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462. 
После победоносно завршуење на народно-

ослободителната војна против фашистичките заво-
јевачи, по предложението на Министерот за народ-
ната одбрана, а на основание на членот 4 на Решени-
ето на Врховното з^конодателно и извршно народно 
преставително тело на Југославија, како времен 
орган на врховната народна власт во Југославија, 
ЈЈрезидиумот на Ангифашисткото векје на наро-
дното ослободуење на Југославија доносује 

З А К О Н 
ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА ПО СТАРИТЕ ГОДИШТА 
НА ОБВЕЗНИЦИТЕ, ЖЕНИТЕ И ХРАНИТЕЛИТЕ 
ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И МОРНАРИЦА 

Член 1 
Од Југословенската армија и морнарица има да 

се отпуштат во срок од два месеца по обнародува-
њето на овој Закон и това: 

а) сите обвезници родени 1909 година и по 
стари; 

б) сите жени, освен неопходно потребните по 
постојаните санитетски и други институции; и 

в) сите лица који по членот 2 на овој Закон се 
сметат едини хранители на задругата или фами-
лијата. ' , 

Од одредите под а), б) и в) се изузимајат: 
раководителите; 
специјЖлистите који се на Југословенската ар-

мија и морнарица неопходно потребни; и 
лицата, моји желајат да останат во Југословен-

ската армија и морнарица, а оценети се да можат 
полезно да се употребат за извесна војна должност. 

Овија изузетци важат како за мажи-, така и за 
жени. 

Член 2 
Под хранителот по членот 1 на! овој Закон се 

сметат онија војни лица, за који е опште познато 
да се во бедно состојание, а који својата задруга 
или фамилија ја издржујат исклучително од својата 
лична работа и заработувачка и во која не постоји 
ниједен задругар, односно член. на фамилијата спо-
собен за работа и заработуење, нити таков који 
ужива пензија или друга каква помокј од државата 
или макар каков други постојан приход, доволен 
за издржуење задругата или фамилијата. 

Во неспособни задругари или членови на фами-
лијата се сметат машките членови иопод навршени 
17 и преку навршени 55 години и жените испод 
навршени 18 и преку 45 години на животот. 

Член 3 
На сите демобилисани државата ќе осигури: 
а) безплатено превозуење со железница и па-

раброд, со постоекјите државни автобусни линији 
за нивното одење код својите домови; во оваја 
цел может да се употребат и војно државните вози-
ла, каде това опстојателствата дозволујат; 

б) храна за време на превозуењето, а на онија 
чији фамилији се во тешко состојаније или фами-
лијите- и домовите им се уништени уште и за пет 
дена ло пристигнувањето во определеното место; и 

в) исправни алишта и обукја. 

Член 4 
На демоболисаните ќе се исплати: 
а) на офицерите, који влегле во НОВ и ЛОЈ 

1941 година, 1942 и 1943 година половина од пла-
тата од денот кога се произведени во офицери, 
според положајите који од тогај до /^мобилиза-
цијата ги взавзимале; 

б) на редовите и подофицерите који служат од 
1941, 1942 и 1943 година целокупните принадлежно-
сти од денот на влегујењето, до колку до тогај не 
ги примиле, а во износот који ќе биде во важност 
на денот на нивното отпуштање; 

в) на редовите и подофицерите, који влегле 
1944 година на име патни трошок 500.— динари, а 
на онија који влегле во служба 1945 година на име 
патни трошок 250.— динари. 

Времето и начин за исплатуење на овија прина-
длежности ќе се пропише со одвојен. правилник. 

Член 5 
Државните власти се должни да преку својите 

органи створат на демобилисаните возможност за 
заработуење најдалеку во срок од два месеца од 
денот на довођањето во местото на живеење, зи-
мајки во обзир искуството и специјалноста који ги 
спечалиле во Југословенската армија и морнарица. 

Демобилисаните да се осигурат и со станбените 
просторија 

Член 6 
Државните власти се должни на демобилисаните 

од областите који страдале за време фашистичката 
окупација и чији домови се уништени да дадат бес-
платно дрво за градеж и оправда станбените објек-
ти, до колку со дрвата не располагат сами. 

Во пределите каде нема дрва, на демобилиса-
ните да се стави на расположуење други соодветни 
материјал.' 

Член 7 
Државните власти се должни на демобилиса-

ните, који служиле во НОВ и ПОЈ и Југословенска-
та армија, а који това ќе посадат, да им се овоз-
можи населување во пределите предвидени за ко-
лонизација доделуејки им земја, згради и најпотре-
бен инвентар. 

Првенството лрипагја на инвалидите и на онија 
који долго време служиле во Армијата. 

Член 8 
Државните власти во областите који страдале 

од фашистичк,ата окупација се должни да овозмо-
жат на демобилисаните да добијат заеми за граде-
ње и подигање кукји во сума до 10.000.— динари, со 
срок на исплатување 5—10 години. 

Член 9 
По блиски одредби за спроводуење на овој За-

кон ќе пропише Министерот за народна одбрана во 
споразумение со сојузниот Министер за финансији 
и Министерот за колонизација, а во согласност со 
земските влади. 
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Член 10 
Овој Закон влегује во сила ког,а се објави во 

„Службениот лист на Демократска федеративна 
Југославија". 

Во Београд, 19 јули 1945 година. 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослобон 
дуење на ЈугославиЈа 

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

463. 
У К А З 

ЗА ОДЛОЖУЕЊЕ С В И Р Е Њ Е Т О НА АНТИФА-
ШИСТКОТО БЕИЈЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБО-
ДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 3 АВГУСТ 1945 

ГОДИНА 
На основание на членот 4 на Решението за Вр-

ховното законодателно и извршно народно преста-
вително тело на Југославија како времен орган на 
врховната народна власт на Југославија, Президи-
умот на Антифашисткото векје на народното осло-
бодуење на Југославија 

р е ш а в а : 
свикуењето на Антифашисткото векје на на-

родното ослободуење на Југославија закажано за 
2 август 1945 година Да се одложи за 3 август 
1945 година. 

Во Београд, ,17 јули 194, година. 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослоба-
дуење на Југославија 

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

464. 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ДРЖАВНО ИЗДАВАЧКО ЗАВЕ-
ДЕНИЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
Член 1 

Се образува Државно издавачко заведение на 
Демократска федеративна Југославија со седиштето 
,во Београд. 

Член 2 
Државното издавачко заведение има задача да 

издава книги, часописи, брошури и други (публика-
ц и и на научно, политичко, културно и уметничко 
с о д р ж а н а . 

Член 3 
Основната главница на Заведението износуе 

1,000.000.— динари. 
За отварање потребни кредити и за повишујење 

основната главница решава Минитсерот за про-
света во споразумение со Министерот за финансији. 

Член 4 
Заведението е ослободено на плакјање од сите 

државни давачки. 
Со чистата печалба на З а в е д е н о т о располага 

Министерот на просвета споразумно со Министерот 
за финансии и. 

Член 5 
На чело на Заведението стори директор, који го 

води, пр^ставује ,и задолжује Заведението. 
Изборот на делата који Заведението ќе издава 

го врши редакцискиот одбор. Директорот на За-
ведението по положението е член на редакцијскиот 
одбо,р. ^ 

Директорот и членовите на редакцискиот од-
бор ги именује Министерот за просвета. 

Член 6 
Си,те 'издавачки др-жави и и чаши) !шретприј атија 

како и поедини лица, који издават книги или други 
какви публикација, задолжителни се водната при 
пуштањето на книгите на свбјето издавање во про-
давачка да достават на Државното издавачко за-

ведение податци за таја книга поради штампањето 
во периодичниот каталог на новите издавање, који 
Заведението ќе објавује. 

Член 7 
Државното издавачко заведение стоји под над-

гледуењето на Министерот за просвета Н9 сојузната 
влада. 

Министерот за просвета ќе пропише по блиски 
одредби за организација и за работењето на За-
ведението. 

Член 8 
Секоја федерална единица, ќе образује своје 

сопствено издавачко заведение. 
Член 9 

Оваја Уредба влегује во сила кога ќе, се објави 
во „Службениот лист". 

Во Белград, 17 јули 1945 година. 
(Претседател на Министерскиот совет 

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

Министар просеете, 
Владислав Рибникар, с. р. 

465. 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СМЕНУЕЊЕ ПОАБАНИТЕ и л и ОШТЕТЕНИТЕ 
ПОЗНАНИЦИ И ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ ДЕЛОВИТЕ 

НА НОВЧАНИЦИТЕ 
Член 1 

За изгубените, поништените и украдените новча-
ници на Министерството за ф и н а н с и и на Демократ-
ска федеративна Југославија никој не може да става 
забрана нити да сака за тија новчаници да му се из-
датат нови. 

Член 2 
Министерството за ф и н а н с и и на Демократска 

федеративна Југославија ја овластује Народната бан-
ка да за негова сметка врши сменуење на лоабаните, 
искинатите или оштетените новчаници и исплатуење 
деловите на новцариците од државното издавање НОВ-
чаниците на динари на Демократска федеративна Ју-
гославија'. 

Член 3 
Народната банка ги сменује без никакво одби-

вање на сварите каси, во централата и филијалите, 
сите цели похабани новчаници со добри новчаници за 
течение, ако несумњиво се поабанн во течението и по 
причина на течението. 

Целите новчаници који на,мерно се расипани со 
пљампање некоји думи, со п и т у е њ е , цртање или на 
друг начин, и намерно кинатите новча шади, ќе се сме-
нујат за добри по наплатуење надокнадите за фа6ри-
к авионите и м а н и п ул а нив пит е трошкови. 

Член 4 
Како цели новчаници ќе се сметат и ќе се смену-

јат за добри за течение и това: 
новчаници од 1.000.—, 500.— и 100.— динари на 

који недостанује ,најповекје шеснаестиот дел на нов-
чаниците; 

новчаниците од 50.— и ^ 2 0 . - динари на који. недо-
станује на јповекје дванаестиот дел на новчаниците и 

новчаниците од 10.—, 5.— и 1.— динар на који 
недостанује н а ј п о в е ќ е десетиот дел на ,новчаниците. 

Член 5 
Ако од деловите на една иста новчаница, која 

случајно се искинала, се состави цел!а новчаница со 
лепење и така поднесе на Банката за исплатуење, 
така составена новчаница ќе се прима и ќе се испла-
ти како да е цела без никакви одбитци. 

Член 6 
З а останатите оштетени новчаници или делови 

на новчаниците кој,и се во едно парче или составени 
од делови који идат еден со други, Народната банка 
дава надокнада според големината на поднесената 
новчаница или според големината на поднесениот дел 
на новчаницата. 
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Член 7 
За деловите по мали од една осмина на новчани-

цата (шри новчаниците о д 1 динар за деловите по ма-
ли од половината), како и за сосема изгорените и така 
упроп ветените новчаници, да од преостаналите де-
лови не може да се утврди ни на кој начин да се 
това делови на правата новченица, нит,и о д тија де-
лови може да се реконстуиса целата или делот на 
новчаницата со лепење на ,поднесените делови на чи-
сто парче на хартија, не се дава никаква надокнада. 

Такугјере не се дава никаква надокнада ни за 
новчаниците од који се вадени парчиња (кајиши) или 
који се составени од повекје такви парчиња, ако по-
стоји основана сумња да това работел самиот подно-
силец или бил соучесник во та ја работа. 

Во случај на подносуење за исплатуење теквије 
новчаници се зима реч од под,посилениот и се досте-
вује на иследната власт поради понатакашно трагање. 

Член 8 
Составујење деловите на разни типови на позна-

ници заедно, да би, со това злонамерно се дала по 
голема вредност на составената новчаница и така со-
ставена новчаница да би се претурила во течение, се 
казнује по Кривичниот закон. Во случај на појавуење 
такви новчаници, со подносилецот се постапује по 
последниот 'став на чл. 7 на овој Правилник. Ако не 
постојки основана сум,ња за зло намерение на подноси-
лецот, тогај при п роде зуењето на надоен ад ата дело-
вите од разни новчаници се од,вовујат и секој посебно 
се проценује и исплатује. 

Член 9 
Големината на надокнадете за деловите за који 

се платује надокнада износује и това: 
11) за е,ден стотииити дел на новчаницата од иљаду 

динари — десет динари; 
2) за еден стотин,ити дел на новчаницата од пет-

стотини динари — ,пет динари; 
3) за еден стотииити дел на навчаницата од сто 

динари — еден динар; 
4) за еден педесет^ дел на новчаницата од педе-

сет динари — еден динар; 
5) за еден педесети дел на новчаницата од двај -

сет динари — четириесет пари; 
6) за еден дваесети дел на новчаницата од десет 

динари — педесет пари; 
7) за еден дваесет,и дел на новчаницата од пет 

динари — двајсет и пет пари; 
8) за еден дваесети дел на новчаницата од еден 

динар — пет пари'. 
Надокнадете за сите и овч ани ни кој,и едно лице 

поднесује од еднаш се заокружује на 50 пари на ,доле. 

Член 10 
Д а би се надокнадата одредила, се поставује под-

несениот дел на мерка ко ја е во 'големина, на новча-
ницата од која е поднесениот дел. Мерката е поде-
лена и това': 

1) на сто правоугелнике за новчениците од иљеду, 
пет стотини и сто динари; 

2) на педесет правоу гали ика за новчаниците од 
педесет и дваесет динари, и 

3) на двајсет правоугалника за но,Браниците од де-
сет, пет и еден динар. 

Правоугалникот којот не е барем до половина по-
криен не се зима во обзир при оценуењето на дело-
вите којот се Проценујат. Бројот на покриените пра-
воугалници помножен со соодветната надокнада за 
еден правоугалник о д чл. 9 на овој Правилник ја 
дава големината на надокнадете за ,поднесениот дел 
на новчаницата. . 

Член П 
Од најдените надокнади за поднесениот дел на 

секоја новчаница се одбива при исплатуењето не име 
на фабрикационите и манипулетивните трошкови и 
това: 

при новчаницата од 1.000.— динари 20.— динари 
за дел поголем од половина 
при новчаницата од 1.000.— динер,и 10.— динари зе 
половина или дел ,помал од ,половината 
при новчаницата од 500.— дин,ари 10.— динари за 
дел поголе,м од полов,ина 
при новченицата од 500.— динари 5 . - динари за по-
ловина или дел помал од половина 
при новчаницета од Л00.— динари 4 . - динари за дел 
поголем од половина 
при ,новчаницате од 100.— динари 2 . - динари за по-
ловина ил,и ,дел помал од половинете 
при новченицете од 50.— динери 2.— динари 
при нови винцата од 20.— динари 1.— динар 
при новчан,ицата од 10.— динари I.— динар 
при новчаницата од 5 . - динери 0,50 динари 
при новчаницата од 1.— динар 0,50 динари 

Од наплатените износи ,на име на фабрикацио-
шите и манипулативните трошкови одпегја : ' на фа-
брикационотте трошкови 60% а на манипулати,вните 
трошкови 40%. 

,Ако сменетите новчаници има да се праќаат со 
пошта, 'Народната банка за това исправав?, е напла-
тује своји реални трошкови за пакујење и поштарина. 

Член 12 
Проценуење на надокнедата ,во централете на На-

родната Гранка врши Оделението за заложуење и 
остевења, а во филијелите управникот или негови-
јот заменик. 

Надокнадете се мсплатује ве,днага, ако је това 
возможно инаку исплетуењето се одложује за подо-
цна, кога ќе се извршат сите претходни работи околу 
проценуењето на надокнедата. 

Член 13 
Деловите од време на време комисиски се за-

палујат во центрелете на Народнете банке по пред-
ходното одобруење не Министерството за финанс,ии'и. 
а во присетноста на делегатот на Министерот за фи-
нансии. 

VII бр. 3740 
14 јули 1945 година 

Беогред 
Министар за финансији, 

Ср. Жујовић, с. р. 

О А А И К О Б Л Н И ^ " 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

по предложението не Врховниот Командант на 
Југословенската армиј е, Маршалот на Југославија 
Јосип Броз-Тито 

р е ш а в а 
за покажане храброст во борбета против непри-

јателот на нашиот народ да се одликујет 
СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

командентите н,а бетаљон,и: Вукнчевић Душан, 
Поповић Војин и Покупић Филип; 

политичките делегати: Арамбешић Петар, Доли-
нић С,пасоје, Дрегојлов,ић ,Стево, Милеуснић Никола, 
Пап,ан Томо, Гетлихер Фрањо и Граф Павео; 

делегат ,на Команда места Биговић Ацо; 
делегат на водот Марковић Крста; 
делегатот на чета Ногић Јово; 
делегат на батаљонот Ос,ма,новић М. Осман; 
делегат на дивизотјате Пипић Мијо ; 
делегат на стража Радојчић Вељко; 
потпоручн,ик Судар Славко; 
командир на бол. чета Бојчић Љ у б о ј а ; 
командири на чети: Валенте 'Стеван, Грбнић Сте-

во, Ковачевић Лука, Ковачевић Љуба,н, Косијер Сте-
во, Лисек Стјепан, Лукач Стево, Метијевић Иван, Ме-
тејка Густа, Миланков,ић Никола, Москвитин Иван, 
Прпић Л. Јакоб, Продановић Стојан, Радмиловић П. 
Стево, Ресановић Љубен, Седларић Мијо, Судар 
Саво, Урбан Андрија и Хумек Иван; 
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комесар Шејатовић Стојан; 
заменик ма комесарот на чета Абрамовић Милан; 
замен,ик на командирот на чета Волшан Јосип; 
заменик на командирот батерија ,Дабић Марко; 
заменици командири на чети: Миликовић Стево, 

Ненадовић Милан, Плавшић Миливој и Станчиќ Васо; 
заменик комесар на чета Џакула Теодор; 
заменик командир на чета Шеатовић Тешо; 
комесари на четата: Барац Маријан и Зрнић 

Станко; 
помоћници подига ом беари: Пијановић Павле, Јаз-

бец Фер де и Кузмановић Петар; 
помоћник комесар на четата Мајсторовиќ Си.мо; 
помоћник комесар на слагалиште Радојчић С. 

Драгица; 
воднион: Врзић Саво, Вукас Лазо, Демагић Пр-

ифатија, Живковиќ Јово, Кисељев Михајло, Кубиз-
њак Карло, Лазић Саво, Лужајић Душан, Марковић 
Иван, 1Милетић Стево, Митровић Миленко, Миха-
љевић Стево, Павлина Урош, Потребић Петар, По-
повић Стево, Растовић Ј. Влајко, Рибичић И. Стје-
пан, Родић Теодор, Самац Ђорће, Самоловац Или-
ја, Сотоница Крста, Теодорчевић Душан, Црњобрња 
Мирко и Штефан,чић Јосип; 

млађи водници: Бубан Милан, ,Зорић Илија, Г1е-
трош Љубан и Петровић Будимир; 

вође на одељењата: Ковачевиќ Бошко и Шушњић 
Милан; 

економи: Бановић Ђуро, Леген Душан и При-
ца Дмитар; 

заменик командант места Филишовић Марко; 
младински руководилец Тешановић Милица; 
десетари: Бас ериќ Станко, Берт,ић Фрањо, Бо-

жић Андрија, Босић Перо, Гелцер Фрањо, Гускић 
Јоцо, Делић Ђуро, Ђурић Јован, Класнетић Рајко, 
Ќути Фрањо, Маџаревић Илија, Машиќ Мато, Ми-
лаковић Миле, Милосављевић Стево, Миљуш Нико-
ла, Орозовић Марко, Полчиќ Драго, Рокиќ Милен-
ко, Рудеш Милан, Сабљиќ Андрија, Стамболија Јо-
ван, Фекетија Лука, Фуњак Венцел и Цимерман Иван; 

в. д. десета? Радошевиќ Благоја; 
курири: Гашпар Миле, Гашпаровић Саво, Кеп-

чић Душан, Малетић Ђуро, Поповић Никола, Про-
дановић Мирко и Штефанчић Драгутин; 

митраљееци: Ађел,ић Павао, Валан Мила,н, Бау-
ман Људевит, Вујичић Стојан, Вукадиновиќ Васо, 
Гаћеша Момчило, Гвоздено,вић Никола, Гомбовић 
Мато, Гужвић Саво, Жупан,ић Славко, Иванковић 
С. Тома, Јовичић Игњатије, Кир Карло, Комленац 
Иво, Лончаревић Мијо, Маринковић Никола, Мир-
к ајровиќ Никола, Ненадов,ић Стево, Пауновић 'Бу-
ро, Петровић Стјепан, Подкоњак Бошко, Пришлин 
Буро, Ромић Доминик, Секулић Иван, Славујезић 
Јово, Стана Антун, Тешић Станоје, Тркуља Раде, 
Турајлић Стево, Ћућа Љубан, Флањак Владо, Фрај 
Март,ин и Шкуица Јосип; 

номоћник митраљезац Тодоровић Јован; 
стражари: Драгојевиќ! Перо, Закла нов ић Дра-

ган, Јерчић Лука и Јожић Мирко; 
командир на стража Комленић В,инко; 
стражар Комленац Љубан ; 
командир на стража Косијер Милан; 
стражари: Коцореп Алекса и Медаковић Славко; 
командир на стража Михаљевић Стево; 
стражари: Радивојевић Андрија, Радојевић Ра-

де, Селак Милан, Седлар Саво и Стјепановић Та-
на си је; 

болничарка Драгинић Борка, Каравуковић Ве-
селка, Мајић Јагода, Ма линац Марица и Секулић 
Косана; 

бо,рци: Андријин Никола, Арапинови^ Тина, Ба-
кић Драган, Бискуп Рудолф, ,Благојевић Драгољуб, 
Божић Милан, Боснић Ада,м, Булајић Перо, В1игње-
вић Јово, Видовић Душан, Врбан Јаков, Гаданец 
Иван, Грабић Анка, Дамјановић Душан, Ждрибић 

Ибрахим, Жибрег Ђуро, Злокапа Миља, Јајић Ни-
кола', Јовић Јово, Јоцковић Ђорђе, Климеш Фрањо, 
Крап Јосип, Лончар Лука-покојни, Марковић Фра-
њо, Милетић Милан, Михајл,ић Лука, Млинаревић 
Андрија, Ненадић Стеван. Несић Радмило, Окул,ић 
Милан, Остојић Миленко, Патковић Ђорђе, Пихлер 
Оскар, Поповић Митар, Радовановић Ђоко, Радоје-
вић Благоја, Рац Злата; Ресановић Душан, Синко-
вић Драгица-покојна, Смиљанић Катица, Суаић 
Данко, Топлак Јула, Торопољац Вале,нт, Ханић Дра-
ган, Џелајлија Ранко, Џомлија Симо, Ше агови-ќ 
Фрањо, Шекеровић Марица, Шерић Душан и Шпо-
љар Стево; / 

во Вировитичката бригада Алексић Влајко; 
инвалид Балатинац Ђорђе; 
нишанџија Берић Владо; 
обавештајни повереник Биљанац Стево; 
управник на пошта Вукмановић Миле; 
бункераш Крав,ић Стево; 
управн,ик на пошта Марић Миле; 
бункераш Мачак Душан; 
телефонист Михајловић Лука; 
управник на млекара Михаљевић Пета,р; 
V 1 диверз. одред Михаљевић Стево; 
у Пожешки одред Наранчић Никола; 
писар Пинтер Мато; 
ку вар ица Поповић ЈБубица; 
1У Пожешко подручје Рајчевић Ђука; 
ковач Слачијевић Божо; ' 
инвалид Толић Ђорќе; и 
ковач Штрбац Петар. 

Бр. 217 
7 јупа 1945 година 

Београд 
За секретар, Претседател, 

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

АЕКРЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРОСВЕТА 

Со решението на Министерот за просвета на со-
јузната влада бр. 1831 о д 20 јуни 1945 година, а на 
основание на чл. 1 точ. в) и на чл. 4 на Уредбата за 
назначуење и ун аир е дуење државните службеници 
на Демократска федеративна Југославија од 2 април 
1945 година и чл. 2 точ. 4 на Уредбата за' регулирање 
принадлежностите на службениците од граѓанскиот 
ред и другите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и институцији од 20 април 1945 година, се 
назначује Лазић Глигорије, бивши званичник на Ми-
нистерството за просвета за Србија, во Министер-
ството за просвета на сојузната влада за званичник 
3 група 1 лериодска повишица, со месечните принад-
лежности од 2.050.— динари, во времено својство. 
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