни 
решени а. 
Б) Расправа и разрешуење на државните завршни 

сметки на сметкополагачот. 
Член П 

Со изводот, налозите и оправданите документи 
од последниот месец на светната година должни се 
сите сметкополагачи да достават на Контролно-смет-
ната комисија и завршените сметк,и за извршуење 
буџетот^ односно дека книгите се заклучујат по двој 
ното книговодство и биланс, со кој и мора да биде 
пр,иложен прегледот на остварените приходи и извр-
шени расходи. 

Крајниот срок за подносуење на овија сметки е 
месец дена по истечуењето на сметната година, ,до 
колку не е определен срок со некој одвојен законски 
пропис. 

Член 12 
Завршната сметка мора да биде составена во 

прописна форма и подпииИаИа од надлежниот сметко-
нолагач и наредбодавец. 

Со завршната сметка' ќе се достават односните 
парични книги со месечните изводи, који ги прегле-
дала и оверила Контролнотсметнигга комисија (без 
налози и оправдани документи). Последниот месе.чен 
извод, који не бил прегледан од Контролно-сметната 
комисија, мора да содржује сите налози и оправдани 
документи. 

Исто така со завршната сметка морат да се до-
стават месечните изводи на налозите за примање 
парите со ,односните документи. Овија изводи морат 
да содржат: редни број, датум н,а примањето на па1" 
рнте, број на налогот, колку е примано: одвојено и 
вкупно,ако е приход, во полза на која партија, а по 
двојното книговодство во позла на која сметка, стра-
ната и број нв1 книгата каде е книжено. На крајот 
на изводот ќе се изведе рекапитулација на вкупните 
приходи по партиите, односно ири двојното книго-
водство но сметките. Ако се примањата на терет на 
кредитот, тогај во месечниот извод не се нскажујзт 
во рекапитулација^ . Налозите, односно документите 
ќе се уносујат во изводот хронолошки спрема кни-
жен,сто на дневникот. 

При покажуењето во буџетската сметка буџет-
ските расходи и приходи, мора да се изведе пара-
лелно состојаније со буџет одобрените расходи 
односно предвидените приходи и реално извршените 
расходи олносно остварените приходи, со резултатот 
по вечку или по малку. ' 

За сите одобрени а извршени вирмани, како и 
дополнителни повишуења, ќе се приложат надлежни 
решение. 

Член 13 
Во изузетните случаји прегледот на завршните 

сметки може да се обави и ма, лице место каде това 
сакајат интересите на текукјите работења на учре-
жденијата, институцијите или претпријатијата. 

Каде овој преглед се одредује на лице место со 
завршната сметка нема да се дђставујат и паричните 
книги, предвидени со членот 12 на овој Правилник. 

Член 14 
Каде во теченије на сметката година се сменети 

по векје сметкополагачи, сметката е должен да ја 
состави и поднесе на Контролно-сметната! комисија 
оној који бил сметкополагач во месецот во кој и 
сметката има да се поднесе на преглед. 

Член 15 
Ако одговорниот сметкополагач во срокот не 

поднесе завршна сметка, ќе се повика Беднана да ја 
поднесе со оправдуење на задоцнуењето. За овова 
задоцнуење и повикуење едновремено ќе се извести 
и наредбодавецот. 

Член 16 
Во случај да сметкополагачот не поднесе завр-

шна сметка во срокот од членот 11 на овој Пра-
вилник, или не постапи по предходниот чле1., ќе се 
постани по чл. 3 на Законот за Контролно-смет^ата 
комисија. 

Член 17 
Кога Контролно-сметн1а(та комисија ја прими за-

вршната сметка на сметкополагачот, најпрво го 
испраш,ује да ли е сметката составена во смисал на 
членот 12 на овој Правилник, иа1 ако не е, сметката 
не ја уводује во книгата на завршните сметки, ами 
ја вракја на сметкополагачот да ја упОтполни во 
срок који му^се определи. 

' Ако сметкополагачот во овој срок не постапи по 
Сакањето на Контролнјо-сметната комисија, ќе се 
смета како да не поднел сметка, и ќе се постапи по 
членот 3 на Законот за Контролно-сметнаиа! комисија. 

Член 18 
Кога со предходниот преглед се утврди, да е 

завршна сметка од формална страна исправна, т. е. 
да е потполна во смисал на членот 12 на овој Пра-
вилник, сметката се заводује во книг,ата на завр-
шните сметки на см^ткополагачот, која ја води над-
лежниот отсек и ја дава! на референтот поради пре-
глед. Со овој преглед референтот се уверује: 

1) да ли почетното салдо, а при двојнотокниго-
водство почетното состојаније, се сложује со салдото 
(состојанијата) на разрешницата на Контролно-смет-
ната комисија за миналата година, а ако оваја ја 
нема со салдото на дневникот, односно со состоја-
нијата на главната книга; 

2) да ли се месечните изводи потврдени како 
исправни во смисал те/ членот 8 на овој Правилник; 

3) да ли налозите и оправданите документи на 
последниот непрегледан месечен извод одговарат на 
условната од чл. 6 на овој Правилник; 

4) да ли месечните изводи со н1а1лозите и доку-
ментите на примањата одговарат на условната од 
точ. 1, 2, и 5 на членот 6 на овој Правилник; 

5) да ли се сите книжења правилно извршени, 
страните собрани и збировите точно пренесени; 

6) да ли износите на завршната сметка, ако се 
покажани по партијите на буџетот, се слагајот со 
износите на партцјалникот, односно приходникот и 
расходникот. а ако се покажа,ни по поедините сметки 
(конти) да ли се слагат со износите на тија сметки 
во главната книга; 

7) да ли при расходот е било и колкаво прече-
коруење по поеди,ните партији, а при приходот да ли 
било преостатоци и да ли тија преостатоци на време 
се вратени; 

8) да ли се сметките на главната и помошните 
книги правилно заклучени со сметките на изравну-
ење или на губење и добивање; и 
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9) аа ли конечното салдо -на завршната сметка 
одговара на салдото на дневникот, а при двојното 
книговодство, да ли состојанијето на заклучните смет-
ки. (изравнуење и губење и добивање) одговарат на 
заклучокот на дневникот и билансот на главната 
книга. 

Член 19 
Кога со прегледот, на изложениот ваМин во пред-

ходниот член, референтот се увери да е сметката 
исправна за това подносује реферат на векјето за-
ради расправање и разрешуење. Од рефератот мора 
да се види: 

1) од које е учрежденије, институција или пред-
пријатије сметката, за која година и који се по неја 
сметкополагачи и наредбодавци; 

2) да ли е сметката за миналата година соста-
вена, прегледана и разрешена. Ако е сметката разре-
шена. кога и под кој број е разрешена, а ако пак 
не е ни поднесена, или е под забелешка на Коњ ' 
тролно-сметната комисија, какво е нејното состојание; 

3) да ли сметката содржи потребни елементи и 
прилози од чл. 12 на овој ,Правилник; 

4) да ли е сметката детаљно прегледана во сми-
сал на чл. 18 ма! овој Правилник, а ако има какви 
запазуења, који се; 

5) со какво состојание, искажано во цифри, 
сметката се разрешује. Това состојание требе да 
содржи: 

а) кога е завршната сметка буџетска составена: 
вкупни приходи, вкупни расходи и остаток ако го 
било. Ако во завршната сметка се покажани и ван-
буџетски приходи и расходи тогај и вкупните ван-
буџетски приходи и расходи; 

6) кога завршната сметка е составена по двојното 
книговодство: вкупните износи на активата и при-
ходот, вкупните износи на пасивата и расходот и 
износот на добивање или губење. 

На овој реферат се приложује цел4 предмет на 
прегледот. 

Член 20 
Кога со прегледот на завршните сметки се утвр-

ди да сметката не одговара на условијата од чл. 18 
на овој Правилник, референтот подносује реферат 
ни векјето заради ставујење забелешки на сметката. 
Од рефератот мрра да се види који се недостатни 
на завршната сметка според чл. 18 на овој Пра-
вилник. 

На овој реферат се приложује цел предмет на 
прегледот. 

Член 21 
Работите од чл. 1 на Законот за Контролно-

сметната комисија векјето ги решује во заседанијата, 
на ко.ји мора да бидат присатни три члена'во смисал 
Ш чл. 2 на овој Правилник. . 

Векјето донооује својите решениа едногласно, 
или со повекјина на гласовите. При решениата до-
несени со повекјина за гласовите, членот на векјето, 
који се одвовује, писмено дава своје одвоено мнение. 

Овака донесените решениа на век.јето со право-
снажни. 

Член 22 
Решениата на векјето се унесујат во книгата на 

записник, која ја води записничарот определен од 
претседателот. , 

Записникот има да содржи: денот на одржуење 
заседанието на векјето, состав на векјето со рефе-
рентот и записничарот, предметот за кого се решава 
со именувание одговорните сметкополагачи и на-
редбодавци, реферат, разлози и решение. 

Однојеното мнение го испиту је на самиот за-
писник оној који го дава и истото се уносује во 
разлозите на решениата. 

Решението го подпишујат сите членови МА векје-
то, референтот и записничарот. Содржанието на ре-
шението на кусо се испишује на самиот предмет и 
го подпишује еден член на векјето и записничарот. 

Член 23 
По случај на обимноста на работите и потреба 

да се работата на векјето во заседаниата повишује 

можат да се образујат две заседанија на векјето, 
во који морат да бидат двата члена членови на ко-
мисијата или член ма комисијата со претседателот, 
а третиот член референтот во смиеал на чл. 2 на овој 
Правилник. 

Член 24 
,По рефератите од чл. 19 и 20 на овој Пр,авилник 

векјето решава: или сметката да се разреши или на 
неја да се стават забелешки. 

Член 25 
Кога со прегле,дот и расправањет,о на завршната 

сметка која во смисал на прописите на овој Пра-
вилник е преведена , се утврди да има место за 
ставање забелешки во врска на чл. 20 овој Пра-
вилник, векјето ќе ставује забелешки на сметката 
и ќе го повика сметкополагачот да во определниог 
срок по нив постапи. 

Во забелешките ќе се опишујат неправилностите 
и недостатците, који се констатирани со прегледот, 
со ошто се докажуЈа1т и који е за нив одговорно 
лице. На крајот на забелешките ќе се повика одго-
ворниот сметкополагач да во Оставениот срок одго-
вори на забелешките и да ги истави недостатците 
и неправилностите. 

Срокот за извршуење забелешките не може да 
биде подолг од месец дена од денот на примање 
забелешките. Еднаш да,ден срок, може во оправдан 
случа.ј да се продолжи највекје за десет дена, до 
колку првиот срок бил по кус од месец дена и до 
колку сметкополагачот се обратил з1а1 продолжуење 
пред истечуење на првиот срок. 

Забелешките се доставујат Ма, рецепис преку 
учрежденијата, институцијите НЛЈ: претпријатијата 
чија е сметката. Со забелешката можат да се до-
стават, заради прегледуење на сметкополагачот, и 
односните книги и документи. 

Член 26 
Ако одговорниот сметкополагач не ги оправда 

забелешките, или во опште не постапи по нив, пред-
метот се износује на векјего поради покренуење 
процесот по чл. 3 на Законот за Контролно-сметната 
комисија. 

За течени,ето и исходот на овој процес ќе се води 
одвојена евиденција. 

Член 27 
Кога со рефератот по чл. Л9 на овој Правилник, 

или забелешките по чл. 25 на овој Правилник, се 
утврди да е сметката исправна, векјето сметката ја 
разрешава и за това известује надлежното учрежде-
није, институција или претпријатие, заради знаење 
и соопштуење на одговорните сметкополагачи. Изве-
стијето требе да содржи: чија е сметката, за која 
година, имињата на сметкополагачите и наредбо-
давците и вкупните суми на завршната сметка, и 
това: 1) к1а1ко задолжуење на износите на примањата, 
а при двојното книговодство износите на активата 
по сметката за изравнуење и износите на приходот 
по сметката на губење и добивање; 2) како одол-
жусње: износите на издавањата, а при двојното кни-
говодство износите на пасивата по сметката за из-
равнуење и износите на расходот по сметката на 
губење и добивање; и 3) остатокот со који се задол-
жује сметкопол1аагачот за наредната година. 

Ондека каде со специјален закон е определено 
да се разрешуењето на сметката констатира на па-
ричните книги, не се доставује известије за разре-
шуењето по ставот 1 ма овој член. 
В) Преглед и оверуење на државната завршна сметка 

Член 28 
Прегледот на државната завршна сметка Кон-

тролно-сметната комиси.ја го врши во течение на 
Годината преку сво.јите референти. Прегледот се 
врши на лице место со книж,ење паричните до-
кументи. 

Оној дел на паричните документи, који се пред-
мет на книжењето за завршната сметка, а који по 
чл. 8 . на овој Правилник се прегледани и оверени 
од Контролно-сметната комисија, нема одново да 
се прегледуван;. Ако со тој преглед се учинеги какви 
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забелешки, који не се оправдани, за нив ќе се земат 
податци поради расправање и евентуално уносуење 
во известијето на Антифашисткото векје на народ-
ното ослободуење на Југославија. 

Ако се во течение на овој преглед најде на не-
достатни од формална природа, ќе се сака од Мини-
стерството за финансији гија недостатни да ги 
истави. Во противно за нив ќе се расправа при ове-
руењето на завршнана! сметка и подносуењето на 
известијето на Ангифашисткото векје на Југославија. 

Надлежниот отсек ќе подносуе секој месец на 
претседателот (за векјето) известие за состојанијето 
на прегледот на завршната сметка по претходниот 
член, како и за најдените недостатни'во постапуе-
њето и организацијата во финансиската управа. 

За најдените недостатци во постапуењето, и ор-
ганизацијата на финансиската управа решава век-
јето и по времено доставује известије на Министер-
ството за финансији и на Јавниот обвинител на Де-
мократска федеративна Југославија. 

Член 30 
На крајот на годината, кога Министерот за фи-

нансии ја поднесујс државна завршна сметка, Кон-
тролно-сметната комисија ја прегледује во состав од 
три члена и потребен број референти, имајќи при 
овој преглед во вид сите недостатни који се поја-
виле во теченије на постапуењето по чл. 28 и 29 на 
овој Правилник. По окончењето на овој преглед 
сметката ја оверује Контролно-сметната комисија во 
состав од три члена и за најденото состојаније под-
несује известије на Антифашисткото векје на народ-
ното ослободуење на Југославија. 

Сметката се уводује во книгана! нб завршните 
сметки со податците за најденото состојаније. 

Член 31 
Обрасците на книгите, предвидени со овој Пра-

вилник како и напатствијата за правилна! и едно-
образна работа пропишује Контролно-сметната ко-
мисија. 

Член 32 
Овој Правилник влегује во сила со денот на 

обпородувањето во „Службениот лист на Демократ-
ска федеративна Југославија". 

О.бр. 393 
14 јули 1945 година 

Београд 
Претседател на Министерскиот совет 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на! Југославија 
Јосип БРоз-Тито, с. р. 

Редакцијата, 
Член 5 

коректурата, администрацијата, 

451. 
На основание на членот 3 на Уредбата за изда-

вање Зборник на законите и уредбите од 31 мај 1945 
година („Службен лист" бр. 39 од 8 јуни 1945 го-
дина) пропишујам 

Н А П А Т С Т В И Ј Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ЗБОРНИК НА ЗАКОНИТЕ И УРЕДБИТЕ 
Член 1 Џ 

Министерството за правосудство на Демократска 
федеративна Југославија уредује и издава Зборник 
на законите и уредбите. 

Член 2 
Во Зборникот ќе се унесат сите закони и уредби, 

правилници и задолжителни напатствиа који се обја-^ 
вени во „Службениот лист на Демократска федера-
тивна Југославија'', како и задолжителни напатствиа 
по прашањето на судска пракса од подручнјето на 
заедничкото законодавство који ги донесује Врхов-
ниот суд на Демократска федеративна Југославија. 

Член 3 
Додека не се остварат потребни условија, Збор-

никот за сега се издава само на српски и хрватски 
јазик. 

Член 4 
Зборникот излегује еден пат месечно, а спрема 

потреба и по често. 

сметката и економската служба, сместујењето и чу-
вањето исправањето на претплатниците, продава-
њето на книжните, властите и институциите ќе се 
врши во Министерството за правосудство. 

Член 6 
Штампањето на Зборникот ќе се врши преку 

„Службениот лист". 
Овова Напатствие влегува во сила кога се објави 

во ,,Службениот лист". 
П јули 1945 година 

Београд 
Министер за правосудство, 

Фране Фрол, с. р. 

452. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ Г1РИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И ЛЕКАРИТЕ НА ИНСТИТУ-
ЦИИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРЕНА И ЈАВ-
НАТА СЛУЖБА ЗА ПОСРЕДУЕЊЕ НА РАБОТАТА 

На основани^ на чл. 13 Уредбата за регулирање 
гринадлежностите ни државните службеници од гра-
ѓанскиот ред и другите јавни службеници на соју-
зните министерства и институции од 20 април 1945 
година, а во согласност со Министерот за финансији 
на Демократска федеративна Југославија 

р е ш а в а м : 
принадлежностите на службениците и лекарите 

на институциите за социјално осигуруење и на јавна 
служба за посредуење на работата да се регулират 
на следни начин: 

1) Принадлежностите на службениците (лекари) 
на овија институцији се определујаг спрема школ-
ската (стручната, односно признаената категорија!) 
спрема и годините проведени на ефективна служба 
на денот 30 јуни 1945 година. 

Под ефективната служба се подрШумује сето 
време проведено во служба на овија институција 
синдикални организација во државна, самоуправна 
или друга јавна служба во реално трајанче, без обзир 
на статусбт који службеникот го ,имал. 

Под службеникот во смисал на овова Решение 
се подразумујат: чиновници, лекари-чиновници, чи-
новнички приправници, званичници, служители, днев-
ничари, хонорарни и крнтракту1а1/ши службеници, 
како и надничари и работници који вршат должност 
на чиновниците, званичниците или служителите во 
овија институцији. 

'3) Месечните Прим а дл виснати на службениците 
износуј ат: 
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преку 3 — 6 Г О Д И Н И 3.200. 2.800.— 2.500.— 2.000.— 

„ 6 — 9 3.600.— 3.200.— 2.800.— 2.200.— 
„ / 9—12 4.000.— 3.600.— 3.100.— 2.400.— 
„ 12—161' ., 4.400.— 3.900.— 3.300.— 2.500.— 
„ 16—20 4.700.— 4.200.— 3.500.— 2.600.— 
,. 20—24 5.000.— 4.400.— 3.700.— 2.700—. 
„ 24—29 5.200.— 4.500.— 3.850.— 2.750.— 
„ 29 5.400.— 4.600.— 4.000.-/- 2.800.— 
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Времената утрава на свија -институции може, по 
одобруење на Министерот за социјална политика на 
Демократска федеративна Југославија, до колку това 
интересот на службата посакује, да регулира по сло-
бодна оцена статусот на поедини службеници и да 
одобрује посебни надокнади на групи и поединци 
који нарочно се истакнале на рабатота. 

3) Работното време на лекарите— чиновни,ци на 
опија институцији се апределује според потребата 
со нај,малку 6 саати дневно. 0 

4) Хонорарите на ,догов,орните лекари поставени 
според средниот броЈ на членовите на определениот 
реон, хонорарите на договорните лекари-специјалн г 
сти који се платени по работниот саат, како и хоно-
рар ит е на договорните лека,ри за одвојени изви,дуења 
се ,повишујат за 30% од износот на хонорарите који 
ги 'примале до в април 1941 година. 

5) Од принадлежностите определени со овова 
Решение ќе се извршат о,буставн за службенички^!' 
данок, дано,к,от за неженетите и влогот за Пензи-
скиот фон,д на начин ,и во висина опрелена со ,,Тол-
кувањето" на Мини,стерството за фииансији од 27 
април 1945 година Убр. 2430 („-Службени лист"' бр. 28 
од 1 мај 1945 година). Сите други д,авачки пагјат во4 

целост на тар-ет на свија институција 
6) Во поглед на разврстуењето на местата по раз-

редите на скапотијата важат чодредбите на Правил-
никот за временото разв-рстуење на местата по раз-
редите на скап,отијата од 22 мај 1945 година. 

7) За сето останало важат за службениците н.) 
овија (инетитуцији аналогните прописи на Уредбата 
за ре,гулирање ирина,длежностите на државните служ-
беници од грагјнискиот' ред и ,дру,гите јавни служ-
беници на сојузните министерства и институцији од 
20 април 1945 ,година. 

8) Принадлежностите определени со овова Реше-
ние ќе се исплатујат на превземените службеници од 
територијата, на која е извршено оменуењето на 
окунациските ,новчаници до 30 ап,рил 1945 година, по-
чев од 1 мај 1945 година, а на превземените служ-
беници о,д останатите територија ,почев од прв,иот 
ден на наредниот месец по извршеното сменуење. 

9) За време до дека не се изв-рши превзима,њето 
на службениците (лекарите) на овија институцнји ќе 
се врши исплатување на принадлежностите во грани-
ците на износите определени во чл. 3 на Уредбата за 
регулирање п ринадл ежи осмите н,а државните службе-
ници од 20 април 1945 година. 

10) До доносуењето на новите единствени про-
писи за уредујење службените едно,шеина на служ-
бениците на социјалните институции и за јавно-прав-
ни кара,ктер останујат сите службениц,и и лека,ри на 
овија институции и понатанај на расположение, схо-
дно на Решението на Министерот за социјална поли-
тика на Демократска федеративна Југослави)а. IV бр. 
701/45 од 2 мај 1945 година. 

IV бр. 1384 
2 јули 1945 година 

Београд 
Министер за социјална политика, 

др. Кржишник, с. р. 

453. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ РАЗЛИКА НА ХРАНАРИНА ПО 
НОВИТЕ НАДНИЧНИ РАЗРЕДИ 

На основание на чл. 1 на Решението за врхов,но-
то државно надгледуење на Министерството за со-
ци,јална политика на Демократска федеративна Југо-
славија над сите инстнтуцији за задолжително соци-
јално осигуруење, во врока на наредбата за из^ену-
ење надничните разреди во работничкото ^Осигуруење 
од 27 април 1945 година IV бр. 617 и Решението за 
изменуење категориските и режиските заработувачки 
во рударското осигуруење од 29 април 1945 година 
IV бр. 606 

р е ш а в а м : 
1) На оболените членови на окружните уреди и 

месните братннски благајни који се навогјале 1̂а бо-
луење или им с пр,изнато болуење в,о срок од 4 не-
дели односно месец дена после заводуењето на новите 
наднични разреди и категорич-ни заработувачки, ниат 
да се исплатува! паоични потпори но истите нови 
наднич,ни разред односно категориски заработувачки 
во који биле уврстени пред изменуењето на наднич-
ните разреди и категориските заработ,увачк-и (на по. 
членот, кој и бил оси,гурен по стариот V на,дничен 
разред, ќе прима парични п-отиор-и по новиот V над-
ни,чен разред односно категори јата заработувачка). 

2) Сите институцији на болесчичкото ос,лцуруење, 
који после за,водуењето но,вите ,наднични разреди и 
категофиски заработувачки исплатујале на члено-
вите болесничко"потпорни трошков,и по старите над-
нични разреди, имат за опова време т. е. од 21 април 
1945 година да исплатат на свија оболели членови 
разлика по точ. 1 на окова Решение. 

11 јули 1945 година 
IV бр. 1521 

Београд 
Министер за соц,ијална политика, 

,др. Кржишнмк, с. р. 

454. 
По ослобудуењето па целата д-ржавна терито-

рија и при п,рименуењето н,а Решението за ревизија 
на правото на пенаији и т. и. се појавило спорно 
п,рашање: о-д кој ден тече времената парична по-
мокј на лицата по Решението за ревизија на правото 
на пензија, народното пр,изнавање, постојаната др-
жавна помокј и издржуење, со обзир да сите лица во 
истото време не се обратиле за поможј на надлежната 
комисија, како и да државната територија не е ос-
лободена 'во исто време. 

По -овова прашање в-о цел на едносхбразно при-
менуење на споменатото Решение за ревизија пра-
вото на пензија и т. н. на основание ,н-а членот 8 на 
и,стото Решение се дава 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА РЕВИЗИЈА ПРАВОТО НА 

ПЕНЗИЈА И Т. Н. 
1) Времената парична помокј на лицата по Ре-

шението за ревизија правото на пензија, народно 
признание, постојана дражвна помо-кј и издржуење, 
од иодручијето ноје е ослободено пред 1 декември 
1944 година, тече од 1 декември 1944 година; а на ли-
цата од по,дручијето ноје е ослободено после 1 де-
кември 1944 година, времената ,парична помо,кј им 
тече од првиот нареден месец по ослободуењето на 
това п одлучија, односно од првиот на наредниот 
месец по ослободуењето на поедини места на логич-
ното подручије. 

2) Времената парична по,мокј -на лицата под точ-
ката 1) ќе тече како е на-ведено са-мо ако, по обра-
зувањето н-а Комисијата за ,доделуење времена па-
рична п-омокј ,на пензионерите в-о дотичн-ото место 
поднесат пријава во сро,к од месец дена од денот 
кога Комисијата е образувана, односно од првиот на 
наредниот месец од денот кога пријавата ја поднеле, 
со това да по,днесат оправдание зашто за пом-ои ј не 
се јавиле во срок од месец дена. 

(бр, 2692 
11 јули 1.945 годи,на 

Београд 
Министер за социјална политика, 

др. А. Крешник, с. р. 
Министер за финансији, 

Ср. Жујовић, с. р. 
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455. 
Ми п,редложение на Министерството за грго ум ја 

и снабдуење Стопанскиот совет до носу ј с 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е У С Л О В Н А Т А З А Х М Е Љ 

Д О Б Р О И С У Ш Е Н 

Во поглед на квалитетот и начин на пакујење се 
определујат следните услов и Ја за хмел. добро осу-
ден, и това: 

1) капсли (чаури) на хмељот морајат да бидат 
од кинати една од друга, со ,петелка, здрава, неоште-
тени од штеточини и болки; 

2) капсли (чаури) мора да бидат зелено-жолта 
боја. Ливчињата који сами отнагјајат од нив не смејат 
да бидат по векје од 10% за стоката на прва класа и 
15% за стоката о,д втора класа; 

3) содржанија на семето не сме е да биде по 
големо од 1% по тежината; 

4) влажноста на стоката не сме е да прејде у-
обичајни 10%; 

5) не се допуштује мешав,ина на незрел пот хмељ 
со зрелиот; 

6) исто така не се донуштује мешавина на пре-
земаните чаури и чаурите сива боја; 

7) општото содржание на горчливите смоли требе 
да износује најмал,ку 15% за првата класа, а 12% за 
втората класа на стоката; 

8) типичниот мирис на. хмел^т мора да биде 
оштер; и 

9) пакувањето на хмељот мора да биде по воз- ^ 
можност во тешка густа ткаенина за хмељ, белите 
пресувани во тежина 100—250 кг. 

Цените на хмељот за 100 кг. според берењето и 
квалитетот се онределује вака: 

на берењето за 1944 год.: . . 
за првата класа — — - - Дин. 5.250.— 
за втората класа) — — — — „ 4.700.— 

на берењето за 1943 год. — — „ 4.200.— 
на берењето за 1942 год. — — „ 3.200.— 
Овија цени се сметат за стоката нето тежина 

франко утоварено во вагон, местото на продавањето. 
Амбалажата има да се засмета одвојено и она изно-
сује 500 динара за 100 килограма стока. 

Оваја цена влегује во сила со денот на обнаро-
дувањето во „Службениот лист на Демократска фе-
деративна Југославија". 

Бр. 4461 
9 јули 1945 година 

Београд 
Претседател на Стопанскиот совет, 

А. Хебранг, с. р. 
Министер за трговија и снабдуење; 

инж. Никола Петровић, с. р. 

456. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА С Т А В А Њ Е НА Р А С П О Л О Ж Е Н И Е НА М И Н И -
С Т Е Р С Т В О Т О З А П О Љ О Д Е Л И Е НА С Р Б И Ј А М О -
Д Р И О Т К А М Е Њ Д О Д Е Л Е Н НА М И Н И С Т Е Р С Т В О Т О 

З А П О Љ О Д Е Л И Ј Е НА М А К Е Д О Н И Ј А 
Со Решението на Министерството за иољоделије 

на сојузната влада бр. 1920, 1936 и 2570, а во согла-
сност со Стопанскиот совет, на Министерството за' 
пољоделије на Македонија е било ставено на распо-
ложеније 180,8 тони модер камен при фабриката 
„Зорка" во Шабац, а за потреба на нејзините лојза. 

Со телеграмата број 4566 од 22 јуни 1945 година 
Министерството за пољоделије во Скопие известује 
да, ако некоја друга федерална единица има пого-
лема Лотреба з1з модер камен., тогај на нив да се 
исплрати само 50 тона од споменатата количина, што 
значи да ставајат на расположение, за потреби ма 
другите федерални единици вишок на доделениот им 
модер камењ во количина од 68,8 тони. 

Овој модер камењ пристигнал во Београд и чека 
на претов!аруење за Скопје. 
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На основапие на предното, а по одобруење на 
Стопанскиот сонет 

Ј 
р е ш а в а м ; . 

Модриот камен, во количина од 68,8 тони, којн 
бил доделен на Министерството за иољоделије на 
Македонија, а за) који оно изјавило да се даде на 
некоја друга федерална единица, се става на ра-
сположение на Министерството за пољодели.је на 
Србија, оти споменатиот модер мамењ векј се на-
вогја во Београд. 

Оделението за производство на растенијата ќе 
уработи понатакај што е потребно по овова Решение. 

П бр. 3744 
23 јуИи 1945 година 

Београд 
Министер за пољоделије, 

В. Чубриловић, с. р. 

457. 
Р Е Ш Е Н И Е 

З А С Т А В А Њ Е НА Р А С П О Л О Ж Е Н И Е НА М И Н И -
С Т Е Р С Т В О Т О З А Н О Љ О Д Е Л И Ј Е НА С Р Б И Ј А И 
О Д Е Л Е Н И Е Т О З А И О Љ О Д Е Л И Е НА Г Л А В Н И О Т 
Н А Р О Д Н О - О С Л О Б О Д И Т Е Л Е Н О Д Б О Р НА В О Ј В О -

Д И Н А 200 Т О Н И М О Д Е Р К А М Е Н ) 

Според добиените раш,иограмски обавестујења 
бр. 283 од 19 јуни 1945 година Словенскиот народно-
ослободилни свет уступује по 100 тони модер камењ 
на Министерството за пољоделије на Хрватска и на 
Обласниот народно-ослободителен одбор на Истра 
од количините који ги подигнал по планот на распо-
делбата на производството на модриот камењ. 

Како Министерството за пољоделије на Хрватска 
и Обласниот народно-ослободителен одбор на Петра 
до денеска не ги подигнале сите доделени им коли-
чини на мокриот камен., това е потребно да се со 
расподелбата на нив доделената количина смали за 
по 100 тони, оти овија количини им ги ставил на 
расположение Словенскиот народно-ослободил,ни свет. 
Исто така потребно е да се овија 200 тони модер 
камен, додели на федералните единици који можат 
веднага да ги примат и употребат во оваја ,сезона 
за прскање виновата лоза. 

На основание на предното, а во согласност со 
Стопанскиот совет 

р е ш а в а м : 
1) Од количините доделени, по планот за распо-

делба на федерална Хрватска и Обласниот народно-
ослободителен одбор на Петра да се смалат секоја 
за по 100 тони, т. е. вкупно З1а 200 тони модер камењ. , 

2) Оваја количина од 200 тони модер камењ да 
се додели сразмерно на површините на лојзата и 
това: ' 

а) на Министерството за пољоделије на Србија 
122" тони модер к1а1мењ од фабриката „Зорка" во 
Шабац; и 

б) на Оделението за нољоделие и шумарство 
на Гл,авниот народно-ослободителен одбор на Војво-
дина 78 тони- фабриката „Зорка" во Шабац. 

Овија количини на модриот камењ има веДнага 
да се расподелат на лојзарите, како би им послу-
жиле овија уште во оваја сезона за прскање лојзага. 

Оделението за производство на растениата да 
уработи се што е потребно по оцова Решение. 

II бр. 3887 
26 јуни 1945 година 

Београд 
Министер за пољодели.је, 

В. Чубриловић, с. р. 
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458. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ПОЉОДЕЛИЕ НА СРБИЈА МО-
ЛЕР КАМЕЊ ДОДЕЛЕН ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ХРВАТСКА 
Министерството за Хрватска со акт бр. 732 од 

27 јуни 1945 година е обавестило Министерството за 
иољоделиа на сојузната влада ду во течение на ме-
сец јули ќе биде во состојание да повлече и превезе 
од фабриката „Зорка" во Шабац 700 тони молер 
камењ а остатокот од 250 тони го сиа1вује на распо-
ложение на Министерството за пољоделие за распо-
делба, под условие да се осигури за Хрватск-а 250 
тони модер камен, за почеток на месецот август 
оваја година. 

Министерството за пољоделие на Србија со сво-
јот акт бр. 10670 од 21 јуни 1945 година изнесује да 
количините на модриот камен. доделени со планот 
за расподелба одвај покривајат половинана на реал-
ните потреби за лојзарството на Србија и моли да 
му се дополнително додели молер камен, за едно до 
две прскања на лоЈзШ-а. 

Со обзир да фабриката ,уЗорка" во Шабац ќе 
произведе извесни количини модер камењ по векје 
негол,и што се векј распоредените количини, постоји 
возможност да на федерална Хрватска се надокнади 
количината од 250 тони. На основнине на предното 
а имајќи во вид транспортните возможности и бла-
говременото реално исползување доделените коли-
чини на модриот кИмењ во оваја сезона на прскање 
виновата лоза, а во врска со Решението на- Стопан-
скиот совет бр. 466 од 28 јуни 1945 година 

р е ш а в а м : 
1) Од количината доделена со планот за распо-

делба на модриот камењ од федерална Хрватска да 
се земе 250 тони, со това да и Се спомената коли-
чина, до колку се укаже потреба за уова, надокнади 
на почетокот на месец август оваја година од про-
изводството во течение на месец јули 1945 година. 

2) Оваја количина од 250 тони молер камењ да 
се стави на расположение на Министерството за по-
љоделие на Србија при фабриката „Зорка" во Ша-
бац" под условије да федерална Србија исплати овој 
модер камењ во готово при превзимањето истиот 
според Решението на Стопанскиот совет. 

Оделението за производство на у-растениата да 
уработи се што е потребно пО"овова Решение: 

II бр. 3996 
28 јуни 1-945 година 

Београд 
Министер за пољоделие, 

В. Чубриловић, с. р. 

459. 
На основание на чл. 13 на Уредбата за опреде-

луење цени во динари ДФЈ, Министерството за трго-
вија и снабдуење — Управа зѕа! цени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА О П Р Е Д Е Л У Е Њ Е Ц Е Н И НА Ш Е К Ј Е Р О Т 
Се определујат следните цени на шекјерот: 
1) Производителен паритет: франко ,вагон до 

најблиската станица на местото на крупнопродавецот 
за 1 кг,, нето без пакуЈење, а пакујено,. укључиво 
државна трошарина и вкупни данок: 

кристал - - — — — Дин. 14.28 
коцка — — - — — — „ 15.91 

2) во крупнопродавачка: франко слагалиште на 
круинопродЗвецот, за 1 кг. нето, без иакујење: 

кристал — — — — — Дин. 15.40 
коцка — — — — - — 17.М 

3) во малопродавачка: франко продавачницата на 
малопродавецот за 1 кг нето без пакујење, исклу-
чивши ја месната трошарина: 

кристал — — — — — Дин. 17.— 
коцка — - — — — ,, 19.— 

Во горните цени се засметани државната троша-
рина и вкупниот данок на работниот промет. Ме-
сната трошарина има да се додаде' на, продавачната 
цена. , 

Горните цени важат за сите места који лежат на 
железничките и- наробродските пруги. За другите 
места, на горните цени ќе се засметат реалните под-
воени трошкови. 

Овова Решение влегује во сила со денот на обна-
родувањето во „Службениот лист па Демократска 
федеративна Југославија". 

Бр. 4353 
23 јуни 1945 година 

Београд 
Помокјник 

на Министерот за трговија и снабдувал, 
Лазар Соколов, с. р. ^ 

460. 
Министерство за трговија и снао дуење на соју-

зната влада — Управа за цени - - доносује 

. Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЦЕНИТЕ НА ВОЛНЕНИТЕ ПРОИЗВЕДЕ НИ ЈА 
1) Волнена прегја бр. 8/1 Дин. 138.— за 1 кгр. 

состав: 40% прана волна, 
40% волнени крпи и 20% др-
вена волна. 
2) Сиво-маслинеста чоја теж. 

800 гр. шир. 140 см. „ 197.50,за 1 мет. 
состав: 40% прана волна, 

40% волнени крпи и 20% др-
вена волна. 
3) Сиво-маслинеста чоја теж. 

650 гр. шир. 140 см. 174.— за 1 мег. 
состав: 40% пранш волна, 

40% волне,ни крпи и 20% др-
вена волна. 
4) Волнено кјебе тежина 2500 

гр. дим. 140/190 с м. „ 554.— за I ком. 
соста,в: 40% пран а волна, 

40% волнени крпи и 20% др-
вена волна. 

Горните цени важат франко складиште на про-
изводителот за цело подрачје на дрлсавата. 

Бр. 4521 . 
27 јуни 1945 година 

Београд 
Помошник 

на Министерот за тргови,ја и снабдуење, 
Лазар Соколов, с. р. 

461. 
Ц Е Н А 

НА В Е Т Е Р И Н А Р Н И Т Е Ц Е Л И В А И Л Е К О В И КОЈИ 
ГИ Г1РОИЗВОДУЈЕ И С Т А В А В О П Р О М Е Т Д Р Ж А В -
Н О Т О З А В Е Д Е Н И Е З А П Р О И З В О Д С Т В О В Е Т Е Р И -

НАРСКИ Ц Е Л И В А И Л Е К О В И ВО Б Е О Г Р А Д И 
Н Е Г О В И Т Е О Д Е Л Е Н И Ј А 

БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ 
С е р у м и и в а к ц и н и 

Свињска чума 
Динари 

вирус за симултано цепљење про-
тив свињската чума 100 ссм 75.— 
серум против свињската чума за 
симултано и лековито цепљење 100 ссм 90.— 

V 
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Црвени ветар 
вакцини за симултано цепљење 
свињи против црвен ветер и за 
доцепљивање 100 сем 
серум за симултано цепљење про-
тив црвен ветер 100 ссм 
ранил серум за лековито цепљење 
свиње против црвен ветер 100 ссм 

Колера на пернатата живина 
вакцина против колера на перната 
живина — 100 сем 

'серум против колера на перната 
живина 100 сем 

Шуштавац 
вакцина за) цепљење говеда про-
тив шуштавца 100 ссм 
серум за цепљење говеда против 
шуштавца — г ^ „ 100 ссм 

Ждребећак 
серум за цепљење коњи против 
ждребећак : - 100 ссм 

Престрел 
еднократна вакцина А. Т . С. про-
тив прострел за коњи —: 
еднократна вакцина А. Г. против 
прострел за говеда — 1 : 

еднократна вакцина А; Г. против 
прострел за овци -— 
рапид серум за лековито ценље-
ње против прострел коњски 
рапид серум за лековито цепље-
ње против престрел говедски — 

Беснило 
антираоична вакцини за иостин-
фекционалчо непљење 
антирабична вакцина за превен-
тивно цепљење кучиња! 

Овчка сипаница 
лимфа против овчка сипаница — 

Тетанус (рожац) 
серум против тетанус: 

а 5 ссм (3.500 ИЈ) - . 
10 ссм (7.000 ИЈ) -
20 ссм (14.000 ИЈ) 

1 шишенце од 50 ссм 
(35.000 И,!) 

1 шишенце од 100 ссм 
(70.000 И.1) 

1 доза 

1 доза 

1 доза 

100 ссм 

100 ссм 

1 ссм 

1 доза 

100. 

22, 

30, 

20, 

20, 

50 

25, 

30, 

1 , 

1 , 

О 

30, 

30, 

1. 

15, 

85 

1 доза 1,50 

6 . - -

1 2 . — 
24.— 

30.— 

(Ѕ0.— 

ДИЈАГНОСТИКА 
Туберкулин -

концентровани говедски т.уберку-
лин за очни никус 1 лит. 5.000. 
концентровани говедски Јгуберку-
лин за очни пикус 1 ссм 9, 
концентров!31ни говедски туберку-
лин за очни пикус 5 ссм 30. 
концентровани говедски туберку-
лин за очни пикус 10 ссм 60. 
концентровани говедски туберку-
лин за очни никус 20 ссм 120. 

Малеин 
конценгровани 
НИКУС — — — 

малеин за очни 
1 лит. 5.000.— 

концентровани 
никус — — — 

малеип за очни 
1 ссм 9.— 

концентровани 
никус — — — 

малеин за очни 
5 ссм 30.— 

концентровани 
ПИКУС — — - Г 

малеин за очни 
10 дем 60.— 

концентровани 
п и кус — — — 

малеин за очни 
20 ссм 120.— 

ХЕМИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ПРЕПАРАТИ 
А н т и п а р а з и т и к а 

Днтихелмин 
општи сигурен лек против црви 
и гливци у јетра, желдец и цре-
вата на коњи за ветеринари и 
апотекари — — —- - - — 

Антистронглин 
плућни лек про-тив плућни власци 
на овци, свињи и говеда 

1 ампула од 10 ссм — — — 
1 „ ,. 3 ссм - - -

— 1 капсула 4. 

Протуметиљ за говеда 
за ветеринари и апотекари 

Протуметиљ за овци 
за ветеринари и апотекари 

3.— 

1 . — 

СУЗБИЛАЊЕ ШТЕТОЧИНИ И РАЗНИ ПРЕНОСИ-
ТЕЛИ НА БОЛЕСТИ 

Фосфин 
паста — сигурен лек за тамањење I 

глувци и стаорци 1 туба 15.— 

ВИТАМИНСКИ ПРЕПАРАТИ 
Битоски 

витаминизирано варно брашно, 
' содржи А. Б. Д. и Е витамини 

нотова природно коскени фосфа-
ти и таложни калЦијев карбонат 
за сточари 

Витамин Б. Д. и Е 
мешавина во облик на брачно 
односно трици ^ 

Коштан 
фосфорно варно крмно брашно, 
смеша минерални соли како до-
датак на крма која нема доволно 
минерали — — ^ 

Витаминска маст за рани 
1 грпче 75 гр. 1 — — 

1 кг. 

1 кг. 

1 кг. 

Асколи серум (за преципитација) — 100 ссм 300. 

СТЕРИЛНИ ИНЈЕКЦИИ! 
Ареколинум хидроброникум 

О 025 : 5 ссм к УТИ! и са 5 ампули 
Ареколинум хидроброникум 

0.05 : 5 смм кутији са 5 ампули 
Атропинум сулфурикум 

0 05 : 5 ссм кутиш са 5 ампули -г-. 
Атропинум сулфурикум 

0.1 : 5 ссм кутији са 5 ампули -
Кофеинум натрио-салицил. 

5.0 : 10 ссм кутија са 3 ампули 
Кофеинум натрио-бензоикум 

5.0 : 10 ссм кути.ји са 3 ампули 
Морфиум хидроклорикум 

0 15 : 10 ссм кутији са 3 татули 
Морфиум хидроклорикум 

0.5 : 10 ссм кутији са 3 ампули т 

Новокаинум суперранинум 
1 : 100.000.2 : 10 ссм ќутији са 3 ампули — 

Олеум камфоратум 10% 
10 ссм кутији са 3 ампули — 

Олеум камфоратум 25% 
10 ссм кутији са 3 ампули — 

Пилокарпинум хидроклорикум 0,2 : 10 ссм кутији са 3 ампули 
Пилокарпинум хидроклорикум , 

0,5 : 10 ссм кутији са 3 ампули 

20.-

15.-

. 5 . -

2 0 . -

25.-

30. 

2Ј7.-

30.-

30. 

30.-

30.-

6 0 . -

35 

25, 

30. 

25. 

.30 . -
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Всратринум сулфурикум 
0,1 : освен кутија с а 5 ам,пули 25. 

Г О Т О В И 
Карбогел 

П Р Е П А Р А Т И 

еластични угљени стапчиња со адсоротивно 
и десорбтивно дејство на б а з а . н а активен 
угаљ 

1 кутија са 10 столчиња '10.— 
1 „ . . 2 0 „ - . - 40.— 

Останалата стока и разни препарати који заве-
двннет-о ги купује и продава во приманото сосТоЈЈ' 
вие може да продава 20% поскапо од кулуЈачната 
цена. додека разни инструменти и хемикалије који 
заведението има на екладиштето од порано може да 
продава 50% поскапо од продавачи ата цена која е , 

важела на денот 3-1 март 1941 година. На сите тија 
препарати почетна цена за хемикалии, суровини и 
нолуфабрикатн ќе пропише Управата за цени или 
Министерството за народно здравје. 

О виј, а цени ги одобр,ил Стопанскиот совет по,д бр. 
476 од 5 ,ј,ули 1945 година. 

И! бр. 4341. — Од одделението за сточарство и ве-
теринарство на Министерството ѕа пољаделие на со-
јузната влада. 

0 А А И К 0 В Л Н И Д . 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

р е ш а в а : 
да се за заслуги на учврстуењето на културни 

в,рски и братство измеѓу СССР и народите на Ју-
гославија одликуваа I 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
Марија Ивановна Литвиненко-Волгемут, Иван 

Сергесвич Папорнинскиј, Јура ј Васиљевич Шумски.!, 
Константин Николаевич Лантев, Антонина Ивановна 
Васиљева, Нина Ивановна Гончаренко, Леокадија 
Игњатјевич М а с л и н к о в а , Александр Јаковљсвич 
Бердолскиј, Соломон Љвович Јаскович, Лев Еремо-
вич Оаприн и Борис Михајловић Шолдов. 

Бр. 214 
31 мај 1945 година -

Београд 
Секретар. П,ретседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Лнтнфашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на прсдложсмие на Врховниот командант на 

Југословенската армија, Маршал на Југославија, Јо-
сип Броз-Тито 

р е ш а в а: 

да сс за осведочена храброст покажана во бор-
бата против непријателите на нашите народи одликуе 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I Р Е Д : 
генерал-лајтнант Фјодор Махин. 

Бр. 216 
4 јуни 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседател, 

М. Псруничић, с. I). /ар. И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предложение на Врховниот командант на 

Југословенската армц,а,; Маршал на Југославија, 
Јосип Броз-Тито 

р е ш а в а: 
да се за осведочена храброст покажана во бор-

бата против заједничкиот непријател на СССР и 
Југославија — Хитлерова Немачка одликуват 

СО О Р Д Е Н ЗА ХРАБРОСТ: 
Акимов Џавад, Гришичев Алексеј, Х а л и т о в 

Аљоша, Јаку.јин Николај, Сонкалов Умберген, Алек-
пиров Ејуп, Бајмурунов Татмик, Ђусимбајев Абдха-
лим, Ас танов Сабир, Санов Анатолиј, Земљин Дими-
триј, Шукејев Клевдај, Ходикон Григориј, Исказијев 
Куба,н, Аличин Григориј, Ситов Иван, Шутов Павел, 
Новитски Иван, Колесников Симон, Зарманов Каким-
зан, Липницки Гиоргиј и Садиков Валиј. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
Мамедов Аждар, Алијев Алим, Новсесјан Арка-

ди.ј, Цорни Адолф, Ајдмохамедов Алексеј, Бексул-
танов, Сабиров и Цакеников. 

Бр. 218 
7 јуни 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседател, 

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

ука,зи 
МИНИСТЕРСТВО ЗА Н А Д В О Р Е Ш Н И РАБОТИ 

Со указ на Кралските намесници број 403 од 
11 мај 1945 година, на иредложение на Претседате-
лот на Министерскиот совет, Министерот за народ-
на одбрана и заст на Министерот за надворешни 
работи, а на основание чл. 2 Уредбата за поставуе-
ње и унапредуење на државните службеници на 
Демократска федеративна Југославија од 2 априли 
1946 година, е поставен Анастасов Мирослав за из-
ванреден посладок и О,понломокјен министер на 
Демократска федеративна Југославија во Белгија 
2 положајна група 1 степен. 

А Р К Г Р . Т , И 
МИНИСТЕРСТВО ЗА П О Љ О П Р И В Р Е Д А 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
сојузната влада I бр. 298 од 19 мај 1945 година, а на 
основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на државни службеници на Демократска 
федеративна Југославија од 2 априли 1945 година 
и Уредбата за регулисуење принадлежности на слу-
жбеници од г,рагјански ред и останалите јавни слу-
жбеници на сојузните министер,ства и институции од 
20 а при л,и 1945 година, се прензима Дојчин Т. Миц-
ковић, бивши чиновник на бившето Министерство 
за пољопривреда и исхрана и се распоредуе на ра-
бота во инспекторатот на Министертсвото за пољо-
нривреда, в,о привемено својство, со принадлежности 
на чиновнички приправник 9 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
I бр. 770 од 18 мај 1945 годиан, а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за иоставуење и унапредуење на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 ап-рил и 1945 година и Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државните слу-
жбеници од граѓански ред и осталите јавни слу-
жбеници на сојузните министерства и установи од 
20 априли 1945 година, се поставуе Ђорђе ' Мију-
шковић за референт на Оделењето за биљно произ-
водство на Министерството за пољопривреда на 
Демократска федерат,ивна Југослави.ја, во нриврс- ' 
мено својство, со принадлежности на чиновник 7 по-
ложајна група. 

V 
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Со Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 275 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 1 
и 4 Уредбата за поставував и унапредував на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државни службе-
ници од граѓански ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институции од 20 
априли 1945 година, се поставуе Славко Милошевиќ 
за референт на Оделените за аграрна политика на 
Министерството за пољопривреда на Демократска 
федеративна Југославија, во привремено својство, 
со принадлежности^а чиновник 7 положајна група. 

привреда на Демократска федеративна Југославија, 
во привремено својство^ со прииадлежности на чи-
новник 8 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 276 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 1 
и 4 Уредбата за поставував и унапредував на Др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 аирили 1945 година и Уредбата за 
регулисуеае принадлежности на државни службе-
ници од граѓански ред и осталите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институции од 20 
априли 1945 година, се поставује Милован Воркапић, 
за референт на Оделението за аграрна политика на 
Министерството за пољопривреда на 'Демократска 
федеративна Југославија, во привремено својство, 
со принадлежности на чиновник 5 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољоприврдеа 1 бр. 
277 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 
Уредбата за поставуење и унапредував на државни 
службеници на Демократска фдеративна Југославија 
од 2 аир или 1945 година и Уредбата за регулисуеае 
принадлежности на државни службеници од граѓан-
ски ред и останалите јавни службеници на сојузни 
министерства и институции од 20 априли 1945 годи-
на, се поставуе Богосав Николић за референт на 
Одеиението за аграрна политика на Министерството 
за полуопривјреда на Демократска федеративна Југо-
славија, во привремено својство, со принадлежности 
на чиновник 7 ,положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
I бр. 278 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставував и унапредував на др-
жавни службеници на Демокрјатска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 год. и Уредбата за ре-
гулисуеае принадлежности на државни службеници 
од граѓански ред и останалите јавни службеници на 
сојузни министерства и институции од 20 априли 1945 
година, се поставуе Александар Тасић за референт 
на Оделеаето за билно производство на Министер-
ството за пољопривреда на Демократска федератив-
на Југославија, во привремено својство, со принад-
лежности на чиновник 5 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 285 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 1 
и 4 Уредбата за поставував и унапредував на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за ре-
гулисуење принадлежности на државни службеници 
од граѓански ред и останалите јавни службеници 
на сојузни минитсерСтва и институции од 20 априли 
1945 година, се поставуе Јелена Радивојевић за чи-
новник-дактилограф на Министерството за пољолри-
вреда на Демократска федеративна Југославија, во 
привремено својство, со принадлеж/ности на чинов-
ник 9 положајна група. 

Со Решение на Минис-терот за пољопривреда 
1 бр. 289 од 19 мај 1945 година а на оонование чл. 
1 и 4 Уредбата за поставував и унапредував на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и -Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државни службени-
ци од грагјански ред и оетаналите јавни службени-
ци на сојузните министерства и институции од 20 
априли 1945 година, се поставуе Љубица Максимови^! 
за чиновник-дактилограф на Министерството за по-
љопривреда на Демократска федеративна Југосла-
вија, во привремено својство, со принадлежности на 
чиновник 10 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда\ 
1 бр. 291 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставував и унапредував на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за 
регулисуеае принадлежности на државните службе-
ници од граѓански ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институции од 20 
априли 1945 година, се поставуе Бојана Кукић за 
чиновник-дактилограф ,на Министерството за полл-
привреда на Демократска феде,ративна Југославија, 
во приврмено својство, со принадлежности на чинов-
ник 9 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
I бр. 292 од 19 мај 1945 година а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставував и унапредував на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за 
репулисуеае нринадлежности на државните службе-
ници од грагјански ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства^ и институции од 20 
априли 1945 година, се поставуе Катица Бранковић 
за чиновник-дактилограф на Министерството за по-
љопривреда на Демократска федеративна Југослави-
ја во привремено својство, со цринадлежности на 
чиновник 10 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 293 од 19 мај 1945 ,година, а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставував и унапредував на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за 
регулисуеае п,ринадлежности на државни службеници 
од граѓански ред и останалите јавни службеници на 
сојузните министерства и институ ции од 20 априли 
1945 година, се поставуе Олга Поповић, за чинов-
ник-дактилограф во Министерството за пољопривре-
да на Демократска федеративна Југославија, во при-
времено својство, со принадлежности на чиновник 9 
положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 286 од 19 мај 1945 година, а на основавме чл. 
1—4 Уредбата за поставував и унапредував на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 годи,на и Уредбата за 
регулисуеае принадлежности на д,ржавни службе-
ници од граѓански ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институции од 20 
априли 1945 година, се поставуе Наранџа Грујић за 
чиновник-дактилограф на Министерството за пољо-

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 297 од 19 мај 1945 година, а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставував и унапредував на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за 
регулисуеае принадлежности на државни службени-
ци од граѓански ред и останалите јавни службени-
ци на сојузните министерства и институции од 20 
априли 1945 година, се поставуе Зарић Ангелка за 
чиновник-дактилограф на Министерството за пољо-
нривреда на Демократска федеративна Југославија, 
во привремено својство, со принадлжности на чи-
новник 10 положај,на група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 263 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставував и унапредував на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за ре-
гулисуеае принадлежности на државни службеници 

А 
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од граѓански ред и останалите јавни службеници на 
сојузните министерства и институции од 20 априли 
1945 година, се поставуе Слободарка Мисаљевић за 
референт на Персонално^ оделење на Министер-
ството за пољопривреда на Демократска федератив-
на Југославија во привремено својство, со принад-
лежности на чиновник в положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 264 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставуење ,и унапредуење на др-
жавн,и службеници на Демокртска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за ре-
гулисуење принадлежности на државни службеници 
од грагјански ред и останалите јавни службеници 
на сојузните министерства и институции од 20 апри-
ли 1945 година, се поставуе Радош Марсенић за ре-
ферент на Општо одел ение на Министерството за 
пољолривреда на Демократска федеративна Југосла-
ја, во привремено својство, со принадлежности на' 
чиновник 7 положајна гру,па. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 265 од 18 мај 1945 година, а на основ ание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 априла 1945 година и Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државни службени-
ци од грагјански ред и останалите јавни службени-
ци на сојузните министерства и институции од 20 
зприли 1945 година, се поставуе Наталија Симиќ за 
референт 'за погонски материјал на Општото оде-
лење на Министерството за пољопривреда на Демо-
кратска федеративна Југославија, в,о привремено 
својство со принадлежности на чиновник 9 положај-
от група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
I бр. 266 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за ,ре-
гулисуење принадлежности на државни службеници 
од граѓански ред и останалите јавни службеници 
на сојузните министерства и институции од 20 апри-
ли 1945 година, се поставуе Љубица Филиповиќ за 
референт на Општо оделење на Министерството 3 8 

пољопривреда на Демократска федеративна Југосла-
вија, во Привремено својство, со принадлежности на 
чиновник 8 положајна група. 

Решение на Министерот за пољопривреда 
1 бр. 269 од 18 мај 1945 година, а на основание чл. 
1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на др-
жавни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за ре-
гулисуење принадлежности на државни службеници 
од грагјански ред и останалите јавн,и службеници на 
сојузните министерства ,и инст,итуции од 20 априли 
1945 година, се поставуе Крста Настовић за рефе-
рент на Оделението за билно производство на Ми-
нистерството за пољопривреда на Демократска фе-
деративна Југославија, во привремено својство, со 
прииадлежности на чиновник 8 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољоприв,реда 
на сојузната влада I бр. 1041 од 9 јуни 1945 година, 
а на основание чл. 1 и 4 Уредбата од 2 априли и 
Уредбата од 20 аирили 1945 ,година, се поставуе Фи-
лип Мијушковић, помсикјни секретар на Министер-
ството за пољопривреда и исхрана за чиновник на 
Министерството за пољопривреда, во привремено 
својство, со принадлежности на чиновник 7 поло-
жајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
на сојузната влада I бр. 955 од 30 јуни 1945 година, 
а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и 
унапредував на државни службеници на Демократ-

ска федерат,ивна Југославија од 2 априли 1945 го-
дина н Уредбата за регулисуење принадлежности на 
државни службеници од граѓански ред и останалите 
јавни службеници н,а сојузните министе,рства и ин-
ституции од 20 априли 1945 годин,а, се л о ставу е Ви-
Нентије Нинић, дневничар-званичник на Околната 
врачарска за референт на Персоналното оделење на 
Министерството за пољопривреда, во привремено 
својство, со принадлежности на чиновник 8 поло-
жајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
на сојузната влада 1 бр. 954 од 30 јуни 1945 година, 
а на основнине Уредбата од 2 априли и Уредбата 
од 20 априли 1945 година, се поставуе1 Милица Вука-
новић, приправник во Пољопривредната школа во 
Лесковац за референт на Оделението (управата) за 
пољопривредни имоти н,а Министерството за пољо-
привреда, во привремено својство, со принадлежно-
сти на чиновник 7 положајна г,рупа. 

М И Н И С Т Е Р С Т В О З А ПОШТА, Т Е Л Е Г Р А Ф 
и Т Е Л Е Ф О Н 

Со Реше,ние на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6622 од 18 јуни 1945 година, а на 
основнине чл. 4 Уредбата за поставуење и уналрду-
ење на државни службеници на Демократска феде-
ративна Југославија и чл. 2 точка 5 Уредбата за 
регулисуење прин,адлежности на државни службени-
ци од граѓански ред и останалите ј(авни службеници 
на сојузните министерства и институции, се постау-
ват: за служители 2 група во пошта, телеграф и те-
лефон Приштина Митић Т. Стеван, Ристиќ Ц. Жи-
војин и Фахри И. Сулејман, сите из Приштина; во 
пошта, телеграф и телефон Ћићевац Обрадовић С. 
Радојица из Ћићевац; за служител чувар т. т. лини-
ја 2 група у т. т. секција Приштина, са седиште на 
Косовска Митровица: Савић С. Стојислав, постојан 
работник пете т. т. т. секција. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6791 од 21 јуни 1945 година, а на 
основание чл. 4 Уредбата за поставував и у,напре-
дуење на) државни службеници на Демократска фе-
деративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државни службени-
ци од граѓански ,ред и останалите јавни службени-
ци на сојузните министерства и институции, се по-
сгавуе за служител 2 група во пошта, телеграф и 
телефон Урошевац Ћамиловић М. Алија,, од Уро-
шевац. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6788 од 21 јуни 1945 година, а на осно-
вание известието на Дирекцијата п. т. и т. Београд 
IV бр. 14881 од 8 јуни 1945 година, се отпушта од 
државната служба Домановић Т. Драгослав, чин. 
приправник по 5 4511 Ч. з. бив. п. т. т. секција во 
Ужице. 

Со Реше,ние на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6787 од 21 јуни 1945 година, а на 
основание предложеното на Дирекцијата за пошта, 
телеграф и телефон Нови Сад број 8575/45 од 30 
мај 1945 ,година, се поставуат за разредни поштари: 
во држ. разредна пошта Шимановци Боснић Злата-
на, п. т. т. отправница и во државна разредив по-
шта Бездан Савић Жарко, бие. разредни поштар; за 
хоно,рар ни службеник со мес. хонорар од 1.800.— 
динари во државна разредив пошта Бездан Сарић 
Јулка, бив. разредни поштар. Со овим се меља Ре-
шението на ово Министерство бр. 5256/45 од 19 мај 
1945 год. во колко се односи на горе именованите 
службеници 

% 
Со Решение на Помошникот на министерот за 

пошта, телеграф и телефон бр. 6848 од 22 јуни 1945 
година, а на основание на поднесена молба и Реше-
нието ца Министерството за пошта, телеграф и те-
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лефон бр. 3925 од 18 аирили 1945 година, се уводи 
во должност во т. т. т. секција во Параћин Петро-
вић М. Лазар, отпуштен званичник чувар т. т. ли-
нија 2 група II т. т. т. секција во Београд. 

Со Решение на Помокјникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 6711 од 20 јуни 1945 
година, а на основание поднесена молба и Решението 
Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 
3925 од 18 априли 1945 година, уводи се во должност 
при пошта, телеграф и телефон Призрен Станков ић 
С. Спасоје, служител 1 групи 1 периодска по в шини а, 
до сега во интернацијата во Немачка. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 6950 од 26 јуни 1945 
година, а на основанине на поднесена молба и Реше-
нието на Министерството за пошта, гелграф и теле-
фон број 3925 од 18 анри ли 1945 година, уводи се во 
должност при пошта, телеграф и телефон Неготии-
Крајииа Анђелић Ј. Љуби,ца, отпуштен чиновнички 
приправник по ^ 45/1 Ч. з. 

Со Решение на Помошникот на ми,нистерство за 
пошта, телеграф и телефон бр. 6950 од '26 јуни 1945 
годна, а на основание на поднесена молба и предло-
жението на Дире,кцијата за пошта, телеграф и теле-
фон Нови Сад број 6507/45 од 15 јуни 1945 година, 
уводи се во должност во и. т. т. се,кција Петров-
к а , ! Вребац М. Марко, бивши д и ев н и ч ар - зв а н и ч ии к. 

Со Решение па Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 7029 од 26 јуми 1945 
година, а на основание на поднесена молба и Реше-
нието на Министерството за пошта, телеграф и те-
лефон број 3925 од 18 април и 1945 година, УБОДИ се 
во должност при Главниот телеграф во Београд Пи-
пки Ј. Оливера, помоден метптулант 10 група во 
пензија. 

Со Решение на Помошникот на мин,истерот за по-
шта, телеграф и телефон б р 6934 од 26 јуни 1945 
година, а на основанине на поднесена молба и Реше-
нието на Министерството за пошта, телеграф и теле-
фон број 3925 од 18 априли 1945 година, увскди се во 
должност ,во Дирекцијата за пошта ,телеграф и те-
лефон Београд Ђуровић П. Јаков, п. т. т. чинов-ник 
8 група 2 п ерик) лек а повишина. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф ,и телефон бр. 6581 од 18 јуни 1945 
година, а на осиование на поднесена молба и пред-
ложеното на Дирекцијата за пошта, телеграф и те-
лефон Нови Са,д бр. 8287/45 од 30 ма.ј 1945 година, 
уводи се во должност во пошта, телеграф и телефон 
Петровгран 1, Гунчар X. Францишка, пензионисаниот 
виши контролор 6 група. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6518 о,д 16 јупа 1945 година, а на ос-
н о в а н а извештајот на Дрекцијата п. г. и т. Београд 
Ш бр. 2770 од 9 марта 1945 година, се отпушта од 
државната служба Здравковић С. ,Миодраг, званични^ 
3 група поп!та, телеграф и телефон Лесковац 1. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6517 од 16 јуни 1945 година, а на 
основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапре-
дував на државни службеници на Демократската фе-
дератив,на Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата за ре-
гулисуеае принадлежности на службеници од гра-
ѓански ред, и ноставуе за чиновнички приправник 
по 5 45/1 Ч. з. во пошта, телеграф и телефон Сјеница 
Фиуљанин А. Фехим. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6361 од 13 јуни 1945 година, а на осно-
ванине на известивте на Дирекцијата за пошта, теле-
граф и телефон Бтеоград бр. 9346 од 25 мај 1945 
година, се отпуштуат од државната служба Николић 
Ђ. Босилка, манипулант 9 група и Станојловић Ж. 
Крстивоје, служител 2 група, оба,два пошта Аран-
Нелов а,п 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6360 од 13 јуни 1945 година, а на ос-
нование чл. 4 Уредбата за поставував и унапредував 
на државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија и чл. 2 Уредбата за регулисуеае при-
надлежности на државен службеници од граѓански 
ред, се поставуе за служител 2 група во пошта, Бео-
град 2 Раловић М. Ђурће, отпуштениот надничар 
на пошта Београд 2. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 6376 од 13 јуни 1945 
година, а на оонование на поднесена молба и Ре-
шението на Министерството за пошта, телеграф и 
телефон бр. 3925 од 18 аир или 1945 година, се УБО-
ДИ во должност при пошта, телеграф и телефон 
Београд 2 Ћакић Ј. Симо, служител 2 група 3 пери-
о д н а повишица, који се повартил од заробљени-
штвото од Иемачка. 

Со Решение на Помошникот на министерот за по-
шта, телеграф и телефон бр. 6281 од 18 јуни 1945 
година, а на основание на поднесена молба и Реше-
нието на Министерството за пошта, телеграф и те-
лефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи 
во должност и ставуе на расположеније на Дирекци-
јата за пошта, телеграф и т,елефон Љубљана ради 
,таљи распоред Хорват Ј. Е ривет, помоћен манипу-
лант 10 група. 

Со Решение на Министерот за пошта ,телеграф 
и телефон "бр. 646(3 од 15 јуни 1945 година, а на ос-
нованине чл. 4 Уредбата за поставував и унапредував 
на државни службеници на Демократска фе,дератив-
на Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата за регули-
суеае принадлежности на државни службеници од 
граѓански ред, се поставује за чиновнички приправ-
ник по ^ 45/1 Ч. з. во Министерството за пошта, те-
леграф и телефон — Персонално оделеае Шабан Де-
санка, свршена ученине 7 разреда гимназиије. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6238 од П јуни 1945 година,, а на 
основание на поднесена молба, се уважи оставката 
на државна служба на Цупарић М. Арсенија, п. т. т. 
званичник 1 група пошта, телеграф и телефон Чачак. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр 6356 од 13 јуни 1945 година, а, на осно-
вание на поднесена молба и Решението на Министер-
ството за пошта, телеграф и телефон, бр. 3925 од 18 
априлн 1945 година, се уважујат оставките на др-
жавна служба на Контић Никола, чиновнички при-
правник по (ј 45/2 Ч. з. пошта Лозница и Лазић Ра-
дисав, званичник 3 група пошта Сараорци. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6303 од 31 мај 1945 година, се ставуг 
ван снага Решението на Министерството за пошта, 
телеграф и телефон бр. 7589 од 10 мај 1944 година, 
во колко се односи на ,поставував за служител 2 
група во пошта, телеграф и телефон Зајечар, на 
Илијић-Јовановић К. Предраг. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6466 од 12 јуни 1945 година, а на 
основание Решението М.бр. 3925 од 18 мај 1945 го-
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дина, уводи се во должност во Главен телеграф во 
Београд Татар Ј. Мило, контролор 7 група, до сега 
на рабтоа при Командата за врска на Генералшта-
бот на Југословенската армија. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6565 од 15 јуни 1945 година, а на осно-
основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унаире-
дуење на државни службеници на Демократска фе-
деративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Одредбата за 
регулисуење принадлежности на службеници од 
граѓански ред, се поставуе за т. т. служител 2 група 
во пошта, телеграф и телефон Лајковац Миливо-
јевић М. Светомир. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6566 од 16 јуни 1945 година, а због 
свој непријателски став према народноослободител-
ната борба за време на окупацијата, се отпуштат од 
државна служба Маринковић Д. Радмила, промет-
н а 8 група пошта, телеграф и телефон Богатић и 
Врачарић Милован, разредни поштар на државната 
пошта Бадовинци 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6566 од 15 ју,ни 1945 година, а на осно-
вани?. на известијето на Дирекцијата п, т. т. Сарајево 
број 1249 од 26 мај 1945 година, се отпушта од др-
жавната служба Хаџић X. Јусуф, п. т. т. чиновник 
8 гру,па и в. д. инспекциски ор,ган на Дирекцијата 
за пошта, телеграф и телефон Сарајево. 

Со Решение на Помошник на Министерот за по-
шта, телеграф и телефон бр. 6632 од 18 јуни 1945 
година, а на основание на известието на Дирекци-
јата4 п. т. и т. Београд Ш бр. 9213 од 25 мај 1945 го-
дина, се отпушта од државната служба Милошевиќ 
Оливера, званичник 3 група на Главниот телефон 
Београд, со денот 30 октомври 1944 година. 

Со Решение на Помокјникот на министерот за 
пошта, телеграф и 'телефон бр. 6696 од 19 јуна 1945 
година, а на основание на поднесена молба и Реше-
нието на Министерството за пошта, телеграф и теле-
фон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, уводи се во 
должност при Т. т. техничката секција Нови Сад 
Мијатовић М. Илија, отпуштениот технички промет-
ник 8 група. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и тлефон бр. 6476 од 15 јуни 1945 
година, а на основание на поднесените молби и Ре-
шението на Министерството за пошта, телеграф и 
телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, уводи 
се во должност во Дирекцијата за пошта, телеграф 
и телефон во Београд Мандић Ј. Радојка, помокјен 
чиновник 9 група во оставка; и в пошта Београд 2 
Петровић С. Радмила, иомокјен чиновник 9 група во 
пензи,ја. 

Со Решение на- Помокјникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 6413 од 13 јуни 1945 
година, а на основание на поднесена молба и Реше-
нието на Министерството за пошта, телеграф и те-
лефон број 3925 од 18 априли 1945 година, уводи се 
но должност при пошта, телеграф и телефон Крагу-
јевац, Филичић Косара, прометник 8 група во 
пензија. 

Со Решение на Министерот за пошти, телеграф 
и телефон бр. 6564 од 16 јуни 1945 година, а због 
сзрадња со окупаторот и неговите помагачи за време 
на окупацијата, се отпушта од државна служба Ву-
кићевић М. Илија, помокјен манипулант 10 група 
пошта, телеграф и телефон Ушће. 

Со Решение на Министерот п., т. и т. бр. 5502 
од 25 мај 1945 година а на основание на предло-
ж е н о т о на Дирекцијата за пошта, телеграф и те-
лефон Нови Сад број 6384/45 од 8 мај 1945 година, 
се отпушта од државна служба Сантаи Г. Павле, 
служитег 2 група пошта, телеграф и телефон Ко-
ваница. 

Со решение на Министерот п., т. и т. бр. 5256 
од 19 мај 1945 година, а на основание на предложе-
нието на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон 
во Нови Сад бр. 7163 од 5 мај 1945 година се поста(-
вујат за хонорарни службеници со Месечен хонорар 
од 1.800.— (хиљада осум стотина) динари во својство 
на помокјни сили при следните разредни пошти: при 
пошта, телеграф и телефон Беочин Спасојевић Рад-
мила, свршена течајка; при пошта, телеграф и теле-
фон Сурчин Вулић Десанка, свршена течајка; при 
пошта, телеграф и телефон Батајница Боснић Зла-
тана, п. т. т. отправница; при пошта, телеграф и те-
лефон Пивнице ГТетровачки Вукосава, бив. разр. по-
штар; при пошИа!, телеграф и телефон Стари Футог 
Добродолски Јелена, п. т. т. отправница; во пошта, 
телеграф и телефон Српска Црња Максимовић 
Славка, п. т. т. отправница; и во пошта, телеграф и 
телефон Бездан Оавић Жарко, бив. разреден поштар. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 

Страна 
448 Уредба за регулисуење принадлежности на 

лица на служба во Југословенската ар-
мија и Југословенскава морнарица 429 

449 Уредба за нострифицира!ње на дипломи и 
за признавање испити и семестри степени 
за време на војната на тугји универзи-
тети и високи школи 431 

450 ,Правилник за работа на Контролно-рачун-
ската комисија при' Претседателството на 
Министерскиот совет 432 

451 Напатствие за извршуење на Уредбата за 
издавање на1 Зборникот за закони и уредби 435 

452-Решение за регулисуење принадлежности-
те на службеници и лекари во установите 
на социјалното осигурење и на јавната 
служба! на посредовање за работа 435 

453 Решение за исплата на разликата на хра-
нарина по новите наднични разреди 436 

454 Објаснение 'на Решението за ревизија но 
права на пензија итн. 436 

455 Решение за одредуење условија за хмељ 
добро осушен 437 

456 Решение за стављење на расположение не 
Министерството за пољопривреда на Ср-
бија на модриот камен који е доделен на 
Министерството за п0Л(0привреда на Ма-
кедонија 437 

457 Решение за стављање на расположение на 
Министерството за пољопривреда на Ср-
бија и на Оделението за пољопривреда на 
Главниот народноослободителен одбор на 
Војводина 200 тона модер камен — 437 

458 Решение за стављање на расположение на 
Министерството за пољопривреда на Ср-
бија на модриот камен доделен за терито-
ријата на Хрватска 438 

459 Решение за одредуење цената на шекер 438 
460 Решение за цените на волнени производи 438 
461 Цени на ветеринарски целива и лекови 

који производи и ставуе 'во промет Др-
жавниот завод за производство на ветери-
нарски цепива и лекови во Београд и не-
гови оделења 438 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


