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442. . 
У К А З 

ЗА ПОВИКУЕЊЕ НА АНТИФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ 
НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА НА III ЗАСЕДАНИЕ 
На основавме на членот 4 на Решението за Вр-

ховното законодателно и извршно народно прет-
ставител,но тело на Југославија, како времен орган на 
врховната народна власт во Југославија, Президиу-
мот на Антифашисткото векје на народното \ ослобо-
д у в а е на Југославија 

р е ш а в а : 
Антифашисткото векје на народното ослободуе-

ње на Југославија да се повика на ден 2 август 1945 
година на III заседание. 

11 ј^ли ,1945 година 
Београд 

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободував 

на Југославија 
Секретар, ч Претседател, 

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

443. 
По предложение на Министерот за финансии) 

Министерскиот совет на сојузната влада доносује 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАПЛАТУЕЊЕ ДОПРИНОСОТ НА БИОСКОП-
СКИТЕ БИЛЕТИ ВО ПОЛЗА НА ДРУЖЕСТВОТО 
НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕ-

РАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

Од секој продаден биоскопски билет на; под-
ручијето на Демократска федеративна Југославија 
се плакја по 0,50 динари Д Ф Ј во полза на Друже-
ството на црвениот крст на Демократска федератив-
на Југославија. 

Член 2 
Со влегујењето во сила на оваја Уредба пре-

станује да важи „Решението за таксите на билетите 
во полза на Дружеството на црвениот крст на Југо-
славија" („Службени лист" број 4 од 13 февруари 
1945 година). 

Член 3 
Оваја Уредба влегује во сила кога се објави во 

„Службениот лист". 
10 јули 1945 година 

Београд 
Претседател на Министерскиот совет 

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

Министер за финансии, 
Сретен ЖујОвић, с. р. 

444. 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ГЛАВНА УПРАВА НА РЕЧНОТО 
СООПШТЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СО-
ОПШТЕНИА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

Во цел на единствено управјавање на работите 
на соопштението, хидротехничките работи и бро-
доградителството на реките, каналите и езерата се 
образува при Министерството за соопштениа на Де-
мократска федеративна Југославија Главна управа 
на речното соопштение. 

Главната управа на речното соопштение стоји 
под врховна управа и надгледувале на; Министер-
ството за соопштениа. 

Член 2 
Во надлежност на Главната управа на речното 

соопштение спагја: 
1) управјавање и надгледуење над целокупното 

речно, каналско и езерско соопштение; 
2) одржуење пловностИте на/ реките, каналите и 

езерата и правење и одржуење пристаништата и 
пристанишните построенија на истите; 

3) управјавање со државните бродоградилишта 
во цел на правење и одржуење пловните објекти; 

4) грижа за координација на работата со оста-
н алит е соопштителни институцији. 

Член 3 
На чело на Главната управа стоји Главни управ-

ник на кого во случај на потреба може да се додели 
Помокјник. 

Член 4 
Главната управа на речното соопштение има 

овија оделениа: 
1) управно оделение; 
2) персонално оделение; 
3) хидротехничко оделение; 
4) машинско-бродоградителско оделение; 
5) финансиско-економско оделение; и 
6) државно речно бродарство. 

Член 5 
Главната управа на речното соопштение обра-

зува машетанији, пристаништа во земјата, бродарски 
станици, агенцији и претставништва во земјата и во 
странство каде това интересите на земјата сакајат и 
бродоградилиште и работилници каде това ќе биде 
погребно. 

Член 6 
,По блиски одредби за организацијата на служба-

та на Главната управа на речното соопштение, За 
бројот и за делокругот на работата на поедините 
оделениа на Главната управа и Држ,авното речно 
бродарство ќе пропише Министерот за соопштениа. 

Член 7 
Главната управа на речното соопштение и неј-

ните институцији ќе имат своје посебно сметковод-
ство. Уредуењето на ова ,̂а служба ќе се пропише 
дополнително. 
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Член 8 
Досегашната Управа за одржуење водените па-

тишта и Дирекцијата за речна пловидба се укину-
јат а нивните работи се преносујат на Глвћнагга 
управа на речното соопштение. 

Член 9 
Преносуењето на имотот и паричните срества на 

досегашната Управа за одржуење водените пати-
шта и н.а Дирекцијата за речната пловидба во врска 
со реорганизација по ова ја Уредба ќе се изврши 
сходно по прописите на ,Правилникот за работа на 
сметководството на Главната управа на речното со-
општение. 

Член 10 
Главната управа на речното соопштение ќе из-

врши разврстуење на персоналот на досегашната 
Дирекција за речна пловидба по прописите који ва-
жат за државниот с сои штител ен персонал. 

Член 11 
Оваја Уредба влегује во сила кога се објави во 

„Службениот лист". 
10 јули 1945 година / ( 

Београд 
Претседател на Министерскиот совет 

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

Министер за соопштение, 
Тодор Вујасиновић, с. р. 

445. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСИГУРЕШЕ ПОЉОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ 
о д ОПАСНОСТА ОД КОТЕЛОТ ИЛИ ПОГОНОТ 

На основание на чл. 1 на Решението за врховно-
то државно надгледуење ма1д сите институцији за 
задолжително социјално осигуреше од 30 јануари 
1945 година 

Ј р е ш а в а м : 
I) ПолЈОделските работници, који се задолжи-

телни на осигуреше само до колку подлежујат на 
опасноста на несрећа од котелот или погонот, оси-
гурени се оа!мо за случај на несрекја и това колек-
тивно без индивидуална пријава на основание на 
осигурената годишна заработувачка од дин. 12.000.— 
Приносите за овија работници ги плакјд сопствени-
кот на стројот не обзирајки се на бројот на реално 
работните работници во доле наведените износи, али 
најмалку дин. 30.— по стројот за година Заради 
пружање лекуење и хранарина на повредените ова-
кви работници, за првите четири недели по несре-
ќата^ 5% од сите приноси припагја на болесничка-
та гранка на осигуруењето. 

И. При пољоделските стројеви машинистите и 
ложачите на работа се осигурујат како индустриско 
работништво. 

За осигуруењето на пољоделските работници 
при пољоделските стројеви-сметајки ги оваму и 
хранарите-приносите се плакјат по стројот и работ-
ниот ден и това: 

1) вршалиците со моторна сила во врска со 
останалите стројеви који при вршидбата се упо-
требујат, а који се терани од истата погонска! сила 
како и вршалиците: 

А) при обичните вршалки гарнитури: 
а) сила од 5 ќе. Дин. 16.— 
б) сила од 5 ќе до 15 ќе. „ 37.— 
в) сила повекје од 15 ќе. „ 60.— 
Б) при вршачките гарнитури со автоматско уло-

жуење или елеватор или преса за слама: 
г) сила до 5 ќе. Дин. 13.— 
д) сила од 5 до 15 ќе. „ 33.— 
гј) сила повекје од 115 ќе. „ 53.— 

В) при вршачките гарнитури со автоматско уло-
жуење и елеватор или преса за слама: 

е) сила до 5 ќе. Дин. И.— 
ж) сила од 5 до 15 ќе. „ 27.— 
з) сила повекје од 15 ќе. „ 47.— 
2) вршалиците со животинска сила Дин. 7.— 
3) пољоделските стројеви со моторна сила (како 

плугови, сејачици, к ас илин и, стројови за грабење 
земја, за гјубрење, за грабење и собирање сено, за 
црпење вода и слично). Дин. 3.— 

4) пољоделските стројеви за земски плодови 
(како стројеви за чистење жито и останалите хеми-
ски плодови, за ронење царевка), преса за слшМа и 
сено, млинови за дробење зрна и слично) Дин. 5.— 

5) стројевите за преработуење млеко, сепара-
тори и слично Дин. 1.— 

Овова Решение влегује во сила на 1 јули 1945 
година: 

IV бр. 1386 
26 јуни 1945 година 

Београд 
Министер за социјално политика, 

др. Антон Кржишник, с. р. 

446. 
Во врска на Решението за одредуење цените на 

дрвото за грејење бр. 3331 од 22 мај 1945 година, а 
по предложение Ста Оделението - за трговија и сна-
бдуење на Главниот народно-ослободителен одбор 
на Војводина, сојузното Министерство за1 трговија и 
снабдуење — Управа за цени — доносује ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ДРВОТО ЗА 

ГРЕЈЕЊЕ ПО ПОРЕКЛО ОД ВОЈВОДИНА 

Член.1 
До понатака се определујат следните откупни 

цени за 1 пр. метро на дрво за грејење од 1 катего-
рија, франко утоварено во вагони или шлеп, на сите 
железнички и пајрабродарски релацији во Војводина: 

к в а л и т е т 
(I И III 

280.— Дин. 226.— Дин. 2 5 2 . - Дин. 
Во тврдо дрво на I категорија влегујат: буко-

вине, габеровина, дабовина и церовина. За тврдо 
дрво III категорија (јасеновина, брестовине и други-
те тврди лисјари) цените се определујат за; 5% по 
малку од горните цени. 

Цените на мекото дрво (липовина, врбовина, 
тополовина, јововина, четинари и другите меки ди-
нари) на првата и втората сорта се определујат за 
30% по малку од горните цени. 

Трекјата сорта при мекото дрво не постојм. 

Член 2 

За пиланските отпатци се определује откупна 
цена од Дин. 500.— за една тона франко на стру-
гар ат а. 

Ако отпатците се продавајат врзани, на горни-
те цени ќе се додадат ефективни трошкови за жица 
и врзуење. , I 

При продавањето мали количини, франко стру-
гара!, не се признавајат доплатите. 

Член 3 

Утоваруење дрвото за грејење и пиланоките 
отпатци на сите железнички и парабродски главици 
на подручијето на Војводина, а за потреби на ци-
вилниот и индустрискиот сектор, ќе се врши исклу-
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чително со товарните листови издадени од Главниот 
народно-ослободителен одбор на Војводина — Оде-
ление за трговија и снабдуење. 

Член 4 
За продуцентското дрво за грејење сојузното 

Министерство на трговија и снабдуење — Управа 
за цени — ќе определује посебни цени не база на 
поднесените калкулација франко утоварено во ва-
гон или шлеп на најблиската станица односно при-
станиште. 

Член 5 
Најголеми цени во малопродавачката во вна-

трешноста на земјата ќе ги определујат надлежните 
народни одбори во смеоал на одредбите на овова 
Решение и за това ќе известат Главниот народно-
ослободителен одбор на Војводина — Оделение за 
трговија и снабдуење. 

Определувањето на набавујачните цени ќе се 
врши на следни начин: 

На најголемата купујачна цена на големо, фран-
ко утоварено во вагон или шлеп, ќе се додадам 
евентуални доприноси на фондот за изједначуење 
цените; реалните подвозни трошкови; реалните тро-
шкови на мерење и нретоваруење; на име трошкови 
на чување и пратња по патот Дин. 10.— по 1 пр. м. 
на дрвото за грејење, односно Дин. 30.— но 1 тана 
на пиланските отпатци; на име на даћакот на работ-
ниот промет 4%; и на име бруто заработувачка на 
набавувачите на дрвото за грејење најмногу 12%. 

На набавујачните цени добијени во смисал на 
предниот став можат во малопродавачка да се за-
сметат трошковите на истоваруењето, превозуењето 
од истоварната станица до складиштето, сликање на 
складиштето и до 5% бруто заработувачка за поде-
луење. 

т 

Член 6 
Народните месни одбори"можат, по предходното 

одобруење на Главниот народно ослободителен од-
бор на Војводина — Оделение за) трговија и сна-
бдуење, да образујат посебни фондови за изједна-
чуење цените на дрвото за грејење, а во цел на оси-
гуруење едиЛтвените прадавачни цени во тргови-
јата на мало на нивното подручије. Доприносите во 
полза на тија фондови не можат да изнесат повекје 
од Дин. 40.— по 1 пр. м. Срествата на тија фондови 
има да бидат исклучително наменети на изједначује-
ње набавујачните цени на дрвото по порекло ,од 
различни релацији и продуцентски реони. 

Член 7 
Во поглед на сето друго важат прописите на 

Решението за определување цените на дрвото за 
грејење на подручијето на Србиј,а бр. 3331 од 22 
мај 1945 година. 

^ Член 8 
Забрането е наплатуење на секоја увозна или 

транзитна такса на дрвото за грејење од страна на 
народните одбори. 

Член 9 
Овова Решение влегује во сила со денот на об-

народувањето во „Службениот лист". 
Бр. 5004 

4 јули 1945 година 
Београд 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

447. 
Во врска на Решението за определуење цените 

на упаљот бр. 3845 од 7 јули 1945 година сојузното 
Министерство за трговија и снабдуење — Управа 
за цени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА УГАЉОТ -
ЛИГНИОТ - НА РУДНИКОТ СВЕТА ТРОЈНЦА 

КАЈ КАТЛАНОВО (МАКЕДОНИЈА) 

Член 1 
На лигнитот по порекло од рудникот Света Тро-

јица се определујат следните највисоки цени: 
на парчиња — — — — — Дин. 331.— 
ровни — — — — — — ,,, 267.— 
ситен — — — — — — „ 193.— 

џ Член 2 
Горните цени се сметат за 1 тона франко рудник, 

исклучуејки го скупниот данок и доприносот за 
Братинс.ката блаТајна. 

Член 3 
Цените од чл. 1 на овова Решение се односујат 

на угаљот со следното оодржание на пепел во ровно 
влажно состојание: ; 

до 15 мм. — — — — — — — 20% 
од /15 мм. - - — — — — — 15% 

Член 4 
Во поглед на сето друго важат прописите од 

Решението за определуење цените на угаљот на со-
јузното Министерство за трговија и снабдуење - 1 

Управа за цени — бр. 3845 од 7 јуни 1945 година. 

Член 5 
Овова Решение влегује во сила со денот на об-

народувањето во „Службениот лист", а цените опре-
делени во чл. 1 на овова Решение имат повратно 
дејство во смисал на чл. 9 на Решението за опреде-
луење цените на угаљот на сојузното Министерство 
за трговија и снабдуење — Управа за цени — бр, 
3845 од 7 јули 1945 година, 

Бр. 4437 
4 јули 1945 година 

Београд 
Министер за' трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

О Д А И К О Б Л И Н А 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

по предложение на Врховниот командант на 
Југословенската армија, Маршалот на Југославија 
Јосип Броз-Тито 

р е ш а в а : 
за храброст покажана во борбата против заед-

ничкиот непријател на Бугарија и Југославиј,а — 
Хитлеровата Германија да се одликујат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:' 
мајорот, пом. команд. на полкот Атанасов Ради 

Николов; 
мајорот, официр за врска Минев Иван Петков; 
(мајорот, пом. комана, на полкот Прагов Кирил 

Петков; 
капетанот, командир на четата Беров Петар Ва-

сиљев; 
капетанот, нач. на штаб. н,а полкот Бојаџијев 

Ангел Кристов; 
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капетанот, пом. команд. на четата Генов Шиков; Со решението на Помошникот на Министерот за 
капетанот, ком. арх. одел. Дедов Христо; пошти, телеграфи и телефони бр. 6586 од 18 јуни 

/ капетанот Менков Кирил Иванов; 1945 година, а на основаните на поднесената молба и 
капетанот, официр за врска Николов Венец Сте- Решението на Министерството за пошти, телеграфи 

фанов; и и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година1, се 
редов од I уд. чета Димитров Димитар Николов. уведује во должност при поштата, телеграфот и те-

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ' лефонот Краљево Јовановић Ф. Живко, отпуштен 
служител 2 група 1 периодска повишница на истата 

потпоручникот, командир на' водот Атанасов пошта!.' 
Атанас Костадинов; „ „ 

потпоручниците: Бидеров Пенчо Стефанов, Ген-
чо Желеско Тодоров, и Иванов Иван Којев; . С о Решението на Министерот за пошти, телегр^-

ж е л е ^ г р
н = т ' ^ ђ у т - н а п о м - -

И в а н " Т н Г 1евИК0;' ^ " К 0 Ј М Џ И Ј е В ^ Г а Т е ^ 2 ^ 
п о т п о р у ч н и к , командир на водот Македонски 2 ' н а У Р е Д б а т а 3 / Регулирање ^ н а д л е ж н о с т и т е на 

Иван Николов' младинки, држ,авните службеници од граѓанскиот ред, се на-
гл^,^,ог, „„ „ п л. значујет за чиновнички приправници по б 45-1 ч. 3. 

Фан ЃеоогиЈев Стефанов Сте- в о Поштата, телеграфот и телефонот во Приштина: 
п п - , Л Ј , . Ј 1 1-1 п 1Т Славковић т. Злата, свршена ученица 6 клас гим-
подофицер извиђачот Годолов Димитар Нико- н а з и ј з и В у ч е т и ћ д' добрила свршена ученица на 

' нижи тсчв јни испит обете од Приштина подофицер од I чета Иванов Панајот Христов; ' ^ ^ ^ 
подофицер, водник подофицер Костичков До-

бромит Георгијев; Со решението на Министерот за пошти, теле-
канд. подофицери: Велчанов Михаил Христов, графи ,и телефони бр. 6630 од 18 јуни 1945 година 

Георгијев Железко Крунов и Христов Христо Пан- а н а основавме на присобраните подаци и предлози на 
чев; Одборите на синдикатите п. т. т. службеници во 

редовите извиђачи: Велчев Велчо Сторнов, Геор- Суботица бр. 8 од 14 мај 1945 година, прес^анује 
гијев Пенчо Пенков, Драгнев Драгни Георгијев, Ду- службата на Хегедиш Маргита, дневничар-званичник 
шев Душо Анев и Иванов Никола Анев; . н а поштат,а, телеграфот и телефонот Суботица 2. 

редовот од II чета Јорданов Рајчо Стојчев; 
^ ед ОБИ г е ,извиђачи: Мераџијев Велчо Неделчев Со решението' на Министерот за пошти, телегрд-

и Николов Кристо Христов. ф и и телефони бр. 6629 од 18 јуни 1945 ,година, а 
Бр. 212 на основавме на поднесената молба и предлогот на 

29 маја 1945 година Дирекцијата за пошти, телеграф,и и телефони Нови 
Београд Сад бр. 8917/45 од 31 мај 1945 година, се уважава 

За секретар, Претседател оставката на држав,на служба на Ковачевиќ М. Иван-
М. Марковић, с.' р. др. И. Рибар, с. р. к а ' чинов,нички приправник 45-1 нгГ поштата, телегра-

^ ^ ^ ^ ^ ^ - пот и телефонот ИнгЈИЈа. 
I ' , ' 

ж шш г ^Г" 4 Л решението на Министерот за пошти, теле-
р 1Г Р Ј' I Т Д графи и телефони бр. 6516 од 16 јуни 1945 година, 

,^вАлшг Ј ^ I %т I г ш а н а основание на чл. 4. на Уредбата за назначуење 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕФОНИ И И унапредуење државните службеници на Демо-

ТЕЈ1ЕГРАФИ кратска федеративна Југославија и чл. 2 тач. 2. на 
Со решението на Министерот п. т. и т. бр. 5429 Уредбата за регулирање принадлежностигге на др-

од 24 мај 1945 година, а на основание на поднесените жавните службеници од граѓанскиот ред, се из-
молен и Решението ,на Мини,стерството за пошти, значује 31а чиновнички приправник по 5 45-1 Ч. 3 во 
телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 поштата, телеграфот и телефонот Лозница - Пав-
л и н а , се уведујат во должност: при Главниот те- ловић Л Станка свршена ученица и клас гимназија 
леграф Београд Милић П. Милорад, помокјни чи- од Драгинац. ^ 
новник 9 група, до сега во пленство, и при поштата!, , 1 ^ — 4 1 1 1 ^ ^ 1 и г " ттитгтамиИии^миоим^аииишЅш 
теле,графот и телефонот Београд 2 ,Најдан о вић В. 
Видосава, помокјен манипулант 10 груп,а во 'оставка. С О Д Р Ж А Н И Е ' 

Со решението на Министерот за пошта, телеграм - Страна 
фи и телефони бр. 6631 од 18 јуни 1945 год,ина а 442. Указ за повикуење Антифашисткото век-
на основание на чл. 4. на Уредбата за назначуење је на народното ослободуење на Југосла-
и унапредуење државните службеници на Демократ" вија — — 425 
ска федеративна Југославија и чл. 2. точ. 5. на У- 443. Уредба за наплатуење допринос на би-
редбата за 'регулирање принадлежностите на службе- аскописите билети во полза на Друже-
ниците од граѓанскиот ред и другите јавни службен ството на црвениот крст на Демократска 
лици на сојузните ми,нистерства и институција се федеративна Југославија 425 
назиачује за служител 2 група во поштата, телеЈ 444. Уредба за образув,ање Главна Управа на 
графот и телефонот'Нови Сад 1 Па-рошки Д. Иван, речнот,о соопштение при Министерството 
надничар на поштата Нови Сад I. за соопштена на Демократска федера-

- тивна Југославија 425 
Со решението на Помошникот на М,инистерот за 445. Решение за осигурував пољоделските ра-

пошта, телеграфи и телефони бр. 6695 од 19 јуни ботн,ици од опасноста од котелот или по-
1945 година, а на основагаие на молбата и Решение" ѓонот 426 
то на Министерството за пошти, телеграфи и теле- 446. Решение за определување цената на др-
фони број 3925 од 18 април 1945 година, се уведује вотб за грејење по порекло од Војводина 426 
во должност во поштата, телеграфот и телефонот 447. Решение за определување цената на угаљ 
Врањска Бања Димитријевић М. Михајло,отпуштен лигнит - рудник Света Тројица кај Кат-
помокјен манипулант 10 група. ланово (Македонија) - - 4 2 7 ^ 

1ЖАМШ""ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


