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478. 
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 во Југославија, Президи-
умот на Антифашисткото векје на народното осло-
бодуење на Југославија доносује 

З А К О Н 
ЗА КОВАЊЕ СИТНИ ПАРИ НА ДЕМОКРАТСКА 

ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Министерот за финансии на сојузната влада се 

овластује да искова ситни пари од цинк од 5, 2, 
1 и 0,50 динари ДФЈ во вкупен износ од 500 милиони 
динари. 

"Член 2 
Ситните пари ќе имат следна тежина и ди-

мензија 
од 5 динари 6 грама а во пречникот 26,50 мм 

2 4 99 П " II II II II II "А II 
V) Ј II 3 ,, „ „ ,, 20 ,, 
II 0,50 „ 2 „ „ „ „ 18 „ 
Легурапа на парите ќе биде од цинк со мини-

мум чистокја од 97,5 а другите содржајни легури 
ќе ги определи Министерот за финансии на Демо-
кратска федеративна Југославија во споразумение со 
Народната банка. 

Допуштено е отстапуење во поглед на тежината 
при сите четири сорти на ситните пари 5% (пет од 
сто). 

Член 3 -
Ситните пари на Демократска федеративна Југо-

славија ќе ишгг оваја форма: 
а) од лице: во средина грбот на Демократска 

федеративна Југославија, над грбот натпис „Југо-
славија" со кјирилица, а под грбот во венецот девет 
петокраки звездички; 

б) од наличје: во средина 5, 2, и 1, а под бројот 
натпис „динари" и 50, а под тој натпис „пари", се со 
латиница, а во венцот околу петнаесет петокраки 
звездички. Под ознаката „динари" односно „пари" 
стоји „1945"; 

в) на/ ивицата парите ќе имат низки точкици а 
по ободот рецки. 

Член 4 
Ситните пари од 5, 2, 1 и 0,50 динари се должни 

да ги примат сите државни (сојузни, земски и на 
нив подручни) благајни како и благајните на пари-
чните заведениа и това: 

во парчинја/ од 5 динари до 3.000.— динари 
II II II 2 ,, „ 2.000. ,, 
II II II 1 II II 1.500. „ 

„ 0,50 „ „ 1.000.— „ 
и частните лица и това: 

во парчинја од 5 динари до 500.— динари 
II II II ^ „ ,, 200. „ 

„ 1 „ „ 100.— „ 
„ 0,50 „ „ б о . -

за една уплата. 

Член 5 
1) Ситните пари за сметка на Министерството за/ 

финансии на Демократската федеративна Југославија 
ќе ги искова Народната банка. 

2) Трошковите за кованје ситните пари ќе ги 
исплатује Министерството за финансии на сојузната 
влада на Народнава банка од печалбата од кован-
јето на овија пари. 

3) Чистата печалба од кованите пари ќе се унесе 
во државната каса како ванреден приход и ќе се 
употреби првенствено за покрикје ванредните др-
жавни потреби. 

Член 6 
Се овластује Министерот за финансии на соју-

зната влада да во споразумуење со Народната банка 
пропише Правилник за организованје контролата 
при . изработуенјето ситните пари и приманјето па-
рите од страна на државата. 

Член 7 
Министерот за финансии на сојузната влада ќе 

утврди ден за пуштанје во течение на секоја сорта 
ново искованите пари и това ќе објави во „Службе-
ниот лист на/ Демократска федеративна Југославија". 

Член 8 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

23 јули 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

479. 
По предложение на Министерскиот ч совет, а на 

основание на членот 4 на Решението на второто 
заседание на Антифашисткото векје за народното 
ослободуење на Југославија за врховното законода-
телно и извршно преставително тело на Југославија 
за време народно-ослободителната војна, Президи-
умот на Антифашисткото векје на народното осло-
бодуење на Југославија доносује 

З А К О Н 

ЗА ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОД ТЕЧЕНИЕ МЕТАЛНИТЕ 
ОКУПАЦИСКИ ПАРИ 

Член 1 
Металните пари, издадени од страна на окупа-

циските власти, а који сега се навогјат во теченије 
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во Демокартска федеративна Југославија, се повле-
чујат од течение. 

Член 2 
Повлечуењето на металните пари ќе се изврши 

по курсот који на односното валутно подручје е 
определен со Законот за курсевите за повлечуење 
окупациските новчаници. 

Министерот за финансии на сојузната влада ќе 
определи со решение во кој срок и на кој начин ќе 
се изврши повлечуењето на поедините сорти на 
металните окупациски пари. Овој срок не може да 
биде по долг од шест месеци о д денот на влегујење 
во сила на овој Закон. 

. По истечуењето на срокот за повлечуење поеди-
ните сорти на металните окупациски пари овија пре-
станујат да бидат законско срество за плакјање. 

Член 3 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во 

„Службениот ли^т на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

23 јули 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

480. 
По предложеиие на Министерскиот совет ма Де-

мократска федеративна Југославија, а на основани^ 
на членот 4 на Решението за Врховното законода 
телни извршно народно преставнително тело на Југо-
славија, ^како времен орг-ан на врховната народна 
власт во Југославија, Президиумот на Антифашист-
кото векје на народното ослободуенје на Југославија 
доносује 

\ 

З А К О Н 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНАТА ПОЛЈОДЕЛСКА 
МАКЈИНСКА СЛУЖБА 

Член 1 
На територијата на Демократска федеративна Ју-

гославија се организира, според прописите на ово ј 
Закон, полјоделска макјинска служба под руковод-
ството и надгледуенјето на сојузното и земските ми-
нистерства за полјоделие. 

Член 2 
Полјоделската макјинска служба ги врши след-

ните задачи: 
1) изработује /планови и напатствија за вршенје 

полјоделската ма-кјниска служба и организира полјо-
делски макјински станици; 

2) присобира векј постојекји државни полјопри-
вредни м а ќ а н и и ,набавује нови; 

3) изработује планови и издава напатствија за ра-
ционална употреба на полјоделските макјини во ча-
стната сопственост; 

4) врш,и даравање на полјоделските макјинн, на-
бавује гориво, материјал и резервни делови за нив-
ното поправање; 

5) обавује полјоделски работи со помокј на по-
луоделските макјини каде ќе се укаже потреба; и 

6) се грижи за образување стручниот кадар за 
полјоделската макјинска служба. 

Член 3 
За извршуење задачите означен,и во членот 2 

се грижат сојузното Министерство за пољоделие и 
земските министерства за иол^делие. 

Член 4 
Задачите на сојузното Министерство за нољо-

делие во пољоделската макјинска служба се: 
1) да поможује организацијата на земската и 

покрај ниските управи на пољоделските макјински ста-
ници со стручни напатствија, стручи работна снага и 
со материјални средства; 

2) да се грижи за снабдуење макјниските станици 
со нови мак)иии, гориво, материјал и резервни делови 
за поправање машините; . 

3) да се грижи за стручно образување кадрови те 
за машинските станици, со образување стручни 
школа и издавање ,напатствија за одржување струч-
ни курсеви; 

4) да се грижи за потребната ед но образ ност во 
техничката и сметна организација на макјниските ста-
ници; 

5) да работи на типизирањето и реонирањето на 
љап одел ските макјини; и 

6) да организира мегјусобна помокј по мегјупое-
дин,ите земји во пољопривредните макј,ини и струч-
ната работна снага. Диспозициите на сојузното Ми-
нистерство за полјоделие по овова се задолжителни. 

Член 5 
При земските министерства за нољоделие се об-

разуват управи на пољоделсште макјински служби со 
задачи: 

1) да се грижат за организација на пољоделските 
макјниски станици на теренот; 

2) да дават напатствија за работа на станиците, 
да управјават и да вршат надгледуење над нив; 

3) да се грижат за снабдуење станиците со по-
требни макјини, резервни делови и погонски мате-
риј,ал; 

4) да организират (работилници за поправање 
машините; и 

5) да се грижат за образување на (потребен број 
тракторски возачи и механичари. 

При Главниот народно ослободителен одбор на 
Војводина се образува покрајинска управа за полјо-
делските малински станици со истите задачи. 

Член 6 
Напатствијата за еднообразна техничка и сметна 

служба на машинските станици, за организација кур-
севи и школи за стручни кадар на машинските ста-
ници, за расподелба и кон,трола на потрошуењето на 
гориво и мазиво, материјал и резервни делови, издава 
сојузното Министерство за пољоделие. 

I ' 

Член 7 
За непосредно извршуење задачите на пољодел-

ската макјинска служба се образуват во околиите 
или одредените реони пољоделски макјниски станици 
који ниат следни задачи: 

1) да максимално исползуват своите поллоделски 
макјини; 

2) да организират работилница за одраванје по-
годеле,ки малини, справи и алати; 

3) да се г,рижат за стручно и Просветно подиг-
нуење на својот персонал; 

4) да во,дат точна евиденција за сите поголеми 
пољоделски макјини на својето подручје и според 
потребите да ги распоредујат по евојето подручије 
или да-им определујат производителни задачи и нор-
ми со правото на контрола; и ' 

5) да се грижат за благовремено требување, на-
бавање и сместуење потребни количини гориво, ма-
зиво, материјали и резервни делови за оправање мак-
јини и справи. 

Член 8 
Пољоделските макјински станици се државни сто-

пански претпријатија и работат по принципот на 
комерцијално воденије на работите. 

V 
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Член 9 
Околиските (ре јонски) пољоделски макјински 

станици се издржујат од својите приходи. Прихо-
дите гребе да ги покривај ат расходите и да дават 
вишок који 1ке се употреби за понатакашна изпра-
ду јачка на пољоделските макји.неки станици. 

Главни приходи на стољоделски макјиски ста-
ници се: 

1) наплатуење за употреба подаделе кит е мак-
јини или стручната работна снага на станицата; и 

2) наплатуење за даравање часнит^ полмЈделски 
макјини. 

Член 10 
Сојузниот Министер за пољоделие во споразуму-

ење со сојузниот Министер за финансии ќе пропише 
за финансиското работење на сите управи за пољо-
делските малински станици посебен правилник за 
сметководство и сметната контрола. 

Член 11 
За кредитот потребен за оСфазување и уреду-

ење пољоделските малински станици ќе се погрижи 
сојузниот Министер за фи,нансии со сојузниот Ми-
нистер за пољоделие, који кредитот ќе го поделат 
на земските и покраинските управи. 

Член 12 
Сите до сега издадени повелби и ^прописи за по-

љоделската и машинската служба, доколку се во про-
тивност со овој Закон, се ставај ат ван сила. 

Член 13 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во 

,,Службениот, лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". \ 

23 јули 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткбто векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

481. 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДРЖАВНАТА ШТАМПАРНИЦА ВО БЕОГРАД 

Член 1 
Државната штампарница во Београд е државна, 

стопанско-просветна институција, која стоји под вр-
ховното надгледуење на Министерот за просвета на 
Демократска федеративна Југославија, а својето ра-
ботење го врши по прописите на оваја Уредба. 

Член 2 
Државната штампарница штампа и изр/абогује 

штампарски, графички и книговезечки работи за по-
треби на државните учрежденија, институцији и 
претпријатија на Демократска федеративна Југо-
славија. 

Покрај това Државната штампарница ги врши 
овија работи и за сите федерални единици до колку 
това ќе биде потребно. 

Член 3 
Државната штамнарница им1а исклучително право 

да ги штампа, издава и продава: 
а) сите обрасци и формулари, д е п о з и т и книги, 

регистри, деловодни протоколи и сл. на министер-
ствата на сојузната влада и на нивните подручни 
институции; 

б) исправите за странство — пасоши; 
в) сите штампани хартији који исклучително се 

употребујат за службена употреба на министерствата 
на сојузната влада, и нивните подручни институции; 

г) сето онова што е предвидено со решението 
на Националниот комитет за ослободуење на Југо-
славија од 10 февруари 1945 година („Службен 
лист" бр,' 8). 

Член 4 
Државната штампарница може да прима и часни 

пораџби ако они се наменети зц културно-просветни 
и национални цели. 

Член 5 
Државната штампарница во Београд како сто-

панско-просветна институција е ослободена од плак-
јање на сите државни давачки. 

Член 6 
Државната штампарница ги врши својите наба-

вуења преку директна погодба а преку својот ди-
ректор односно од него овластеното лице. 

Член 7 , 
Министерот за просвета во согласност со Мини-

стерот за финансии ќе употребује еден дел од го-
дишниот чист приход за поарнуење условијата на 
работата и животот на работниците и намештени-
ците на! Државната штампарница. 

Работите на Државната штампарница ги обаву-
јат едно оделение и три отсека и това: 

I Стручното оделение; 
II Секретаријатот; 

III Економско-комерцијалниот отсек и 
ЈУ Отсекот за сметководството и благајната. 

Член 9 
На челото на Државната штампарница се навогја 

директорот који раководи со работите по приписиге 
на оваја Уредба и ,Правилникот за работење на Др-
жавната штампарница. 

Член 10 
Се овластује Министерот за просвета да про-

пише Правилник за организацијата и работењето на 
Државната штампарница во Београд. 

Член 11 
Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист". 
23 јули 1945 г,одина 

Београд 
Претседател на Министерскиот совет 

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

Потпретседател на Министерскиот совет Милан Грол, с. р.; Потпрет-
седател на Министерскиот совет и Министер за конституанта. 
Едвард Кардељ, с р.; Министер за надворешни работи, др. Иван 
Шубашић, с. р.; Министер без портфел др. Јосип Смодлака, с. р.: 
Министер за внатрешните работи Влада Зечевић, с. р.; Мини-
стер за правосудието Фране Фрол, с. р.; Министер за просвета 
Владислав Рибникар, с. р.; Министер за финансии Сретен Жујо-
вић, с. р.; Министер без портфел др. Јура ј Шутеј, с. р.; Ми-
нистер за соопштение Тодор ВУЈасиновић, с. р.; Министер за ин-
дустрија Андрија Хебранг, с. р. ; Министер за трговија и снабду-
енје инж. Никола Петровић, с. р.; Министер за полјоделство др. 
Васо Чубриловић, с. р.; Министер за шумарство Сулејман Филипо-
в и ќ с. р.; Министер за рударство Бане Андрејев, с. р.; Министер 
за колонизација Сретен Вукосављевић, с. р.; Министер за соци-
јална политика др. Антон Кржишник, с. р.; Министер за народно 
здравје др. Златан Сремец, с. р. ; Министер за пошти, телеграфи и 
телефони др. Драго Марушић, с. р.; Министер за градежи Стеван 
Зечевић, с. р.; Министер за информации Сава Косановић, с. р.; 
Министер за Србија Јаша Продановић, с. р,; Министер за Хрват-
ска др. Павле Грегорић, с. р.; Министер за Словенија Едвард 
Коцбек, с. р.; Министер за Босна и Херцеговина Родољуб Чола-
ковић, с. р.; Министер за Македонија Емануел Чучков, с. р.; 

Министер за Црна Гора Милован Ђилас, с. р. 
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482. 
По п р е д л о ж е н а на Министерот за пољоделие 

на Демократска федеративна Југославија во врска 
на Решението К. бр. 758 од 26 април 1945 година 
(„Службен лист" бр. 23 од 1 мај 1945 година') со 
које Министерот за индустрија ја преносује на Ми-
нистерот за пољоделие управата над државните по-
љоделски имања спечалени со Решението на Анти-
фашисткото векје на народното ослободуење на Ју-
гославија од 21 ноември 1944 година, Стопанскиот 
совет доносује 

ч 

У Р Е Д Б А 
ЗА О Б Р А З У В А Њ Е Д Р Ж А В Н А ПОЉОДЕЛСКА 

КОМИСИЈА ЗА УПРАВЈАВАЊЕ НА Д Р Ж А В Н И Т Е 
ПОЉОДЕЛСКИ имоти 

Член 1 
Се образува Државна пољоделска комисија за 

управјавање со државните пољоделски имоти, који 
ја именује Министерот за гаол.оделие во согласност 
со Претседателот на Стопанскиот совет. 

Член 2 
Задачите на оваја комисија ќе бидат: 

а) да го превземе во своји ра!ци целокупното 
раководство на пољоделските имоти који по Реше-
нието на Антифашисткото векје на народното осло-
бодуење на Југославија се конфискувани од лицата 
на германската народност и народните непријатели 
во целата држава; 

б) оваја Комисија ќе раководи и со оној зем-
јиштен фонд који ќе се створи кога ќе влезе во 
живот Законот за аграрна реформа и колонизација; 

в) да предложује на Министерот за пољоде-
лие на сојузната влада који имоти ќе се задржат во 
цел на образување големи д р ж а н и пољоделски 
имоти, који ќе се предадат на управа на федерал-
ните единици или ќе се доделат на^другите инсти-
туции, а који ќе се употребат за колонизација; 

г) да ја настави работата за изработување ка-
тастарската евиденција, да попише жив и мртав ин-
вентар, станови и пољоделски зданија и пољодел-
ски произведенија на споменатите државни имоти. 
Во духот на Законот З1а аграрната реформа, а на 
основание на правилниците издадени од сојузното 
Министерство за пољоделие Комисијата од овија ре-
зервни зданија, жив и мртов инвентар и храна ќе 
створи фондови: на зданијат.а!, алатите, стоката и 
семето и ќе ги стави на расположуење на сојузното 
Министерство за колонизација за потребите на ко-
лонизација; 

д) Комисијата ќе води грижа да земјата, до-
б и е н а со Решението на Антифашисткото векје на 
народното ослободуење на Југославија и со Законот 
за аграрната реформа и колонизација, да бидат 
обработени, да се присобере летинЗта, да се испол-
нат договорите за најемот на државното земјиште, 
,да се одржи производството на поедините имоти; 

гј) додека се не изврши поделбата на имотите 
на сојузни и земски и несе одвоји земјата за коло-
низација. Комисијата ќе управјава со сите државни 
имоти. Но, како поедините имоти, сходно на закон-
ското решение со решението на сојузниот Мини-
стер за пољоделие, ќе бидат доделујани на соју-
зното Министерство за пољоделие, на поедините 
земски министерства за пољоделие или на другите 
државни институции, државната пољоделска коми-
сија тија имоти ќе ги отстапује на онија институции 
на који се доделени; 

е) Комисијата е должна, сходно на Законот за 
заштита . и управјавање со народните имоти, да го 
присобере од јавните институции и частните липа 
сиот жив и мртов инвентар и храна од пољодел-
ските имоти развлечен и неовластено земен. Наро-

дните власти се должни за! таја работа во сето да 
им излезујат во сусрет; и 

ж) Комисијата ќе ја превземе досегашната ор-
ганизација за ^прав јавање со државните пољодел-
ски имоти, ќе исплати работењето на поедините 
управи и за това ќе поднесе исцрпен извештај на 
Министерот за пољоделие и на Стопанскиот совет. 

Член 3 
Поставените задачи Државната пољоделска ко-

мисија може да ги извршује или непосредно преку 
својите органи или по средство на органите од пое-
дините земски министерства за пољоделие и другите 
народни власти. За това под нејното непосредно 
надгледуење потпагја јат сите онија институции и 
органи на државната власт, који досега управљавале 
со државните пољоделски имоти. Сојузниот Мини-
стер за 'ггољоделие ќе може со своето Решение да 
пренесе на поедините органи на земските влади или 
векј посто.јекјите организации за управа на држав-
ните пољоделски имоти, компетенции и право' на 
Државната пољоделска комисија. 

Повелбите, решениата, напатствијата и правил-
ниците се задолжителни за сите државни органи 
који ракуј1ат со државните пољоделски имоти. 

Член 4 
Сите потребни финансиски средства Државната 

пољоделска комисија ќе ги покрива од приходите 
на државните пољоделски имоти. Она може по по-
треба да сака кредити на основание на заложуење 
признаници и резервна храна. Доколку нејзините 
издатци се повекјавајат со нови задачи на аграр-
ната реформа во духот на Законот за аграрна ре-
форма и колонизација, Министерот за финансии ќе 
стави потребни кредити за лични издатци. 

Член 5 
Од државните пољоделски имоти никој не може 

да зима макар каков имот без претходно одобруење 
на Државната пољоделска комисија или нејните ор-
гани за това овластени. Државните институции се 
должни" да плакјајат за произведенијата који ги зи-
мат од имотите. Исто така се должни да платат и 
за онаја стока, која досега ја изузеле од државните 
пољоделски имоти. 

Член 6 
За работење на Државната пољоделска комисија 

-ЛЗШ охоневжсЛт' ВЕ хонолв^ ви зхид^зсЛѓо ХЕЖЕВ зн 
ководство и на Законот за контролно-сметната 
комисија. 

Член 7 
Функцијата на Дожавната пољоделска комисија 

престанује кога ќе ги изврши поставените задачи. 

Член 8 
Се овластује сојузниот Министер за пољоделие 

да шхугоишује Правилници, да издава напатствија и 
повелби за извршуење оваја Уредба во согласност 
со Претседателот на Стопанскиот совет. 

Бр. 627 
23 јули 1945 година 

Београд 
Претседател на Стопанскиот совет, 

А. ХебРанг, с. р. 
Министер за пољоделие, 
др. В. Чубриловић, с. р. 
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483. 
На предложение на Министерот за трговија и 

снабдуење Стопанскиот совет на Југославија до-
носује 

У Р Е Д Б А 
ЗА О Б Р А З У В А Њ Е Д Р Ж А В Н О ОТПРЕМНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Се образува Државно отпремно претпри јатие 

на Демократска федеративна Југославија со седи-
штето во Београд, за работите на и с п р а в а њ е сто-
ката по сувоземен, водени и воздушни пат. 

Член 2 
Државното отпремно претпри јатие може да има 

своји филијали во поголемите стопански центри во 
земјата и во странство. Претпријатието може да 
образува и своји пословници во земјата и во 
странство. 

Член 3 
Покрај работите за исправањето стоката, прет-

пријатието може да организира и да води други ра-
боти који се во врска со неговите задачи. 

Член 4 
Државното отпремно претпријатие на Демократ-

ска федеративна Југославија по потреба а во цел на 
уредно обавуење за и с п р а в а њ е стоката внатре во 
земјата, може да склопује споразумуења со тран-
спортните и отпремните претпријатие на јавен или 
частен карактер. 

Член 5 
Основната главница на претпријатието износује 

15,000.000.— динари во готови пари, која сума Мини-
стерот за финансии ќе ја стави на располагање на 
претпријатието. 

Покрај това Министерот за трговија и снабду-
ење ќе стави на претпријатието на располагање по-
требен инвентар за обавуење неговите работи. 

За увеличуење основниот капитал и за отварање 
потребни кредити ќе решава Министерот за трго-
вија и снабдуење споразумно со Министерот за 
финансии. 

Член 6 
Со претпријатието управјава Управни одбор 

који го сочинујат Управникот и најмалку два а нај-
повеќе четири члена. Управникот и членовите на 
Управниот одбор ги назначује и сменује Министе-
рот за трговија и снабдуење.. 

Член 7 
Со чистата печалба на претпријатието ќе распо-

лага Министерот за трговија и снабдуење спора-
зумно со Министерот за финансии. 

Член 8 
Претпријатието стоји под надгледуење на Мини-

стерот за трговија и снабдуење који ќе решава за 
неговото престануење. 

Одредбите на Уредбата за државното сметко-
водство нема да се применујат на овова' прет-
пријатие. ч 

Член 9 , 
Министерот за трговија и снабдуење ќе пропише 

со посебен Правилник поблиски одредби за рабо-
тата и организацијата на претпријатието. 

Член 10 
Оваја Уредба влегује во сила со денот на обна-

родувањето во „Службениот лист на Демократска 
федеративна Југославија". 

24 јули 1945 година 
Београд 

Претседател на Стопанскиот совет, 
А. ХебРанг, с. р. 

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

484. 
,По предложение на Министерот за соопштение 

Стопанскиот совет на Демократска федеративна 
Југославија доноеује 

У Р Е Д Б А 
ЗА О Б Р А З У В А Њ Е Д Р Ж А В Н О АВТОМОБИЛСКО 
СООПШТИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА Д Е М О -

КРАТСКА Ф Е Д Е Р А Т И В Н А ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 , 
Се образува Државно автомобилско соопшти-

телно претпри јатие на Демократска федеративна 
Југославија (ДАСП) со седиштето во Београд. Овова 
(претпријатие ќе управјава и врши јавни моторни 
соопштенија од општо значение за целата земја. 

Член 2 
Пораните овластуења и концесији за вршење 

работите од. членот 1 на оваја Уредба се ставујат 
под надгледуење на овова претпријатие . За пре-
стануење на овија овластуења и концесији ќе ре-
шава Министерот за соопштенија по предложение 
на Управата на претпријатието. 

Член 3 
Покрај работите п о б р з а н и во членот 1 на оваЈа 

Уредба, претпријатието може да организира и да 
води други работи који се во врска со одржуењето 
и експлоатацијата на друмското моторно со-
општение. 

Член 4 
Основната главница на претпријатието износује 

15,000.000.— динари во готови пари, која сума Ми-
нистерот за финансии ќе ја стави на располагање 
на претпријатието. 

Покра ј това Министерот за трговија и снабду-
ење ќе ги стави на претпријатието на располагање 
сите автомобили, како и материјал и алат који до-
в о д а преку УНРРА. Исто така може да се стават 
на претпријатието на располагање моторни возила, 
како и материјал и алат потребен за одржуење и 
експлоатација на ' возилата који на нашата држава 
ќе бидат испорачани за сметка на репарацијата. 

За увеличуење основниот капитал и отварање 
потребни кредити ќе решава Министерот за сооп-
штенија споразумно со Министерот за финансии. 

Член 5 
Со претпријатието управјава Управни одбор 

који го сочинујат Управникот и најмалку два а нај-
повечку четири члена. Управникот и членовите на 
Управниот одбор ги назначује и сменује Министе-
рот за соопштеније. 

Член 6 
Министерот за соопштение споразумно со Ми-

нистерот за финансии ќе располага со чистата пе-
чалба на претпријатието. 

Член 7 
Претпријатието стоји под надгледуење на Ми-

нистерот за соопштенија, који ќе решава за него-
вото престануење. Одредбите на Уредбата за др-
жавното сметководство нема да се применујат на 
овова претпријатие . 

Член 8 
Министерот за соопштенија ќе пропише со по-

себен Правилник одредби за работата и организа-
цијата на претпријатието. 

Член 9 
Ова ја' Уредба влегује во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист на Демократска федеративна 
Југославија". 

21 јули 1945 година 
Београд 

Претседател на Стопанскиот совет, 
А. Хебранг, с. р. 

Министер за соопштениа, 
Тод. Вујасииовић, с. р. 
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485. 
На основание на членот 8 на Уредбата за обра-

зување Државното транспортно и отпремно предпри-
јатије на Демократска федеративна Југославија од 
12 мај 1945 година („Службен лист" број 33 од 18 м а Ј 
1945 година) Стопанскиот совет, на предложение на 
Министерот за трговија и снабдуење, доносује 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУЕЊЕ ДРЖАВНОТО ТРАНСПОРТНО И 
ОТПРЕМНО ПРЕДГ1РИЈАТИЈЕ НА ДЕМОКРАТСКА 

ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Се укинује Државното транспортно и отпремно 

предлријатије на Демократска федеративна Југосла-
вија и неговото работење се преносује на: 

1) Државното автомобилско соопштителио пред-
пријатије на Демократска федеративна Југославија 
(ДАСП); и 

2) Државното отпремно предпријагије на Демо-
кратска федеративна Југославија. . 

Член 2 
Ликвидацијата на Државното транспортно и от-

премно предпр.ијатиЈе на Демократска федеративна 
Југославија, како и начинот на разграничуењето на 
работите, ќе ги утврди споразумно Министерот за 
трговија и снабдуење и Министерот за соопштенија. 

Член 3 
Оваја Уредба влег,ује во сила кога ќе се објави 

во „Службени лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

24 јули 1945 година 
Београд 

Претседател на Сопанаскиот совет, 
А. Хебранг, с. р. 

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

486. 
Стопанскиот совет на предложвимето на Мини-

стерот за пољоделие и Министерот за трговија и 
онабдуење на сојузната влада до носу ј е 

У Р Е Д Б А 
ЗА ГОЈЕЊЕ, ПРОМЕТ И ЦЕНИ НА СВИЊИТЕ 

Член 1 
Сојузното Министерство за пољоделије во спо-

разумуење со сојузното Министерство за трговија и 
снабдуење и односните министерства на земската вла-
да ќе организује и спроведе во свинскогојските крае-
ви на државата гојење свињи. Гојењето на свињите 
има дај се спроведе н.а државниот ,и стопанскиот 
сектор. 

Член 2 
На државниот сектор гонењето ќе се организује 

преку управата на иољоделските имоти. Сите др-
жавни пољоделски имоти ќе стават за годење оној 
број свињи, који, по еден план и расположивите ко-
личина на свињите и храната, ќе го одреди сојузното 
Министерство за пољоделијр. 

Член 3 
Гојење на свињите на стопанскиот сектор ќе се 

спроводује ка ј пољоделските предпријатија и кај по 
големи гој,ители. Овова гојење ,ќе орган,изује и спро-
водује споразумно министерството за пољоделије и 
министерството за трговија и снабдуење на земската 
влада ка ј пољоделските производители на база за за-, 
должително гојење, а к а ј по големите гојители преку 

слободното уговоруење, по одредбите на ова ја 
У,редба. 

Член 4 

Сите шољоделници со сопственост по голем од 
5 кј. обработена земја1 во краевите на Србија, Војво-
дина и Хрватска, реоните на производството на ца-
ревка и свињи, се должни во течение на економската 
1945/46 година (од 1 август 1945 до 1 јули 1946 го-
д,ина) да предатат по цените определени во Уредбата 
соодветен број угојени свињи, најмала тежина 120 кг. 
по комад со најмалку 25% маснотија. Земс,ката влада 
и Главниот народноослободителен одбор на Војво-
дина ќе определи со својите решениа на који краеви 
на нивната територија това се односује, како и ска-
лата, која ќе се применује во одношението на голе-
мината на сопственосто, но со това да истата не 
може да биде по мала од доле означените: 

полЈОделниците со испод 5 кј. обработена (повр-
шина не се должни да гојат свињи по оваја Уредба, 
но ако оакајат да ги исползуват повластиците на 
оваја Уредба можат и они това да го работат; 

пол^оделниците со 5 кј. должни се да уго јат нај-
малце 1 свиња; 

пољоделниц,ите со 10 д о 20 кј. должни се да уго-
јат најмалку 2 свињи; 

пољо,делниците со 20 до 30 кј. долж,ни се да уго-
јат најмалку 4 свињи; 

полуоделиниите со 30 до 40 кј. должни ,се да уго-
јат најмал,ку 5 свињи; 

пољоделниците со пре,ку 40 кј. должни се да уго-
јат по секоји по натака пет јутра уште по една свиња. 

Покоделниците гојачи који по одредбата на1 ова 
ја Уредба ќе гојат свињи, ќе ги уживајат следните 
повластици: 

1) ири задолжителното предавање вишокот на 
царевката ќе иу се остават за гојење свињи и за 
слободно раположуење следните количини на царев-
а т а , според тежината, на која се задолжује да угоји 
свиња: за свињи преку 145 по 700 кг. царевка, за сви-
њи од 130 до 145 кг. по 600 кг. царевка, а за свињи 
од 120 д о 130 кг, 500 кг. царевка. 

Според това им се да,ва /првенство да можат по 
утврдената цена да набават по 50 кг. по секоја свиња 
оставена за гојење; 

2) свињите оставени за гојење. како и царевката 
пот,ребна за нивното гојење, не можат да бидат ни 
во кој случај и ни од кого земени во други цели. 

Земс,ките министерства за пољоделије, споразум-
но со земските м,инистерства за трговија и снабду-
ење можат одредбите на оваја Уредба да ги про-
тегнат на реоните на својите федерални единици. 

Член 5 
Со угојивачите на големо ќе направи предприја-

тијето које за това ќе го овласти земското' министер-
ство за трговија и снабдуење, односно Оделението 
за трговија и ен а блуење на Глав,ниот и ародноос до-
водите л ен одбор на Војводина, договор за гојење, 
во кој и ќе бидат утврдени условн ата и задолже-
ниата на гојителот. 

Со договорот гојител,ите ќе се задолжат да опре-
делениот број на свињите ќе угојат на определена 
тежина и така угојените св,ињи ќе ги п,редадат спо-
ред диспоз,ицијата која ќе ја добијат од Управата 
за снабдуење на Министерството за трговија и снаб-
дуење по определените цени. 

О д страна на државата на гојителите ќе им се 
гарантујат следните повластиц,и: 

1) да свињите оставени за псјење, како и царев-
а т а потребна за нивното гојење, не ќе можат да 
бидат ни во кој случај и ни од кого земени во други 
цели 

2) да од угојените свињи ќе им биде оставено на 
слободно расположува^ 4% од свињата; 
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3) да ќе им се осигури возможност за набавуење 
царевка (потребна за гојење свињи по утврдената 
цена и дозволује набавујачка за нужни мршави 
свињи. Количината на ц а р е в а т а нужна за гојење 
ќе се определује според това на која тежина се 
задолжује гојителот да ќе угој:и свињи, и това: за 
свињи преку 145 кг. по 600 кг. царевка, за свињи о ч. 
130 до 145 кг. по 500 кг. царевка, за свињи о д 115 
до 130 кг. по 400 кг. царевка и за свињи од 90 до 
115 кг. по 300 кг. царевка. 

Според това на сите гонителите ќе им се даде 
првенство да можат по утврдената цена да набават 
по 50 кг. трици по секоја сви,ња оставана за гојење; 

4) за гојителите кој;и гојат преку 50 свињи да ќе 
им се осигури кај државните или масните парични 
институција нужен банковни кредит од 2.000.— ди-
нари по секоја свиња оставена за гојење или во со-
одветна противвредност царевка во натура, која сума 
ќе биде должен да ја врати при предавањето угоје-
ните свињи. 

Член 6 
Продавачка цена на свињите франко гојителог 

утврдена е на 16.— динари по 1 кг. жива мера. 
За свињи угојени по одредбите на ова ја Уредба 

според напред утврдената цена ќе им се исплатује 
во вид на премија според тежината и степенот на 
уредените свињи уште и това: 

за свињи I класа тешки преку 145 кг. по 7 Дин. 
по кг. жива мера; 

за свињи II класа од 130 кг. до 145 кг. по 6 Дин, 
по кг. жива мера; 

за свињи Ш класа од 115 кг. до 130 кг. по 5 Ди:т. 
по кг. жива мера; и 

за свињи IV класа од 90 кг. до 115 кг. по 4 Дин. 
по кг. жива мера. 

Овија цени се подразумујат за угојеки свињи. 
Определени цени како ;и премијата должен е ку-

пецот да ги исплати веднага по превземањето сви-
њите. 

Член 7 

Купувачка на мршавите свињи се дозволује : 
а) на гојителите, који гојат свињи на основание 

на одредбите на оваја Уредба, и това за оној број 
свињи, којдо се задолжителни да ги остават за го-
јење, што ќе докажат со потврдата на институцијата, 
со која склонујат уговор за гојење (за големи гоји-
тели) или удостоверение на Месниот народен одбор 
за гојители производители; Ј 

б) на онија, кој и ќе гојат свињи за сво јите дома-
ќинства што имајат да докажат со потврдата на Ме-
сниот народен одбор; . 

в) на онија, који набавујат свињи за приплодни 
цели, што ќе докажат со потврдата на Месни-от на-
роден одбор; 

г) секоје прекупуење (препродавање) на мршавите 
свињи се забранује; 

д) се забранује колење свињи испад 60 кг. било 
за домашни нужди или за продавање; и 

ж) клање на угојените свињи, било за домашни 
нужди или за продавање, дозволено е само со одо-
бруење на Месниот народен одбор. 

Член 8 
Се овластује Министерот за пољоделие и М,ини-

стерот за трговија и снабдуење на сојузната влада, 
да секој во рамката на својата надлежност врши 
надзор над извршуењето на оваја Уредба, како и да 
по това издават повелба и напатствија. 

Член 9 

Прекршуења одредбите на оваја Уредба ќе се 
казнат по Законот за сузбијање недопуштената шпе-
кулација и стопанската саботажа. 

Член 10 

Оваја Уредба влегуЈе во сила кога ќе се објави 
во ^Службениот лист на Демократска федеративна 
Југославија^. 

Бр. 630 
24 јули 1945 година 

Београд ч 

Претседател на Стопанскиот совет, 
А. Хебранг, с. р. 

Министер за пољоделије, 
др. В. Чубриловић, с. р, 

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

487. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА О Б Р А З У В А Њ Е ГЛАВНАТА П О Љ О Д Е Л С К А КО-
МИСИЈА З А В О Ј В О Д И Н А 

На основание на Уредбата на Стопанскиот совет 
за образување и организација на Државната пољо-
делска комисија во смисал на чл. 3 на та ј а Уредба 

р е ш а в а м : 
да се образује Главна пољоделска комисија за 

Војводина со седиште во Нови Сад. -

Задачата на Главната пољоделска комисија за 
Војводина ќе биде да во границите на овластуењето 
на Стопанскиот совет води во Војводина сите работи 
који се поверени на Државната пољоделска комисија. 

1) Овластуења, решение и задачи на Комисијата 
за сетва на Војводина се преносуат на Главната по-
љоделска комисија, во колку се односујат на обра-
ботуење, одржуење и управљавање на конфискова-
ните пољоделски имоти по Решението на Антифа-
шисткото векје на народното ослободуење на Југо-
славија од 21 ноември 1944 година, со решениата на 
сојузната влада и судските пресуди. 

2) Најважна задача на Главната пољоделска ко-
мисија ќе биде да превземе целокупното раководство 
над земјата, која е по Решението на Антифашисткото 
векје на народното ослободуење на Југославија кон-
фискувана од лицата на германска народност и на-
родните непријатели во Војводина, и да ги извршује 
задачите обванати со заедничкото Решение на со-
јузните Министерства за пољоделие и индустрија 
К. бр. 758 од 26 април 1945 година, како и со онаја 
земја која се ставује под управа на Главната пољо-
делска комисија од било који разложениа. 

3) Одвојено хитни и важни задачи на Главната 
пољоделска комисија во Војводина се: 

а) да преку управата на пољоделските имоти 
(месните, реонските) и пољоделските комисији при 
народните одбори или на начин који ќе го најде за 
најпогоден, управјава со движимиот и недвижимиот 
пољоделски имот: со земјата, селските станбени 
зданиа, пољоделските објекти, летината, стоката, хра-
ната, семето, покуќнината наведени во точ. 2. Во то ј 
цел ќе се вршат припреми и организуват институцији 
и фондови за аграрната реформа и колонизација. 
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Главната пољоделска комисија за извршуење овија 
задачи може да изврши организација на теренот, 
који најрано ќе одговорује на поставените задачи. 
Во тој смисал, сите пољоделски комисији и сите 
управи до сега поставени можат да бидат укинати, 
сменени и дополнувани; 

б) да изврши во најскоро време предавање на 
големите и останалите пољоделски имоти, који, од 
земјите добивени со Решението на Антифашисткото 
векје на народното ослободуење на Југославија од 
21 ноември 1944 година или на друг начин, ќе при-
паднат на сојузното Министерство за пољоделие и 
на Главниот народно ослободителен одбор на Војво-
дина, со соодветниот жив и мртов инвентар. Начинот 
на превзимањето ќе се одреди дополнително; 

в) да ја доврши катастарската евиденција — 
попис на живиот и мртвиот инвентар, станбените и 
пољоделските зданиа и сите пољоделските произве-
дениа на наведните имоти; 

г) да превземе сите мерки земјата да се обрабо-
тује, летината присобере, изврши договор за наем, 
одржи производството и форсира по определениот 
план гојење на свињите; 

д) да осигури нужни и соодветни средства и при-
ходи од пољоделските имоти за пољоделски малин-
ски станици; и 

гј) да формира нови управи на пољоделските 
имоти од земјиштето, које е под управата на пољо-
делските комисији на народните одбори постојекјите 
да ги учврстује. 

4) Органите на Главната пољоделска комисија се 
првенствено: 

а) сиот персонал на Комисијата за сетва на 
Војводина; 

б) директно се подредени на Главната пољоделска 
комисија сите управи на пољоделските имоти, освен 
онија имоти који за постојано ќе бидат предадени 
на сојузното Министерство за пољоделие и на Глав-
ниот народноослободителен одбор на Војводина; и 

в) сите народни одбори, нивните органи и инсти-
т у ц и и должни се да извршујат повелбите на Глав-
ната пољоделска комисија по овова Решение. 

5) Комисијата ја сачињавајат: сите членови на 
Комисијата за сетва на Војводина, два делегата на 
сојузното Министерство за пољоделије и два деле-
гата на Главниот народноослободителен одбор. Со-
јузното Министерство за пољоделие и Главниот на-
роднооослободителен одбор ќе именуат веднага сво-
јите делегати. На челото на Главната пољоделска 
комисија стоји претседател кого го поставује со-
јузниот Министер за иољоделие во сиоразумуење 
со Главниот народноослободителен одбор на Војво-
дина. Членовите на 'Главната пољоделска комисија ќе 
ја поделат метју себе работата според вака поставе-
ните задачи. Секој од нив ќе биде задолжен да врши 
определена работа. 

6) Управникот на имотот го поставује и сменује 
сојузниот Министер за пољоделије на предложение 
на Главната пољоделска комисија во Војводина. Оста-
налиот персонал го поставује и сменује Главната 
пољоделска комисија за Војводина. 

7) Главната пољоделска комисија во цел на извр-
шуењето поставените задачи може да образује реон-
ски или други комисији, по това управи, инспекто-
рати и ти. 

8) Главната иољоделска комисија, е орган на Ми-
нистерството за пољоделие и ќе подносује секој 
петнаести ден извештај на Министерот за пољоде-
лије и на претседателството на Главниот народно-
ослободителниот одбор на Војводина. Во тија изве-
штаји Главната пољоделска комисија детално ќе оба-
вештава за сите работи, колку е примила, колку е 
издала, како се развија работите на имотите итн. 

9) При извршуењето својите задачи Комисијата 
ќе биде во најтесна врска со Претседателството на 
Главниот народноослободителниот одбор на Војво-
дина. 

10) Повелбите, решениата, одредбите, напатстви-
јата и правилниците на Главната пољоделска коми-^ 
сија се задолжителни за1 сите органи, без обзир на 
који министерства припагјат, који раководит со др-
жавните пољоделски имоти и со имовината од тија 
имоти. 

11) Покрај редовните извештаји за својата ра-
бота Главната пољоделска комисија е должна, при 
заклучуењето на сите големи работи да добије пред-
ходно одобруење од Државната пољоделска комисија 
(за продавање храна во количина по голема од 20 
вагона, располагање со паричните суми по големи од 
500.000 динари, задолжуење ка ј банките и сакање 
кредит од Министерството за финансии) . Главната 
пољоделска комисија не може да располага со сто-
ката без одОбруење на сојузното Министерство за 
пољоделие. 

Главната пољоделска комисија на Војводина 
должна е да така организира работење ка ј поедините 
управни пољоделски имоти, да се има секогаш кус 
преглед на примањето и издавањето. Она мора да се 
погрижи да развлечената државна имот во смисал 
на Законот за чување и управљавање со државните 
имоти, што побргу се вратат на државата. 

Никој не може од државните пољоделски имоти, 
со који раководи Главната пољоделска комисија, да 
зима макаква имовина без предходно одобруење на 
Главната нољоделска комисија или органите који 
Главната пољоделска комисија ги овластује. 

Сите долговања на државните пољоделски имоти 
должни се министерствата и институцијите, који зеле 
стока од тија имоти, веднага да платат. 

13) Главната пољоделска комисија може да испра-
ша досегашната работа на органите на Управата који 
раководиле со државните пољоделски имоти. Во 
колку постоји неправилност и злоупотреба Главната 
пољоделска комисија ќе поведе постанок против 
одговорните лица во смисал на Законот за заштита 
народните имоти и нивното управљавање. 

14) Главната пољоделска комисија ќе ги поврати 
пољоделските имоти, зданиа и другата имовина, која 
е самовласно присвојена. 

15) Под.оделските макјини и главните пољоделски 
справи Главната пољоделска комисија ќе ги предаде 
на старање и употреба на пољоделските макјински 
станици уз потврда. 

16) Главната пољоделската комисија должна е да 
врши продавачка на сите произведениа од државните 
пољоделски имоти, само по диспозицијата на сојузно-
то Министерство за трговија и снабдуење. 

17) Наградите на членовите на Главната П 0 Л ј 0 -

делската комисија и на останалиот персонал на1 Глав-
ната пољоделска комисија, во колку не се регули-
сани, ќе ги регулира сојузниот Министер за по-
љоделие. 

18) За работењето на Главната пољоделска ко-
мисија не важат одредбите на Законот за државнот 
сметководство и на Законот за сметна-контролната 
комисија. 

19) Се овластује Министерот за пољоделие да 
издава напатствија и повелби во врска на овова Ре-
шение а во согласност со Претседателството на Сто-
панскиот совет и со Претседателството на Главниот 
народноослободителен одбор на Војводина. 

20) За извршуење свија задачи Главната ГШЉО-
делска комисија, дека се укаже потреба, ќе сака 
помошт од масовните организацији. 

Бр. 594 
19 јули 1945 година 

Београд 
Претседател на Стопанскиот совет, 

А. Хебраг, с. р. 
Министер за пољоделие, 

др. Васо Чубриловнћ, с. /р. 



Петак, 27 јули 1945 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 53 - Страна 473 

Министерството за просвета на Демократска 
федеративна Југославија доносује 

488. 
Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА УНИШТОЖУЕЊЕ СВЕДОЧАНСТВАТА СПЕЧА-
ЛЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА ОКУПАЦИЈАТА ВО СРЕД-
НИТЕ, УЧИТЕЛСКИТЕ, СТРУЧНИТЕ И НА НИВ 
СЛИЧНИ школи, КАКО И НА ЗАБАВИЉСКИТЕ 

КУРСЕВИ 
Член 1 

Не се признават нити разредите нити годишните 
сведочанства во средните, учителоките, стручните и 
на нив слични школи сид) времето на окупација. 

Член 2 
Исклучително од членот 1, /ќе се признал ат са-

мо онија сведочанетва за /који специјално образо-
вани комисији ќе утврдат да има основа да им се 
призна важ,носта. 

Комисијата ќе ги овери на грбот онија свед1-
чанства за који има основа да им се признава важ-
носта. Само све,дочанствата на овој начин оверени 
ќе имајат полна законска важност. 

Член 3 
Просветните власти на федералните единици ќе 

Јбразујат комисији за поедина од овиЈа школи или 
пак за широ-ко школско подручиЈе. 

'Во својата работа комисијата ќе се раководи со 
чл. 4, 5 и 6 на ежова Напатствије. 

Член 4 
На учениците на ов/ија школи нема н а им се 

нризнаје да со успех завршиле разред и печалиле 
право на годишно сведочанство, ако комисијата 
утврди: 

а) да наставниците оценуеле или биле присилени 
да ги оценујат позитивно учениците поради при-
падноста на (учениците или на нивните родители 
(старател,и, сирбници и сл.) на каква фашистичка 
организација; и 

б) да е бројот на одржаните часови бил недо-
волен да учениците савладајат н а ј о с н о в н о ^ гра-
диво. 

Член 5 
Нема да се призна в ат разредите нити сведо-

чанствата, спечалени на часни испити, ако комиси-
јата утврди: 

а; да учениците ги спечалиле ползувејки се со 
својата припадност или на својите родители (ста-
ратели, скрбници и сл.) на каква фашистичка орга-
низација; и 

6) да се испитите на тој начин обавени да оце-
ната за успехот не е израз на учениковото знаење. 

Член 6 
Комисијата нема да ги признава разредите и 

сведочанствата нити на онија лица који се нарочно 
истакнале како носители на фашистичката идео-
логија. 

Член 7 
Учениците на учителските школи, чији свецо-

чанствата комисијата не ги оверила со разлог наве-
ден во членот 6, не можат да бидат учители на 
основните школи нити можат да настанат школуење 
во учителските школи. 

Овова исто важи и за учени,ците на забавиљокиот 
курс. 

Член 8 
Редовните и чесните ученици, на који е пони-

штено сведочачството од еден клас, не им се приз,на-
ва ни следниот клас ни сведочанството спечалено за 
време окупацијата. 

Учениците на кој,и не се, според горното, ове-
рени сведочанствата можат да положујат чаши ис-
пит по одобрение на Министерот за просвета на фе-
дералната единица. 

Член 10 
Министерството за просвета на федералните еди-

ници ќе издава во рамка на овсва Напатствие по-
детални упути за својите подручија според својите 
опстојателства, нарочно во поглед на позволата за 
употребуење жалби на решението на комисијата. 

4 Бр . 2494 
18 јули 1945 година 

Београд 
Министер за просвета, 
Влад. Рибникар, с. р. 

489. 
На основание на ст. 2 на чл. 6 на Законот за 

сузбивање недопуштената шпекулација и стопанска-
та саботажа од 23 април 1945 година („Службен 
лист" бр. 21 од 25 април 1945 година), а во цел да 
се спроведе о,ваја законска одредба пропишујам 
следно 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА И З В Р Ш У Е Њ Е СТ. 2 НА ЧЛ. 6 НА ЗАКОНОТ 
З А СУЗБИВАЊЕ НЕДОПУШТЕНАТА ШПЕКУЛА. 

ЦИЈА И СТОПАНСКА САБОТАЖА 

Со запленетата стока, ко ј а лесно не се расипује, 
жива стока или живина ќе се ,Постапи на следниот 
начин: 

1) Стоката во вредност до 5.000.— динари се 
остава на месниот народен одбор на чиЈе подручије 
делото е учинено, со това да ја расно д ели и пре-
твори во ,пари. Добијенете пари сид! таја стока ме-
сниот одбор ќе ги употреби во полза за исхрана 
бедното население ага својето подручије. 

2) Ако вредноста на стоката заминује вредност 
од 5.000.— динари, она се става на располагање на 
земското Мин,истерство за трговија и снабдуење коЈе 
ќе постапи со неја по след,ните начела: 

а) Ако е во прашање стока ко ј а подааг ј а под 
Уредбата за планска расподелба и потрошуЈачка, а 
произлезале од контингентите које се утврдени за 
федерналната единица, истата, во рамката на кон-
ти,нгентот с поред својето навогјање и покажа,ните 
потреби по натака ќе Ја расподели и ќе Ја прет-
вори во пари земското Министерство за трговија и 
снабдуење. 

б) Ако стоката не лроистечује од утврдените 
контингенти за федералната единица, трга ј она ќе 
се земе во сметката на контингентот кој и за федерал-
ната единица е утврден од С0јуз1Н0Т0 Министерство 
за трговија и снаб/дуење и според навогјањето на 
земското Министерство за трговија и снабдуење ќе 
се претвори во ,пари. За това земс,кото Министерство 
За трговија и снабдуење заради евиденција го из-
вештује сојузното Министерство за трговија и снаб-
дуење. 

в) Ако е во прашање стоката ко ј а не подлана 
под Уредбата за планска расподелба и потрошу-
,,ачка, со неја слободно располага и ја п р е т в о р а 
во пари земското Министерство за трговија и с.наб-
дуење. 

Паричната вредност на стоката, која се дооива 
со претварањето во пари, има да се употреби за 
исхрана бедното население на федералната единица, 
според навогјањето ,на земското Министерство за 
трговија и снабдуење. 

Бр. 644 
20 јули 1945 година 

Београд 
Министер за трговија л 

снабдуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 
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490. 
На основавме на чл. 9 на Уредбата за регулирање 

на,дн,иците и платите на работниците и намештечи-
ците во државно-стопанските и часните претприја-
тија, чаевите институцији и организации проп,ишујам 

Н А П А Т С Т В И Е Бр. 2 
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА ЗВАНИАТА ПО ГРУ-
ПИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 8 НА УРЕДБАТА ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ВО Д Р Ж А В Н О -
СТОПАНСКИТЕ И МАСНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, 

ЧАСНИТЕ ИНСТИТУЦИЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ 

' Член 1 
По одредбите на овова Напатствие ќе се изврши 

-систематизација на званиата по групите на месечното 
платени адми,нистративни и технички персонал во 
сите претпријатија. 

Член 2 
Административниот и техничкиот персонал во 

претпријатијата платен месечно се систематизира по 
групите како следи: 

А. Помогни технички персонал (1/1): 
1) вратар 
2) момак при дизалицата 
3) послужитељ 
4) слуга 
5) спољни мома к 
6) кочијаш 
7) помоћних шофер во камионот 
8) гардеробер 
9) чувар на претпријатието ' 

10) пожарите 
11) телефониста на куќната централа, без раз-

водна табла 
I 12) персонал за одржување чистота. 

Б. Стручно административни и технички персонал 
(1/2): 

1) помогни чиновник на архивата 
2) помоћни чиновник на картотеката 
3) помоћ,ии чиновни,к на книговодството 
4) помогни чиновник на статистиката , 
5) помоћни чиновник на сметководството 
6) отомоћни чиновник на магацинот 
7) помоћни чиновник на експедицијата 
8) дактилограф 
9) телефониста на кућната централа со раз-

водна табла 
10) писар на надниците 
11) експедициски персонал (пакетари-експеди-

тори) с. 
12) помоћник на магационерот 
13) помоћни лаборант 
14) цртач 
15) домаћин на зградата 1 

16) кувар на мензата во претпријатието 
17) к аовр (ручни благајник)^ 
18) инкасант 
19) аквизитер 
?0) опољни помоћник 
211 ложач без положен испит 
22) приправник со непотполна средњешколска 

спрема. 

В. Приправници намештеници со средња школска 
спрема (11/1): 
1) приправник со потполна средњошколска или 

на неја равна школска спрема. 

Г. Приправници намештеници со виша школска 
спрема (И/2): 
1) приправник со факултетска или на неј/а равна 

школска спрема. 

Д. Нижи помоћници (Ш/1): 
1) главни архивар 
2) стенодактилограф 
3) стенограф 
4) помоћни књиговођа 
5) салдаконтиста 
6) помоћни благајник 
7) помошник калкулант 
8) економ 
9) фактурист 

10) сметковогја 
П) сметкоиспитач 
12) стр аци ста 
13) набавувач 
14) одговорен чиновник за пресметка на над-

ниците 
151 лаборант, со стручна спрема 
16) ,магационер (складиштер) 
17) контролор 
18) техничар / 
19) технички цртач 
20) старешина на пожарната екипа во претпри-

јатието 
21) ложач за локомобили 
22) шофер. 

Ђ. Виши помоћници (Ш/2): 
1) стеко дактилограф со знаење страви јазици 
2) самостојателки кореспондент 
3) книговогја 
4) благајник 
5) статистичар 
6) главен вабавујач 
7) калкулант 
8) приманотист 
9) шеф на оделението во помање претпри-

јатие 
10) шеф на магацинот 
11) старешина на пожарната екипа во јавните 

и друштвените институции 
12) ложач за котловски постројениа 
13) машиниста II парни машини и кот ловени 

постројениа 
14) шофер-автомеханичар. 

Е. Самосто јателни помоћниии (111/3): 
П шеф на книговодството' , 
2) книговогја билансист 
3) шеф на калкулацијата 
4) самостојателни кореспондент со знаење стра-

ни јазици 
5) актуар 
6) пословогја на помало претпријатие 
7) шеф на оделението ,во поголемо претпри-

'атие 
8) диспонент 
9) секретар на претпријатието 

10) правен советник на претпријатието 
11) шеф-помоћник на радионицата 
12) машинист на I парни мотори и котллвски 

постројениа. 
Ж. Посебни раководители (1У/1): 

1) технички радоководител 
2) комерцијални раководител 
3) административен раководител 
4) погонски раководител овлештен инжењер 
5) шеф на конструкциониот биро 
6) прокурист во индустриското претпријатие 
7) прокурист во трговско претпријатие 
8) помокјник на општиот раководител. 

Општи раководители (1У/2): 
1) управник (директор). 

Член 3 
Под машинист,ите и ложачите се подразумујат: 
1) мак ј милета на I парни мотор и к о с о в с к и т е 

постр ојевиа (чл. 2 точка Е бр. 12), ли,це ко ј е само-
стојателно раководи со сите парни мотори (парни 
макјини и турбини) и котловски пост,ројениа, без 
^бзир на нивната големина и јакост; 
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2) макјиниста на II парната макјина и котлов-
ските постројениа (чл. 2 точка Ђ бр. 13), лице које 
под надзор на машинист а I раководи со парниот 
мотор и к о с о в с к и т е постројениа или самостално 
раководи со парните макјини и локомобили до 
100 к. с. и со котловски постројениа; 

3) ложач за котловски постројениа (чл. 2 точка 
Гј бр. 12), лице које самостојателно раководи со 
котловските постројениа и локомобилите до 20 к. с., 

О ложач за локомобили (чл. 2 точка Д бр. 21), 
лице које го послужује локомобилот и под надзор 
раководи со локомобилот до 20 к. с.; 

5) ложач без положен испит (чл. 2 точка Р 
бр. 21), лице које самостоЈателно раководи со пар-
ните котели који при работата содржујат до 100 
литри вода. 

Член 4 
Посебните раководители се сметајат само онија 

лица кој и раководат со поедините грани на деј-
,носта на претпријатието. Посебни раководители 
можат да постојат само во претпријатието во која 
постојат о,пшти раководители 

Општи раководител може да биде само едно 
лице, и това само во опија мретпријатиа во ко ји 
постојат посебни раководители. 

Во колку не се задоволени условната од пред-
ните два става, на раководниот персонал во прет-
нријатиата ќе се применујат одредбите на чл. 6 ст. 2 
на Напатствие^ I за систематизација на званието 
по групите предвидени во чл. 8 на Уредбата за 
регулирање надниците и платите на работниците и 
намештениците во државно-стопанските и чесните 
претпријатиа, чесните институции и организации, 
IV бр. 612 од 25 апр,ил 1945 година (^Службен листо: 
бр. 27 од 27 аирили 1945 година). 

Член 5 
Во колку, со обзир ,на обимот и техничката 

о р анизација на работата едно лице врши работи 
на поголемо звание, исто има да се систематизира 
во групата која одговорује со најголемото звание 
које това лице го врши. 

Член 6 
Објаснуење на овова Напатствие као и на На 

патствието број МУ бр. 612 од 25 април 1945 година 
(„Службени лист" број 27 од 27 април 1945 година), 
издава по потреба сојузното Министерство за соци-
јална политика. 

Со овоа се замењује одредбата ,на чл. 8 на На-
патствијето бр. 1. 

Член 7 
Овова ,Напатствије влегува со сила кога се об ја - ' 

ви во „Службачиот лист". 

IV бр. 1774 
25 јули 1945 годи,на 

Београд 
Министер за социјална политика, 

рр. Кржишник, с .р . 

491. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУЕЊЕ РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА РАДНИЧКИТЕ КОМОРИ 

Со обзир да ,на сакање на окупаторот и него-
вите помагачи е обуставена работа ,на Це,нтралниот 
секретаријат на радничките комори во Београд, на 
оонование на Ѕ 69 на Законот за заштитуење работ-
ниците и Статутот на Централниот секретаријат на 
работничките комо,ри, а во врска со членот 2 и 8 на 

Решението на Президиумот на Антифашисткото ве-
к ј е на народното ослободуење на Југославија за у-
кинуење и ,неважноста на сите правни ,прописи до-
несени ОД страна на окупаторот и неговите помагачи 
за време на окупацијата; за важноста на решението 
који се за това време донесени; за укинуење прав-
ните прописи који биле во сила во часот на непри-
јателската окупација од трети февруари 1945 го-
дина бро ј 132 („Службен лист" број 4 од 13 февру-
ари 1945 година) 

. . . . . ' 

р е ш а в а м 

1) Централниот секретаријат на работничките 
комори во Београд ќе отпочне со својата работа 
со денот на доносуење овова решение; 

-2) функциата на самоуправата ќе ја обавује до 
понатакашна повелба поставениот делегат ,на Ми-
нистерството за социјална политика на сојузната 
влада; 

3) должностите на постојаниот секретар на Цен-
тралниот секретаријат на работничките комори ќе 
го врши лицето, које го одреди Министерот за со-
цијална политика на сојузната влада; 

4) се ставује во должност на Централниот секре-
таријат на работничките комори да се грижи нарочно 
за чување имовината и оживуење работата на Се-
кретаријатот како и да припреми предлози за ко-
нечнето уредуење службата на секретаријатот; и 

5) за извршуење ово,ва решение ќе се грижи 
Одделението за уредуење ,работните одношен,иа и 
социјалното осигуруење на Министерството за со-
цијалн,а политика на Соју,зната влада. 

IV бр. 1721 
20 јули 1945 година 

Београд 
Мин,истер за социјална политика, 

др. Кржишник, с .р. 

492. 
Поводов прашањето на разните народни власти, 

дретпријатиа, инст,итуции и поединците, по ко ја мер-
ка има да се врши разврстуењето на работниците ' 
по членот 2 на Уредбата за регулирање надниците 
и ,платите на работниците и намештениците во др-
жавно-стопанските и частниге претпријатие, ч а е в и -
те институции и о,рганизации во неквалификовани, 
полуквалификовани и квалификовани и нарочно 
квалифи,ковани, М,инистерот за со,цијална полит,ика 
на народната' влада дава следно 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

ЗА РАЗВРСТУЕЊЕ РАБОТНИЦИТЕ ПО ЧЛ. 2 НА 
УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛА-
ТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ 
ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИТЕ И ЧАСНИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИА, ЧАСТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ" БР. 24 ОД 21 АПРИЛ 

1945 ГОДИНА) 

Разврстуењето по членот 2 ,на та ја Уредба не 
смеје да се врши формалистички,' туку едина мерка 
за овова разврстуење требе да биде работата која 
работникот ја о^авује. Во то ј смисал овова развр-
стуење ќе се врши преку колективните договори, 
а до заклучуење на колективните договори во сми-
сал на членот 4 на и,стата Уредба. 

IV бр. 1643 
Београд 

Мини,стер за социјална политика, 
др. Кржишник, с. р. ^ 
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493. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ПРЕРАБОТЕ-
НИТЕ КОЖИ НА ВЕГЕТАБИЛНА И ХРОМНА 

ШТАБА 

Член 1 
Се одредјујат следни цени: 

Долна кожа: 
кралон Дин. ПО.— по 1 кг. 
врат „ 80.— „ 1 кг. 
окрајина и чела „ 52.— „ 1 кг. 
брандзол, табаница „ 86.— „ 1 кг. 

Техничка и седларска кожа: 

машински крупен вегетабилен Дин. 134.— по 1 кг. 
машински трупон „ 158.— „ 1 кг. 
блгнк црни „ 102.— „ 1 кг. 
опута хромна г „ 155.— „ 1 кг. 

Вегетабилна и со хром чињена кожа: 
масна кравине жолта — : Дин. 132.— по 1 кЦ. 
цуговани катанци '— „ 95.— „ 1 кг. 
коњска табаница „ 50.— „ 1 кг. 
цел аниќ суви - „ 30.— „ 1 кг. 
масан бокс , 33.— „ 1 Ј0" 
бокс говедски и јунешк,и „ 32.— „ 1 -0" 
шевро „ 30.— „ 1 Ј0-
шеврет „ 17.— „ 1 ј 0 
дана „ 19.— „ 1 -0 
мешина овчија и козја вегета-

билна и хрбмна - „ 14.— „ 1 Ј0 
коњски шевро „ 18.— „ 1 -0 
коњска масна „ 18.— „ 1 -0 
коњски погруб ,, 24.— „ 1 ј0 
коњски шилд хромов „ 16.— „ 1 ј0 
цепаниќ масни ,, 10.— „ 1 ѕ з 
свињска хромна за лице —"— „ 22.— ,. 1 -0 
свињска вег стабилна „ 23.— „ 1 Ј0 

Член 2 
За кожите во боја може да се засметат на гор-

ните цени 1.— динар по еден фус. 

Член 3 
Горе наведените цени се подразумујат за 1а ква-

литет. Кожите на II квалитет пониски се за 5%, на 
III квалитет за 10% од горе наведените цени. 

Член 4 
Цените важат франко фабрика, без вкупниот 

данок и без договорна и п р и з н а т а н а такса. 

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

нзаодувањето во „Службениот лист", со това да 
стоката испорачана после 15 јуни 1945 година а која 
неје исплатена во целост, има да се исплати по гор-
ните цени. 

Бр. 5437 
19 јули 1945 ,година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

494. 
Во врска на членот 1 на Уредбата за регулирање 

цените од 8 јуни 1945 година Министерството за 
трговија и снабдуење на сојузната влада — Управа 
за цени — дава 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА О П Р Е Д Е Л У Е Њ Е ЦЕНИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ-

ТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Ценовниците на Министерство за трговија и 
снабдуење на сојузната влада — Управа за цени — 
објавени во „Службениот лист" на сојузната влада 
број 38, 43 и 46, важат само за стоката затечена на 
складиштата на трговците на големо и на мало на 
21 април 1941 година. 

Индустриските претпријатие се должни да во што 
покус срок поднесат калкулацији за определуење це-
ните на нивните производства. Поред това, инду-
стриските претпријатиа ќе ги продават својите про-
изведениа по цените определени на основание на 
индивидуалните калкулации за производните тро-
шкови. 

Индустриските претпријатиа, на који се векј одо-
брени цените на основание на калкулацијата за про-
изводителните трошкови, можат сета односна стока 
да ја продават по тија нови цени. 

Бр. 5475 
21 јули 1945 година 

Белград 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

495. 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ФРАНКО МАРКИ 

„ПРОХОР ПЧИНСКИ" 
Со решението на Министерот за пошти, теле-

графи и телефони бр. 4046 од 28 април 1945 година 
е одобрено да се отштампа и пушти во промет при-
годна франко марка од 2 динари, црвена боја, со 
сликата на манастирот „Прохор Пч ниски" и со зна-
чуење на датумот 2 август 1944 година. Оваја марка 
се издава1 како спомен марка на првото заседаније 
на Антифашисткото собрание на народното ослобо-
дуење на Македонија које е одржано на 2 август 
1944 година во манастирот Прохор Пчински. 

Ќе се продават при сите пошти во државата и 
ќе служат за франкирање на сите поштански по-
шилки. 

Во промет ќе се пуштат на 3 август 1945 година 
и ќе бидат во продавачка до потрошуењето. 

I бр. 4046/45. — Од Министерството за пошти, 
телеграфи и телефони — Поштенско одделение, 
20 јули 1945 година. 

496. 
ПОВЛЕЧУЕЊЕ ПОРТО МАРКИ НА И В Р Е М Е Н О 

И З Д А В А Њ Е 

Со решението на Министерот за пошти, теле-
графи и телефони број 1035 од 19 јули 1945 година 
се повлечујат од промет и губат важност за порти-
рање со 31 август порто марки на II времено изда-
вање, со вредностите во окупаторски динари, и това: 
2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 и 40 динари. 

Бр. 1035/45. — Од Министерството за пошти, те-
леграфи и телефони, 20 јули 1945 година. 
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О А А И К О В Л Н И ^ 
П Р Е З И Д И У М 

на Антифашисткото векје на народното ослобо-
дуење на Југославија, 

но предложеније на Врховниот командант на 
Југословенската армија, Маршалот на Југославија 
Јосип Броз-Тито 

р е ш а в а : 
за покажана храброст во борбите да се одликујат: 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
командант на коњ. дивизион Бобић Милан; 
в. д. командант 40 уд. дивизија Миљановић Саво; 
командантите на баталјон: Босанац Ђука. Бреза\-

новић Стојан, Дивић Миленко, Достичић Петар и 
Јаковљевић Ђуро; 

командант капетан на бат. Киш Фрањо; 
командантите на батаљон: Мајић Стево, Мајсто-

ровиќ Блаж, Милошевић Стево, Опачић Марко, Се-
кулиќ Никола, Стјепановић Милан и Стојаковић 
Милан; 

зам. на командант на батаљон: Дујановић Стево, 
Забрдац Душан, Цуна Фрањо и Џодан Љубан; 

в. д. командант на батаљон Њ е ж и ћ Бранко; 
командант на одред Шепић Богумил; 
командантите на местата: Давидовић Никола, 

Коритата Јован и Суботић Ђуро; 
зам. командант на место: Милошевић Његован 

и Поповић Никола; 
всГјно-судски иследник Лончар Петар, 
војно-судски истражитељ Радетић Јован; 
командир на чета Абалић Марко; 
командирите на чета: на парт. стража Бањеглав 

Милан; 
командирите на чета: Б јела јац М. Стеван, Вегоин 

Андрија, Вукотић Обрен, Германовић Душан, Гоу-
бић Миле, Дамјановић Љубоја , Драгић Никола. Жга-
нец Ивин. Жестић Пане, Жировчић Стево, Заилац 
Илија, Здјелар Стјепан, Јустамент Јосип, Каран Раде, 
Кнежевић Момир. Козао Душан, Крена Душан, Ку-
наџија Никола, Лалић Томо, Лукић Милош, Мађарац 
Стево, Мајсторовић Никола Милановић Благоја, 
Павловић Алекса, Пешун Ивица Радишић Ал,екса, 
Р У С М И О Божо, Смиљанић Ђуро, Ускоковић Лазо и 
Фундак Стево; 

заменик на командир на батаљонот Абрамовић 
Стево; 

заменик командир ни чета Бајић Н. Никола; 
в. д. командир на чета Вукомановић ЉVбан; 
замениците на командир на чета': Ковачевић 

Гојко, Кузмановић Стево, Лукић Никола, Михаљевић 
Петар и Момчиловић Драган; 

в. д. командир на чета Ракић Милутин; 
командир на стража Огњеновић ,Перо: 
заменик на командир на парт. стража Пчзковић 

Милан; " ( 
командир на батаљон Кузманпвић Јован; 
командир на батерија Шијан Ј. Милан; 
политкомесар Клепац Владимир; 
политкомесари на батаљон: Мурат Метимир, То-

машевић Стево и Аџић Драган; 
политкомесари на чета: Јоргић Милева и Миро-

сављевић Божо; 
политкомесар на бригад^ Јурчић Мато; 
политкомеозјр на батепија Дубравчић Стипо; 
политкомеоар I економ слагаличтте Миховиловић 

Јоцо; 
помоћник на политкомесар на баталјон Стјепа-

новић Зденко; 
помоћник на политкомесар на чета Шоштар 

Марко; 
делегат 2 вод партизан, стража Катић Јула; 
политичките делегати: Деветак Љубомир, Жа-

кула Милева. К\'прек Никола, Ловриќ Душанка, и 
Шушњарац Мило; 

комесари на I батаљон: Буљан Н. Драго, Деја-
новић Стево и Марковић Петар; 

заменик на комесар на батаљон Вујић Благоја ; 

комесари на чета: Конивка Јосип, Миличевић 
Ивица, Стојаковић Ђуро, Сурла Мирко и Штрк 
Петар; 

помоћници на комесар: Вигњевић Милан, Вукма-
новић Јово и Домаинко Драган; 

заменици на комесар: Буквић Марица!, Добрије-
вић Милош, Плавшић Милорад и Савић Миленко; 

помоћници на комесар: Живковиќ Петар, Јова-
новић Миле, Кубашек Иван и Царевић Митар; 

потпоручниците: Борчић Никола и Босанац 
Милан; 

омладинските руководиоци: Качаревић Бошко, 
Кнежевић Стјепан и Леш Артур; 

заменик на руковалец: Бродарић Шимун; 
војните инструктори: Гвоздановић Благоја и 

Кончар Бошко; 
администратор на Господар, ком. Аџија Јово; 
помоћник на шеф индустр. секција' Ненадовић 

Петар; 
старши водници: Берић Танасије, Власац Милан, 

Јеличић Остоја, Ковач Андрија, Милошевић Пајо, 
Ракић Митар и Смољановић Светислав; 

водниците: Ајчек Јосип, Бекић М. Жарко, Бјего-
вић Вељко, Богатић С. Жарко, Бобанац Мато, Влз-
детић Ђорђе, Влаисављевић-Кекић Лазо, Врбаслија 
Јосип, Вукелић Милан, Вучичевић Милорад, Гаћеша 
Сте.во, Грандић Драган, Дамјановић Ђуро, Дивјак 
Душан, Драгушин Милан, Живановић Г. Борислав, 
Ивонџија Јанко, Јагодић Милан, Карабогд?.; Мијо, 
Кнежевић Стево, Лукић Мирко. Мандић С и в о , Но-
вак Антун, Новаковић Мирко, Парун Ђуро, Радовић 
Милош, Радуловић Петар, Регењац Душан, Слишко-
вић Мато, Сотоница Остоја и Станишић М )то; 

водник зам. на командир на чета Ти има Ра-
дован; 

водниците: Тривановић Леонтије, Пицваоа Иван, 
Целајлија Недељко. Целајлија Недељко, Шкундрић 
Здравко и Шутић Павле; 

шеф на курири Пемић Павле; 
курир Батковић Вид; 
митраљеспите: Босанац Милош, Гењега Симо, 

Гиља Стипе, Јарчевић Гојко, Поповић Лазо, Тек Ла-
дислав и Фаркаш Јосип; 

десетарите: Берић Бранко, Бојчић Васо, Босанац 
Перса, Витановић Славко, Дујановић Никола. Која-
диновић Стојан, Крајновић Никола, Лазић Немања, 
Лончаревић Илија, Мутавџић Саво, Перакић Адзм, 
Петошевић Бранко, Ралан Јово, Руљ Спасоја, Симић 
Милован, Солар Милан и Торбица Драган; 

борците: Алексић Никола, Берић Млађан, Бирач 
М. Илија, Бо^пћ С. Јован, Војковић Бранко, Вујко-
вци Дмитар. Вуксан Раде, Ранкета Јосип, Дмитровић 
Љуба , Жив!, жић Светозар, Злокапа Рокса, Кавељ 
П^тор. Кнеж.вић Милан, Кнежевић Стево, Ковачевић 
Ћука Комленац Иво. Крајновић Симо, Крмар Миле, 
КЧнчић Даворин, Мпзић Стеван, Павличић Иван, 
ПанграциЈе Милан. Пјевало М^лан, Пољак Митра, 
Протић Никола, Паун Душан, РаДивојевић Љубан, 
Радојевић Саво. Радојевић Саво, Решетар Јово, 
Скробић Лазо. Сушић Антун, Царевић Васо. Чекић 
Ђуро, Џомлија Марко, Џомлија Марко, Шеатовић 
Стеван, Швецов Василиј, Шоп Милан и Шпорчић 
Иван; " 

обавештајац на реон Милановић Мирко; 
орган на цивилна власт Скорупан Душан; 
минобацач Бит Антун; 
во слагалиште III економ, сектор Босанац Ђуро; 
на расположеније на Брод. подручје: Томљено-

вић Иван; 
сега на Козара Рекић Јово; 
стражарите: Вукшић Флоријан, Лазић Станко и 

Савковић Јоцо; 
пожешко подручје: Векановић Чедо, Вујасино-

вић Милан и Вукосављевић Сава; 
магационер Дрековић Лука-Љутица; 
пожешко подручје Мекановић Перо; 
кројач Милекић Милутин; 
пушкар Бршадинац Душан; 
инвалидите: Видаковић Никола и Шукунда Раде; 
болничар Костадиновић Саво; 
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болннчаркнте: Крњаић Душанка и Лукцћ Мара; 
повереник на млинови Чанаџија Јово; 
ѕођа на одељење Вукосављевић Никола; 
вођа на митралез, одељење Вучковић Лазо; 
вођа на одељење Кујовић Станко'; 
командир на стража Мандарић Симо; 
шеф на регистратура Драгутин Душан; 
командир на ударна група Класнетић Срето; и 
начелник на штаб Кофлер Фрањо. 

Бр. 213 
2 јуни 1945 година 

Београд 
За секретар, Претседник, 

М. Марковић, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослобо-

дуење на Југославија, 

р е ш а в а 
за ширење на културната соработувачка и 

идејите на братството и слога по међу народите ма 
Југославија и Бугарска да се одликујат 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО: 
Људмил Стојанов, Магда Петканова, Георгиј 

Рајчев, Пантелеј Матејев, Младен Исаев и Веселин 
Георгијев. 

Бр. 220 
8 јуни 1945 година 

Београд 
Секретар Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослобо-

дуење на Југославија, 
на преложение на Врховниот командант на Ју-

гословенската армија, Маршал на Југославија Толчат 
Броз-Тито 

р е ш а в а 
за осведочени херојски работи на бојното поље 

и херојското држање пред непријателот да се од-
ликујат 

СО ОРДЕН НА НАРОДНИ ХЕРОЈ: 
Лакић Радојка и Правица Драгица. 

Бр. 221 
8 јуни 1945 годи.на 

Београд 
За секретар, Претседател, 

М. Марковић, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослобо-

дуење на Југославија, 
на предлжение на Врховниот командант на Југо-

словенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш а в а 
за осведочена храброст покажаната во борбата 

против непријателите на нашите народи да се одли-
кујат 
СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 

помоћник на комесар на батаљон Ивковић 
Љубица. . 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
Хамовић Јелена, Матерић Даница, Данић Зорка, 

(Николина), Реџић Била ј Фатила, Вујатовић Љуба, 

Маринковић Зора, Ковачевић Разија, Чургуз Ко-
виљка, Бркљач Радојка, Тадић Милка, Рађеновић 
Ђука, Шкорић Драгиња, Ходак Мара, Латиновић 
Јела, Кецман Десанка, Кецман Миља, Гњатић Рајка, 
Рудић Милица, Веселин Сока, Митровић Драгиња, 
Куревић Тима, Марковић Милена, Кнежевик Боса, 
Попов Сека, Чускић Милка, Мујкић Рабија, Митровић 
Цвија, Танасковић Синка, Пајкановић Зора, Ђојић 
Роса, Липничевић Тифа, Михојлић Марјана, Пзјић 
Љ у б и н к а Маслеша Дара, ,Пузић Бисера, Шибер Ли-
рика, Чадра Мида, Вујовић Зора, Милојевић Јела, 
Ћопић Мира, Ивковић Зора, Којић Мика, Шаренац 
Гордана, Милошевић Александра, Васковић Зора, Се-
фић Зулејка, Љуботина Милева, Ћетковић Дара, 
Марјановић Сида, Ликар Драгица, Чулибрк Стана, 
Маглајић Бахида, Батос Бора, Карабеговић Ајша, 
Ковачевић Зора, Танасковић Сена, Старовић Вуко-
сава, Спремо Радмила, Шекерић Деса, Ђуровић Са-
вета, Ечимовић Миља, Спремо Ханка, Фонк Сара, 
Ухерка Марија, Смиљанић Сока, Родић Милева и 
Садиковић Ајша. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
Сенић Стана, Чанак Даринка, Дедић Шемса, Зја-

кић Вјелић Сафија, Поздерац Бекира, Гашић Воја, 
Карановић Ника, Дондур Тривуна, Рађеновић Ма-
рица, Новаковић Мара, Новаковић Јованка, Дроњак 
Кика, Антуновић Девица, Пецман Милева, Билан-
Каја, Бркиќ Зора, Горанић Фата, Пољаревић Муке-
лефа, Матлић Ката, Вукић Загорка, Павловић Вида, 
Бркић Атиџа, Фејић Адила, Косовац Софија и Ле-
бенички Амалија. 

Бр. 222 
8 јуни 1945 година 

Београд 

За секретар, Претседател. 
М. Марковић, с. р. др. Иван Рибар, с. р 

А ѓ К Г Г Т Ч 
Со Решението на Министерот за народно здравје 

Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основавме 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 аир или 1945 година, ,и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници о д г р а ѓ а н с к и ред и останалите јавни служ-
беници на совезните министерства и установи, се 
превзима во служба на Министерството за народно 
здрав је на1 Демократска федеративна Југославија, 
др. Радојко Брајевић, здрав, пристав 7 група на 
бившиот Централен хигијенски завод во Београд, во 
својство на лекар 7 група со (право на принадлеж-
ности на чиновник иста група, и уедно се распоре-
дуе на работа во Епидемиолошкиот институт на 
Демократска федеративна Југославија во Белград. 

Со Решението на Министерот за народно здрав-
је Лов. бр. 74 од 19 Мај 1945 година, а на основ ание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поетавуење и унапредуење 
на државните службеници на Демократска федера-
тивна Југославија од 2 априли 1945 година, и 4 Уред-
бата за регулисуење лринадлежностите на државни 
службеници од г р а ѓ а н с к и ред и останатите јавни 
службеници на совезните министерства и установи, 
се по евзи ма во служба на Министерството за на-
родно здравје на Демократска федеративна Југо-
славија, др. Петар Н. Мартинови^ здрав. . присгав 
7 група на бившиот Централен хигиенски завод во 
Београд, во својство на лекар 7 група со право на 
принадлежности на чиновник иста група, и уедно се 
распоредите на работа во Епидемиолошкиот инсти-
тут на Демократска федеративна Југославија во 
Београд. 
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Со Решението на Мин,истерот за народно здрав- Со Решението на Помошникот на министерот за 
је Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание народно здравје Лов. бр. 74 о д 19 мај 1945 година, 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење а на о с н о в а н а Уредбата за ,регулисуење принадлеж-
на државни службеници на Демократска федератив- н о с т на државни службени,ци од граѓански ред и 
на Југославија од 2 анрили 1945 година, ,и Ур-ед - останалите јавни службеници на с о в е т и т е мин не-
бата за регулисуење нринадлежности на државн,ите стерства и установи ,и о в л а с т е н о т о на Министерот 
службеници " од грагјан,ски ред и .останал,ите јавни за народно здравје ,на Демократска федеративна Ју-
службеници на совезните министерства и установи, гославија број 1561 ,од 23 марта 1945 година, се 
се' превзима во служба на Министерство за народно превзима во служба на Министерството за народно 
здравје на Демократска федеративна Југославија, здравје на Демократска федеративна Југославија 
Слободанка С. Цветковић, админ. ч,иновн,ик 7 -руна Драгутин Буквић, надничар на бившиот Централен 
,на бившиот Централен хигиенски завод во Бео- х и г и е н с к и завод во Београд, в,о својство на над-
град, во својство на адм,ин. чиновник 7 група со ничар со право на вкупни месечни принадлежности 
(право на принадлежности на чин,овник ,иста група, во сума' од 2.500.— динар,и, спрема чл. 3 точ. 1 спо-
и уедно се распоредуе на работа во Епидемиоло- 1 мената Уредба и воедно се распоредуе на рабо-
шкиот институт на 'Демократска федерат,ивна Ју- та в,о Епидемиолошкиот ,институт на Демократска 
гославија во Београд. федеративна Југославија. 

Со Решението на Министерот за нар,одно здравје 
Лов. бр. 71 од 8 мај 1945 година, по согласности на 
Претседателот на Министерскиот совет Пер. бр. 116 
од 3 мај 1945 година, а во смисал чл. 1 и 3 Уредбата 
за поставуење и у н а п р е д е ш е н,а државни службе-
ници на Демократска федеративна Југославиј,а од 
2, априли 1945 година и Уредбата за регулисуење 
принадлежности на државни службеници ,од граг-
јански ред и останалите јавни службеници на со-
везните министерства и установи од 20 априли 1945 
година, се поставуе др. Милан Прица, лекар за прет-
седник на Комисијата за испитуење на санитетските 
прилики на Министерството за народно здр,авје во 
привремено својство со принадлежности на чинов-
ник 3 група 1 степен. 

Со Решението н,а Помошникот на мин,истерот 
за народно здравје Пов. бр. 2110 од 15 мај 1945 го-
дина, а на основание Уредбата за регулисуење при-
надлежности на државни службеници од г р а ѓ а н с к и 
ред и останалите јавни службеници на еовезните 
министерства и установи и овластението на Министе-
рот за народно здравје бр. 1561 од 21 марта 1945 
година се ставуе на расположение на Министерството 
за народно здравје на Босна и Херцеговина — по 
молба, Нада Кобал-Тодоровић, здрав. помокјник-
надничар на Заводот за производство на леков,и ,на 
Министерството за народно здравје. 

Со Решението' на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 20 од 2 мај 1945 година , а 
на основаниве Уредба,та за регулисуење прииадлеж-
ности на државни службеници од граѓански ред и 
останалите јавни службеници на совезните мини-
стерства и установа и овластението на Министерот 
за народно здравје на Дем,ократска федеративна Ју-
гославија бр. 1561 о,д 21 марта 1945 година, се по-
ставуе Благојевиќ П. Драгица за надничар-служи-
тел при Поликли,ни,ката на министерството за на-
родно здравје. 

^ о Решението на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 о д 19 мај 1945 годин,а, 

. а на основание Уредбата за регулисуење принад-
лежности на д,ржавни службеници од граѓански ред 
и останалите јавни службеници на совезните ми-
нистерства и установи и овластението на Министе-
рот за народно здравје на Демократска федеративна 
Југославиј,а бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се 
превзима во служба на Министерството за народно 
здравје на Демократска федеративна Југославија 
Зорка Бајић, служител-надничар на бившиот Цен-
трален хигиенски завод во својство на служител -
надничар со право на вкупна месечни принадлежности 
во сума од 2.100.—- динари, спрема чл. 3 гоч. 1 на 
споменатата Уредба и воедно се распоредуе на ра-
бота во Епидемиолошкиот институт на Демократска 
федеративна Југославија. 

Со Решението на Помошникот на министерот за 
народно здравје Г1ов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење нринад-
лежности на државни службеници од грагјански ред 
и останалите јавни службе,ници на совезните мини-
стерства и установи и овластението на Министерот 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се прев-
зима во служба на Министерството за н,ародно 
здравје на Демократска федеративна Југославија 
Јања Гргић, куварица-надничарка на бившиот Цен-
трален хигиенски завод во Београд, во својств,о на 
куварица-надничар со право на вкупни месечни при- , 
надлежност,и во сума о д 2.200.— динари, спрема чл. 
3 точ. 1 спомената Уредба и воедно се распоредуе 
на работа во Епидемиолошкиот институт на Демо-
кратска федеративна Југославија. 

Со Решението на Министерот за народно здрав-
је Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основа-
ние чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 аир или 1945 година и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од грагјански ред и останалите јавни ,служ-
беници на совезните министерства и установи и ов-
л а с т е н и в е на Министерот за народно здравје на 
Демократска федерат,ивна Југославија бр. 1561 од 
23 марта 1945 година, се превзима во служба на 
Министерството за народно здравје на Демократ-
ска федеративна Југославија инж. Бранко Р. Протић, 
в. техн. пристав 7 група на бившиот Централен хи-
гиенски завод во Београд, во св,ојство на инжињер 
7 група са право на принадлежности на чин,ов иста 
група, и воедн,о се распоредуе на работа во Епи-
демиолошки инст,итут на Демократска фе,Деретивна 
Југославија во Београд. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократск,а федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата 
за регулисуење пр,инадлежности на државни служ-
беници о д граѓански ред и останалите јавни, служ-
бен,ици . на совезните министерства и установи, 
превзима се во служба на Министерството за на-
родно здравје на Демо,кратска федеративна Југо-
славија Радисав С. Јаковљевић, служ. 2 група 1 
периодска повишица са право на принадлежности 
на служител иста група, и воедно се распоредуе на 
работа во Епидемиолошки институт на Демократска 
федеративна Југославија во Београд. 

Со Решението на Министерот за народно 
здравје Лов. бр. 74 ,од 19 мај 1945 година, а на ос-
н о в а ш е чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
првдуење на државни службеници на Демократска 
федеративна Југославија од 2 април и 1945 година и 
Уредбата за регулисуење иринадлежности на држав-
ни службеници од г р а ѓ а н с к и ред и останалите јавни 
службеници ,на совезните министерства и установи, 
се превзима во служба на Министерството за на-
родно здравје на Демократска федеративна Југо-
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славија Ратомир Вучковић, шофер-зван. 3 група на 
бивцшот Централен хигиенски завод во Београд, во 
својство на шофер-званичник 3 група со право на 
принадл ежи ост,и на званични^ иста група, и воедно 
се распоредуе на работа во Епидемиолошки инсти-
тут на Демократска федеративна Југославија во 
Београд. 

Со Решението на Министерот за народно 
здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на о с ш -
вание чл. 1 и 4. Уредбата за поставуење и унапре-
дуење на државн.ите службеници на Демократска 
федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и 
Уредбата за регулисуење принадлежвост.и на држав-
ни службеници од граѓански ред и останалите јав-
ни службеници на совезн,ите министерства и устано-
ви, се превзема во служба на Министерството за 
народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија Миља Живкови^, чин.-приправник 10 група 
на бившиот Централен хигиенски завод во Београд, 
во својство на чин. припр. 10 група со (право на 
принадлежности на чино-вник иста група, ,и воедно 
с е ' распоредуе на работа во Епидемиолошк,и инсти-
тут на Демократска федеративна Југославија во 
Беопрад. 

Со Решението на Министерот за народно здрав-
је Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за 
реѓулисуење пришадлеж,ности на државни службени,ци 
од граѓански ред и о-станал ите јавн,и службеници 
на совез,ните министерства и установи, се превзима 
во служба ,на Министе,рството за народно здрав-
је на Демократска федеративна. Југославија Босиљ-
ка М. Поповић, ахр. чин. 9 груда на бившиот Цен-
трален хигијенски завод во Београд, во својство на 
арх. чин. 9 група со право на принадлежности на 
чиновник иста група, и воедно се распоредуе на ра-
бота во Епидемиолошки институт на Демократска 
федеративна Југославија во Београд. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 74 о д 19 мај 1945 година, а на основ ание 
чл. 1 и 4 Ур-едбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федера-
тив,на Југославија од 2 аир и ли 1945 година и Уред-
бата за регулисуење принадлежности на државни 
службеници од граѓански ред и останалите јавни 
службеници на совезните министерства ,и установи, 
се превзима во служба на Министерството за народ-
но здравје на Демократска федеративна Југ,ославија 
Даница Чучек, сестра-нудиља 8 гр,упа на бивш пот 
Централен хигијенски завод во Београд, во свој-
ство на сестра-нудиља 8 груп,а со право на принад-
лежности на чиновник иста група, и воедно се ра-
споредите на работа во Епидемиолошки инст,итут на 
Демократска федеративна Југославиј,а во Белград. 
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Со Решението на Министерот за народно здрав-
је Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државни службени-
ци од граѓански ред и останалите јавни службеници 
на сове злите министерства и установи, се превзема 
во служба на Мин,истерството за ,народно здравје на 
Демократска федеративна Југославија Вера Тома-
нови^ сестра-нудиља 9 група на бившиот Центра-
лен хигијенски завод во Београд во својство на се-
стра-нудиља 9 група со право на принадлежности на 
чиновник иста група, и воедно се распоредује на 
работа во Епидемиолошки институт на Демократска 
федеративна Југославија во Београд. 

Со Решението на Министерот за народно здрав-
је Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државни службе-
ници од грагјански ред и останалите јавни службе-
ници на совезните Министерства и установи, се прев-
зима во служба на Министерството За народно здрав-
је на Демократска федеративна Југославија, Ана-
стасија Ара\.башић, сестра-нудиља 8 група на бив-
шиот Централен хигиенски завод во Београд, во 
својство на сестра-нудиља 8 група со право на при-
надлежности на чиновник иста група, и воедно се 
распоредуе на работа во Епидемиолошки институт 
на Демократска федеративна Југославија во Бео-
град. 
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478. За,кон за ковањ,е ситни пари на Демо-
кратска федератив,на Југослав,и.ја — — 

479. Закон за повлечуење од течение метал-
ните оку,пациски пари — — — — — — 

480. Закон за организација Државната пол-
јоделека макјинска служба — — — 

481'. Уредба за Државната штампарница во 

482. Уредба за образување Државна пољо-
делека комисија за управјавање на др-
жавните пољоделски имоти 

483. Уредба за образување Државно от-
премно претпријатие на Демократска 
федеративна Југославија — — — — — 469 

484. Уредба за образување Државно авто-
мобил,ско соопштително претпријатие на 
Демократска федеративна Југославија -

485. Уредба за укинуење Државното т,ранс-
портно и отпремно претпријатие на Де-
мократска федеративна Југославија 

486. Уредба за гојење, промет и цени на 
свињите - — 

487. Решение за образување Главната пољо-
делека комисија за Војводина — — -

488. Напатствие за уништожуење сведочан-
ствата ,спечалени за време на окупаци-
јата во средните, учите леќине, стручните 
и на нив слични школи, како и на заба-
виљските курсеви — — — — — — — 

489. Напатствие за и,звршуење ст. 2' на чл. 6 
на Законот за сузбијање недопуштената 
шпе,кулација и стопанска саботажа — 473 

490. Напатствие бр. 2 за систематизација на 
званиата по групите предвидени во чл. 8 
на Уредбата за регулирање надниците и 
платите на работниците и намештеници,те 474 

491. Решение за продолжуење работата на 
Централн,иот секретаријат на р а ч и ч -
ките комори — — — - — — — — — 

492. Соопштение за разврстуење работни-
ците Но чл. 2 на Уредбата за регули-
рање надниците и платите на работн,и-
ците и намештениците во државно-сто-
панските и м а с т и т е претпријатија, част-
ните ,институции и ор,ганизации (^Слу-
жбен ли1СТ4с бр. 24 од 21 априли 1945 
година) — — — — — — 

493. Решение за определување цените на пре-
работените кожи на вегетативна и 
хромна штава 476 

494. Напатствие за определуење цените на 
индустриските производства — — — — 476 

495. Пуштање во промет франко марки „Про-
хор Пчи,нски" — — 476 

496. Повлечуење порто марки на II в,реме-
ното издавање — — - — — — — — 476 
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