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821. 
На основавме на чл 2 Одлуката од 30 ноември 

1943 година за Врховно зеконодетелно и извршно 
преставително тело на Југославија како времен ор-
ган на врховната народна власт на Југославија и на 
осно в а ни е Резолуцијата од 10 август 1945 година за 
промена називот Антифашист^ векје на народното 
ослободуење на Југославија во Привремена народна 
скупштина на Демократска Федеративна Југославија, 
а на предлог на Министерот за пошти, телеграфи и 
телефони, Претседателството на Привремената на-
родна скупштина 'на Демократска Федеративна Ју-
гославија донесуе 

З А К О Н 
ЗА ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКА! 

ТАКСИ 
Член 1 

Сите услуги кои ги вршат поштите, телеграфи-
те и телефоните во Демократска Федеративна Југо-
славија подлежуат на плакјење такси, пропишани со 
поштанско-телеграфско-телефонска таксена тарифа. 

Член 2 
Поштанско-телеграфско-телефонска таксена та-

рифа ја пропишуе Министерот за пошти', телеграфи 
и телефони, во споразум со Министерот за финан-
сии. 

Исклучително од одредбите на ' предходниот 
став, нее потребен споразум со Министерот за фи-
нансии за измени и дополнуење таксите во меѓу-
народното соопштение, воколку се такви измени и 
дополнуења јавуат како последица на изменуењето 
вредноста на динарот според златниот франак или 
на из^енуењето правецот на упатуењето. Одлуката 
за такви измени (И доНолнуења ја донесуе Министе-
рот за пошти, телеграфи и телефони, односно орга-
нот ко ј за това он ќе го овласти. 

Член 3 
Поштанско-телеграфско-телефонски такси се на-

платуат со употребуење вредносни обрезци (вредно-
сници), со лепење поштенски марки, со употребуење 
макјини за франкуење или во готови пари. 

Со правилници за вршење поштанската, теле-
графската и телефонската служба или со засебен 
решенија се пропишуе на кон од наведените начини 
ќе се врши наплатуење таксата за поедини услупи и 
работи од чл. 1 на овој Закон, како и да ли ќе се 
наплатуе таксата напред, во текот или после извр-
шената услуга односно работа. 

За неподмируење таксата одговара на Поштан-
ско-телеграфско-телефонската управа испраќачот 
односно ползувателот на услугата или работата од 
чл. 1 на овој Закон. Исто така овие лица имаат пра-
во на повракјење повише наплатената; такса. Побли-
ски одредби за това се пропи шуат со правилници 
за поштанско-телеграфска и телефонска служба. 

Кога во смисал на поштенските прописи каква 
пратилка биде продадена или на други начин уков. 
чена, поштанско- телеграфско-телефоиската управа 
од добивенатз сума најпрво ќе го наплати неподми-
рениот износ на таксите'. 

Наплатуењето ^подмирените такси го вршат ор-
гани на поштанско-телегрефско-телефонската упра-
ва, или според потребата, извршните органи на на-
родната власт по егзекутивен пат. 

Член 4 
Поштенските ^арки и вредносници ги издава 

Министерот за пошти, телеграфи и телефони, ко ј ја 
иропишуе и нивната форма, боја и врста на харти-
јата. 

Пуштањето поштенските марки и вредносници 
во течење и повлеченото од течење мора да биде 
благовремено објевено во „Службениот лист На Де-
мократска Федеративне Југославије". 

Никој не смее де продеве поштенски марки и 
вредносници по поскапа цене од онаа која не нив е 
означена. 

Овластените продавечи на поштенски марки и 
вредносници добивеет провизије, које је одредуе 
Министерот за пошти, телеграфи и телефони, а која 
не може да биде поголема од 5%. Оваа провизија 
се исплатуе во поштенски марки. 

Член 5 
Исклучително од прописите на чл. 1 на овој За-

кон. од плаќањето поштанско-телегрефско-телефон-
ски такси се ослободует: 

1) Поштенско-телеграфско-телефонските инсти-
туции, зе сите врсти на поштенски пратилки и теле-
графски и телефонски приклучоци, а за телеграфски 
и телефонски 'соопштенија само во границите на те-
леграфскиот и телефонскиот Правилник; 

2) Испратени органи не поштенско-телегрефско-
телефонски институции за сите врсти поштенски 
претилки и телеграфски и телефонски соопштенија 
кои ги упатует не своите институции и не сите оста-
нали државни власти и институции; 

3) Војни власти, зе поштенски пратилки и теле-
графски и телефонски саопштеније, кои ги упагуат 
зе време војнате и мобилизецијете; 

4) Црвениот крст (Глевен и подручки одбори) 
зе телеграфски саопштеније и сите врсти поштен-
ски претилки кои ги упетует за време војна и мо-
билизеције; 

5) Војните пленици за сите врсти поштенски пра-
тилка, 

6) Сите лица за сите врсти поштенски претилки 
кои ги упатует не војни пленици; и 

7) Службениците зе поштенско-телеграфско-те-
лефонскета струке, зе телефонски такси само вокол-
ку по важекјите прописи и\.'еет службен телефон. 

Член б 
Ослободуењете од поштенско-телегрефско. те-

лефонските текси во меѓународно соопштение се 
регулираат со конвенции, споразуми и правилници 
со странските поштенско-телеграфско-телефонски у-
гграви. 

Член 7 
Ослободуењата од точ. 3, 4, 5 и 6 не чл. 5 не 

важат: 
1) Во месно поштенско и телеграфско соопште-

ние, исклучуејки поштенските претилки и телеграф-
ските соопштенија зе пошироко доставно подруч-
чје; и 
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2) За сточни огледи, хитот поштенски пратилка 
откупни пратилка пратилки со повратница и теле-
графски упатници. 

Член 8 
Министерот за пошти, телеграфи и телефони 

може, за соопштителните (железнички, речни, по-
морски и други) институции, како и за Поштенската 
штедилница, со специјални споразуми за узајамни 
услуги да отстапи од прописите на чл. 1 на овој 
Закон. 

Член 9 
Со влечењето во сила на овој Закон преста-

нуат да важат сите останали прописи кои се во су-
протност со неговите одредби. 

Член 10 
Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска Федеративна Ју-
гославија". 

27 октомври 1945 година 
Беопрад 

Претседателство 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 
Секретар, Претседател, 

Омер Глухић, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

822. 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Државните службеници на кои престанала ак-

тивна државна служба за време војната од 6 април 
1941 до ослободуењето, во колку несе превземени 
во служба на Демократска Федеративна Југославија, 
се ставуат во пензија со денот на влегуење во сила 
оваа Уредба, ако исполнуат условите од Уредбата за 
востановуење право на пензија. 

Член 2 
Државните службеници кои ослободуењето ги 

затекло во служба ил,и во пленство, па после осло-
бодуењето односно довогјањето од пленство се ста-
вени на расположена и несе превземени во државна 
служба на Демократска Федеративна Југославија, 
како и државните службеници кои после ослободу-
ењето биле превземени во државна служба на Де-
мократска Федеративна Југославија па после ставе-
ни на расположение, се ставуат во пензија со денот 
на влегуење во сила оваа Уредба, ако исполнуат 
условите од Уредбата за во.становуење право на 
(пензија. 

Член 3 
Државните службеници кои биле пензионисани 

за време војната од 6 април 1941 до ослободувањето, 
и чии одлуки за пензионисуење се укинати во сми-
сал чл. 8 Одлуката на Антифашистичкото векје на 
народното ослободуење на Југославија бр. 132 од 
3 февруари 1945 година, во колку несе превземени во 
државна служба по осло боду ењето, се ставуат во 
пензија со денот на влегуење во сила на оваа Уред-
ба, ако непо л ну ат условите од Уредбата за востано. 
вуење право на пензија. 

Член 4 
Државните службеници кои по ослободувањето се 

превземени во државна служба, во колку исполнуат 

услови за примање пензија по Уредбата за воста-
новуење право на пензија, можат да бидат пензио-
нисани ако това интересот на службата сака. Одлу-
ката за пензионисуење ја доносуе органот, ко ј е над-
лежен по Уредбата за назначување и унапредував 
државните службеници на Демократска Федератив-
на Југославија од 2 април 1945 година („Службен 
лист" бр. 19 од 6 април 1945). 

Член 5 
Прашањето за признавање години на служба и 

понатакашното пензиско осигуруење на службени-
ците кои по Уредбата ка востановуење право на 
пензија не навршиле потребен број години за служ-
ба и старост, ќе се реши дополнително со Закон. 

Член 6 
Доносуењето индивидуални решенија во смисал 

чл. 1 2 и 3 на оваа Уредба се врши по службена 
должност и спагја во надлежност на соодветните 
сојузни министерства на Демократска Федеративна 
Југославија во согласност со Претседателство на Ми-
нистерскиот совет за службениците кои биле на ра-
бота во поедини министерства односно на нив непо-
средно подредени институции. 

Пензионисуењето службеници од бие. Народна 
скупштина и Сенатот, службениците на Државниот 
совет, Главната контрола и бие. Претседателство на 
Министерскиот совет во колку овие последните сега 
не потпаднале под надлежност на поедини мини. 
стерства, ќе го спроведов Претседништвото на Ми-
нистерскиот совет на Демократска Федеративна Ју-
гославија. 

За државните службеници кои се во служба на 
поедини земји или на нив ставени на расположена, 
решенијата од наведените членови ќе ги донесуат со-
одветните зеЈ .̂ски органи. Поблиски напатствија за 
това ќе донесат земските влади во споразум со со-
јузниот Министер за финансии. 

Член 7 
Се ,овластуе сојузниот Министер за финансии да 

дава потреби^ напатствија и објаснуења за примену-
ење оваа Уредба. 

Член 8 

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави 
во „Службениот лист на Демократска Федеративна 
Југославија". 

25 октомври 1945 година 
Београд 

Претседател на Министерскиот совет, 
Министер за народна одбрана 

и застапник на Министерот за 
надворешни работи, 

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

Потпретседател на Министерскиот совет, Министер за коститу-
анта Едвард Кардељ, с. р . ; Министер без портфел др. Јосип 
Смодлака, с. р . ; Министер за внатрешни работи Влада Зечевић, 
с. р. ; Министер за правосудие Фране Фрол, с. р. ; Министер за 
просвета Владислав Рибникар, с. р. ; Министер за финансии Сретен 
Жујовић, с. р . ; Министер за соопштенија и заст. Министер за 
Босна и Херцеговина Тодор Вујасиновић, с. р. ; Министер за 
индустрија Андрија Хебраиг, с. р. ; Министер за трговија и 
снабдуење инж. Никола Петровић, с. р. ; Министер за пољоделије 
др. Васо Чубриловић, с. р . ; Министер за шумарство Сулејман 
Филиповић, с. р . ; Министер за рударство Бане Андрејев, с. р.; 
Министер за колонизација Сретен Вукосављевић, с. р. ; Ми-
нистер за социјална политика др. Антон Кржишник, с. р. ; Мини-
стер за народно здравје др. Златан Сремец, с. р . ; Министер за 
пошти, телеграфи и телефони др. Драго Марушић, с. р. ; Мини-
стер за градежи Стеван Зечсвић, с. р . ; Министер за информации 
Сава Косановић, с. р. ; Министер за Србија Јаша Продановић, 
с. р . ; Министер за Хрватска др. Павле Грегорић, с. р.; Министер 
за Словенија Едвард Коцбек, с. р. ; Министер за Македонија Ема-
нуел Чучков, с. р . ; Министер за Црна Гора Милован Ђилас, с. р. 
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823. 

У Р Е Д Б А ' V ' ?Гг 
ЗА ВОСТАНОВУЕЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 

Член 1 

Досегашните пензија како средство за социјално 
осигуруење на државните службеници' и пензионери 
и нивните фамилии во начело се драган зват но се 
подвргнуат на ревизија и За понатакашно уживање 
важат прописите на оваа Уредба. На ревизија подле-
жуат и други1 примања од државната каса во вид на 
постојана месечна помокј, народно признавање, из-
држуење и слично одредени во рамка на пензиските 
прописи или специјални закони до ослободувањето. 

Член 2 

На пензиј,а, односно помокј, народно признавање, 
издржуење и слично по оваа Уредба немаат право: 

1) лица кои со судска осуда се осудени на гу-
битек националната чест; 

2) лица кои се лишени од активно, и пасивно 
изборно право; 

3) лица кои за време окупацијата биле под 
оружје во служба на окупаторот и нивните пома-
гачи, а не пришле кон Народно-ослободителната 
борба нити истата на макар ко ј друг начин ја по-
магале; 

4) лица кои биле организатори, функционери и 
актив,ни членови во квинслиншмите организации, како 
и поединци кои се обележиле со таква работа, со 
иоклучение оние, кои докажат да само привидно 
участвуеле во тие организацији во цел за нанесуење 
штета на окупатори^ и нивните помагачи, кои по-
доцна пристапиле кон Народно-ослободителната бор-
ба или частично ја помагале; и 

5) лични пензионери кои не навршиле 50 години 
живот, а способни се за нривредуење и фамилијарни 
пензионерки без деца кои не навршиле 40 години 
живот, а способни се за привредуење. Исклучително 
на оние лични пензионери кои во срок од 5 години 
по влегуење во сила на оваа Уредба ќе навртат 50 
години живот ќе се одреди и исплатуе пензија по 
навршетокот на 50 години живот. 

Член 3 

Пензија односно помокј, народно признавање, 
издржуење и слично не можат да примаат лични и 
фамилијарни пензионери кои ,имаат постојан месечен 
приход поголем од најголемата лична пензија по оваа 
Уредба; ако тој приход износу е помалку то,га ј пен-
зијата ќе им се поп л ату е само ако собирот на пен-
зијата и приходот не преврлуј,ат ,износот на најго-
лемата лична пензија, а ако тој собир е поголем пен-
зијата ќе се исплатуе смалена за износ н,а разликата 
помегју тој собир и износот на најголемата лична 
пензија. 

Член 4 

Пра,во на лична пензија има пензионер кој има 
најмал,ку 10 годи,ни ефективна служба. Од ОВОЈ прин-
ци,п може да се отстапуе само в,о поглед на лица кои 
се онеспособени на службената работа. 

Член 5 

Износот на лична пензија се одредуе според 
ефективното проведено време во државна служба и 
според звањето односно групата која службеникот 
ја имал во часот на пензионисањето. 

За првите десет години служба припагја на име 
лична пензија 50% од основата, за секоја понатака 
потполно пол година по 1% од основата сотова да 
пензијата не може да биде поголема од самата основа. 
За егзекутивниот саобракјајни персонал се смета за 
секоа пол година преку 10 години служба 1,5% го-
това Да пензијата не може да биде поголема од са-
мата основа. 

Член 6 
За пресметан^ месечн,иот износ на личните пен-

зии се востановуат 18 пензиски основи. 

Основа: I Ц Ш IV V VI VII VIII IX 
Динари: 5000 4900 4800 47100 4600 4400 4200 4000 3800 

Основа: X XI XII ХШ XIV XV XVIXVI IXV I I I 
Динари: 3600 3200 2800 2700 2500 2400 2200 2100 2000 

Член 7 
Покр,ај пензијата на личните пензионери ирипагја 

фамилијарен додаток на деца по 175.— динари ме-
сечно за секое дете до 16 години старост, а до 23 го-
дини старост ако детето се навогја на школуење под 
услов да децата немаат никаков приход, да не при-
маат стипендија или благодејање и да несе сместени 
ни во какво заведение со бесплатно издржуење. 

Во поглед на фамилијарниот додаток ванбрачните 
деца се ,изедначени со брачните. 

Ако се обат,а родители државни пензионери или 
еден активен државни службеник, фамилијарниот до-
даток припагја на таткото. Во сл,учај на нивниот 
одвоен живот додаток припагја на оној родител ка ј 
кого децата се навогјат на издржуење. Во колку тат-
кото п лак ја на мајката издржувале за децат,а кои се 
навогјаат при неја додатокот припагј,а на таткото. 

Ако е таткото со приватна професија а мајката 
државни пензионер додаток на децата не и припадна 
со исклученине ако е таткото сиромашно состојание и 
неспособен за привредуење. 

Член 8 
Право на фамилијар,на пензија имаат законита 

жена, брачни и ванбрачни деца и родители на актив-
ниот службеник или пензионер ко ј има најмалку 5 го-
дини ефективна служба, а умрел како активен служ-
беник или лични пензионер. 

На фимилијата на службеникот кои на каква др-
жавна ,работа или по повод на таква работа без своја 
кривица загинал или бил повреден па од това умрел 
а нем.ал 5 години ефективна служба, ќе се определи 
пензија како да имал 5 години ефективна државна 
служба. 

На децата припаѓаа фамилијарна пензија до на-
вршетокот 16 години на животот односно 23 години 
ако се навогјат на ,редовно ш,колуење. Исклучително 
децата неспособни за привредуење ,имаат право на 
примање пензија и после 16 односно 23 години на 
живот под услов да: неспособноста настапила пред 
губитокот права на пензија. 

Член 9 
На фамилијата на државниот службеник кој за 

време окупацијата бил отпуштен од служба или 
истата морал да ја напушти поради соработујачка и 
потпирање Народно-ослободителната борба па пото-
нал во борбата или е стрелан од ст,рана окупаторот 
и неговите пома,гачи или умрел по причина на зло-
ставуење во затвор или концентрации лагер а на 
денот на смрта немал 5 години служба ќе се одреди 
фамилијарна пензија како да имал 5 години ефек-
тивна служба. 
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Член 10 
Сите фамилијарни пензии се делат на читири 

групи. 
Износите на фамилијарните пензии се одредени 

во следната табела: 

Д и н а р и: 
I група II група I I I група IV група 

за 1 член 2.400.— 2.000.— 1.400.— 1.200.— 
„ 2 члена 2.600.— 2.200.— 1.800.— 1.400.— 
„ 3 „ 2.800.— 2.400.— 2.000.— 1.600.— 
„ 4 „ 3.000.— 2.600.— 2.200.— 1.800.— 
„ 5 и ловите 

членови 3.200.— 2.800.— 2.400.— 2.200.— 

Фамилијарната пензија не може да биде пого-
лема од личната пензија на лицето од кого фамијата 
изводуе право на пензиј,а. 

Член 11 
На лица кои уживат помокј (милостиња, из-

држуење и слично) в,о границите на пензиските про-
писи ќе се одреди помокј од 1.000.— до 1.250.— ди-
нари месечно. 

На фамилијите ќе се одреди помоиј од 75% од 
наведените износи. 

Помокј ќе се исплатуе на лица кои немаат други 
средства за издржуење. 

Помокј на емигрантите од Совјетсииот сојуз (која 
ја примале на основан не ^ 113 тон. X на Финанси-
скиот Закон за 1938/139 и 5 123 том. II на Финанси-
скиот Закон за 1939/Ј40) по правило се укинуе. 

Член 12 
На уживателите на помокј, потпора, награда и 

сл. на кои овие се одредени на основаиие специјал-
ните законски прописи со карактер на народно при-
знавање ќе се продолжи исплата и понатака во вку-
пен износ во кој биле исплатујани до април 1941 
година. 

Член 13 
Исплата н,а помокј, народно признавање, потпора, 

издржуење и сл. индивидуално одредени со специ-
јални закони се обуставуе. Такви лица можат да се 
обратат на Народното преставгаиштво на Демократска 
Федеративна Југославија заради поновно одредуење 
помокј. 

Член 14 
Пензионери, уживатели на помокј, потпора и 

друго на кои по извршената ревизија по оваа Уредба 
ќе биде одредена пензија, помокј, потпора и др. 
право на истата губат: 

1) со губитокот на државјанството; 
2) со губитокот на активно и пасивно изборно 

право; 
3) со осуда од судот на губиток право на пензија; 
4) со осуда на судот поради злочин и преступ 

против националната чест; 
5) со дисциплинска осуда; 
6) со влегуење во јавна служба додека таа служ-

ба трае. 
Надлежниот Министер на сојузната влада односно 

земските влади може да изрече за одредено време 
губиток право на пензија, помокј, потпора и друго 
на оној пензионер односно уживател ,на помокј, пот-
пора и др. кој не прима државна служба во случај 
на реактивирање, отколку со тоа реактивирање не би 
добил плата помала од пензијата, 

Со исклучение од тон. 2 на овој член право на 
пензија,, помокј, потпора и др. не губи оноа лице кое 
изгубило бирачко право поради ставање под стара-
телство. 

Член 15 
Фамилијарна пензија односно помокј одредена по 

оваа Уредба губат: 
а) вдовица, деца и ,родители: 

1) со губиток на државјанството; 
2) со губиток активно и пасивно изборно ,право; 
3) со 'Осуда од е ж о т на губиток право на пензија; 
4) со осуда на судот поради злочин и престап 

против националната чест; 
5) со влегуење во јав,на служба додека таа служ-

ба трае. 
б) мајка, вдовица и женски деца со мажење. 

Со запослуење или задобивање макар која врста 
постојан,о издржував на едниот од родителите п,раво 
на пензиј,а губат обата ако несе разведени. 

Со не клуч ение од точ. 2 на овој член право на 
фамилијарна пензија односно помокј не губи оној 
фамилијарен пензионер односно уживател на помокј 
ко ј изгубил бирачко пр,аво поради ставање под ста-
рателство. 

Член 16 
Едно лице не може да прима две пензии туку има 

право н,а избор. 

Чле,н 17 
Никој ,не може да ужива пензија во странство без 

одобруење на сојузниот Министер за финансии. 

Член 18 
Сите лични пензионери се задолжи^ влагачи на 

Чиновничкиот пензиски фонд. Месечниот влог на чи-
новничкиот пензиски фонд изнесуе 3% од бруто пен-
зиј,а не сметајќи фамилијарни додатци. 

Член 19 
Пензиите и помокјта по оваа Уредба подлежујат 

на оданочуење како и принадлежностите на држав-
ните службеници. 

Член 20 
Забрани за час поправни посакуваа можат да се 

стават до една третина, а за државни посакуваа и 
алиментации до една половин,а на пензијата односно 
помошта, без фамилијарниот додаток. 

Член 21 
Право на пензија по овоа Уредба припагја од 

1 јануари 1946 година. 
По членот 5 на Одлуката на Националниот коми-

тет за ослободуење на Југославија од 19 декември 
1944 нема да се пост ату е. 

Член 22 
Се овластуе сојузниот Министер за финансии да 

издаде Правилник во кој ќе ги сврста личните пен-
зионери по звањата и положајните групи во пензи-
ски основи од членот 6 на оваа Уредба, а фамили-
јарните пензионери во групите на фамилијарните пен-
зии по чл. 10 на оваа Уредба, ќе предвиди случаи 
кога на лицата кои со оваа Уредба губат право на 
пензија поради недоволни години на служба или 
години на живот може да биде одредена помокј, ќе 
пропише што има да се смета како ефективна слу-
жба, ќе изврши поделба на пензионерите на сојузни 
и земски, ќе пропише подробни одредби за извршу-
вав на оваа Уредба и ќе дава потребни објаснуваа 
и толкуења за примена на оваа Уредба. 



Уторак, 6 ноември 1945 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 86 - Страна 909 

Член 23 
Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска Федеративна Ју-
гославија". 

25 октомври 1945 година 
Београд 

Претседател на Министерскиот совет, 
Министер за народна одбрана 
и застапник на Министерот за 

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

Потпретседател на Министерскиот совет, Министер за коститу-
анта Едвард Кардељ, с. р. ; Министер без портфел др. Јосип 
Смодлака, с. р.; Министер за внатрешни работи Влада Зечевић, 
с. р, ; Министер за правосудие Фране Фрол, с. р,; Министер за 
просвета Владислав Рибникар, с. р.; Министер за финансии Сретен 
Жујовић, с. р.; Министер за соопштенија и заст. Министер за 
Босна и Херцеговина Тодор Вујасиновић, с. р. ; Министер за 
индустрија Андрија Хебранг, с. р.; Министер за трговија и 
снабдуење инж. Никола Петровић, с. р,; Министер за пољоделије 
др. Васо Чубриловић, с. р. ; Министер за шумарство Сулејмам 
Филиповић, с. р.; Министер за рударство-Бане Андрејев, с. р.; 
Министер за колонизација Сретен Вукосављевић, с. р. ; Ми-
нистер за социјална политика др. Антон Кржишник, с. р.; Мини-
стер за народно здравје др. Златан Сремец, с. р. ; Министер за 
пошти, телеграфи и телефони др. Драго Марушић, с. р.; Мини-
стер за градежи Стеван Зечевић, с. р.; Министер за информации 
Сава Косановић, с. р. ; Министер за Србија Јаша Продановић, 
с. р.; Министер за Хрватска др. Павле Грегорић, с. р. ; Министер 
за Словенија Едвард Коцбек, с. р.; Министер за Македонија Ема-
нуел Чучков, с. р. ; Министер за Црна Гора Милован Ђилас, с. р. 

824. 
На предлог на сојузниот Министер за трговија 

и снабдував, а сходно чл. 1 Уредбата за регулирање 
внатрешниот промет со стока, Стопанскиот совет 
донесуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЖИВИНА 

Член 1 

Се овластуат земските министерства за трговија 
и снабдуење како и Оделението за трговија и снаб-
дуење на Претседателството на Народната скупшти-
на на Автономната покрајина Војводина, да можат 
на своите подручја, а според укажаната потреба, да 
пр опиту ат ограничувања во трговијата на големо со 
живина. 

Член 2 

Се ставуе ван сила досегашната Уредба за трго-
вија на големо со живина и јајца бр. 8156 од 18 
август 1945 година („Службен лист" бр. 63 од 24 
август 1945 година). 

Член 3 

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обна-
родуење во „Службениот лист". 

Бр. 19103 ' -
27 октомври 1945 година 

Београд 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Андрија Хебранг, с. р. 

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

825. 
На предлог на Министерот за трговија и снабдуе-

ње на сојузната влада Стопанскиот совет донесуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНОВУЕЊЕ ДРЖАВНИ МАГАЦИНИ 
ЗА СНАБДУЕЊЕ ДИПЛОМАТСКИОТ ЌОР 

1) Се овластуе Министерот за трговија и снабду-
ење на сојузната влада да може да основуе државни 
магацини (продавачници) за снабдуење дипломат-
скиот ќор и останалите репрезентативни тела и лица 
со животни намирници. 

Потребниот капитал за овие магацини ќе го 
определи споразумно Министерот за трговија и сна-
бдуење на сојузната влада и Министерот за финан-
сии на сојузната влада. 

2) Работата на овие магацини подлежуе на над-
зор на Министерот за трговија и снабдуење на со-
јузната влада, кој со правилник ќе пропише побли-
ски одредби за организација и работење на мага-
цините. 

3) Оваа Уредба влегуе во сила веднага. 

Бр. 1524 
29 октомври 1945 година 

Београд 

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

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

826. 
На основаше чл. 16, а во врска со точ. в) чл. 12 

на Законот за удружења, зборови и други јавни 
скупови, а како се исполнети условите од чл. 13, 14 
и 15 на Законот, по прашањето на основуење Един-
ствени синдикати на работници и намештиници на 
Југославија, сојузното Министерство за внатрешни 
работи донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОСНОВУЕЊЕТО НА ЕДИНСТВЕ-
НИ СИНДИКАТИ НА РАБОТНИЦИ И НАМЕШТЕ-

НИЦИ 

Се одобруе, според поднесената Програма и вре-
мениот Статут, основуењето и работата на Единстве-
ните синдикати на работници и намештеници на Ју-
гославија, со право на дејност на подручјето на Де-
мократска Федеративна Југославија. 

Овоа Решение да се достави на Пуро Салај од 
Београд, како на првопотпишан на пријавата, на 
земските министерства за внатрешни работи и на 
„Службениот лист". 

Такса од динари 30 во таксени марки за овоа 
Решение е утисната -и прописно поништена на при-
јавата. 

Уз овоа Решение да се достави на Пуро Салај 
по еден примерок на Програмата и времениот Ста-
тут на удружењето, со това да бидат снабдевени со 
клаузула на одобруењето. 

Бр. 5459 
26 октомври 1945 година 

Београд 

Министер за внатрешни работи, 
Влада Зечевић, с. рк 
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827. 
На осно в ание чл. 7 точка б) Законот за удру-

жуење, зборови и други јавни скопови, а како се 
исполнети условите од чл. 3 и 6 на Законот, по пра-
шањето на одобруење обновуењето на работата на 
Југословенската републиканска демократска странка, 
сојузното Министерство за внатрешни работи донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОБНОВУЕЊЕТО НА РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА РЕПУБЛИКАНСКА ДЕМО-

КРАТСКА СТРАНКА 

Се одобруе, според поднесената Програма и Ста-
тутот, обновуењето работата на Југословенската ре-
публиканска демократска странка, со право на деј-
ност на подручјето на Демократска Федеративна Ју-
гославија. 

Овоа Решение да се достави на Јаша М. Прода-
новић, Министер за Србија на сојузната влада во 
Београд, како на прв потпишан на п,ријавата, на зем-
ските министерства за внатрешни работи и на „Слу-
жбениот лист". 

Такса од динари 30 во таксени марки за овоа 
Решение утисната е и прописно поништена на при-
јавата. 

Уз овоа Решение да се достави на Јаша М. Про-
дановић по еден примерок на Програмот и Статутот 
на странката со тоа да бидат онабдевени со клаузула 
на одобруењето. 

Бр. 5044 
30 октомври 1945 година 

Београд 

Министер за внатрешни работи, 
Влада Зечевић, с. р. 

828. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАДОЛЖЕНИЕ НА ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА 
И ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА ГИ РЕВИДИРААТ СИТЕ 

ГАРАНТНИ ПИСМА 

По укажаната потреба 

р е ш у а м : 
Сите државни надлештва и државни претприја-

тија се должни да ги ревидираат сите гарантни писма 
кои оние ги примиле како гаранција и кауција сходно 

124 и 127 на Уредбата за државно сметководство, 
и сите оние по кои е престанало задолжението или 
постанале беспредметни, да ги вратат на оние фирми 
или лица од кои ги примиле. 

Државните надлештва и државните претпријатија 
должни се да ги вр,атат сите онакви гарантни писма, 
било да оние произлезат пред 18 април 1941 година, 
од времето на окупацијата или после ослободуењето 
и без обзир на тоа да ли се истите најдуат кај нив 
или се депо во вани кај Државната хипотекарна банка, 
некое друго заведение или надлештво. 

VI I бр. 8624 
31 октомври 1945 година 

Београд 

Министер за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 

829. 
ЗЕМСКА КАНДИДАТСКА ЛИСТА НА НАРОДНИОТ 
ФРОНТ НА СРБИЈА СО НОСИТЕЛОТ ДР. СИНИША 
СТАНКОВИЋ ЗА ИЗБОРИ НА НАРОДНИ П О Д А -
НИЦИ ЗА СКУПШТИНАТА НА НАРОДИТЕ НА 

УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА 

Земската изборната комисија на Србија на своето 
заседание на ден 29 октомври 1945 година, на кое 
участвуеле: Петровић М. Витомир, претседател на 
комисијата, Ђорђевић М. Михаило, секретар на ко-
мисијат,а и членови; Јаковљевић Стеван, Марковић 
Голуб и Миљковић Бранислав, во 17 саатот донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Земската изборна комисија на Србија на осно-

вавме чл. 9 точ. 5 и чл. 32 на Законот за избор на-
родни лосланици за Уставотворна скупштина (Сојузна 
скупштина и Скупштина На народите) ја потврдуе, 
како прва по ред, Земската кандидатска листа на 
Народниот фронт на Србија — на С танкови ћ др. Си-
ниша — за избор народни посланици за Скупштината 
на народите на Уставотворната скупштина, а со носи-
тел на листата Ст,анковић др. Синиша, претседател на 
Народната скупштина на Србија од Беотрад и со 
следните кандидати и нивни заменици: 

'1) Кан,дидат: Станковић др. Синиша, претседател на 
Народната скупштина на Србија од 
Београд. 

Заменик: Урошевић Средоје, ком. на II проле-
терска дивизија од Чанак. 

2) Кандидат: Тодоровић Радомир, земјоделец од Ди-
востина (крагујевачки). 

Заменик: Топаловић Светозар, земјоделец од 
Липолист (Мачеа). 

3) Кандидат: Митровић Митра, министер за просвета 
на Србиј,а од Београд. 

Заменик: Реновчевић Михаило, работник од 
Врање. 

4) Кандидат: Царевиќ Милош, министер за право-
судие на Србија ОД Београд. 

Заменик: Дамњановић Сретен, земјоделец од 
Луњевице. 

5) Кандидат: Томић Алекса, министер за градежи на 
Србиј,а од Беог,рад. 

Заменик: Савић Милан, штампар од Београд. 
6) Кандидат: Поповић С. Милан, ,главни секрета,р на 

Земјоделската странка од Београд. 
Заменик: Ивковић Милан, земј,оделец од Жде-

глов. 
7) Кандидат: Поповић др. Милош Ђ., од Београд. 

Заменик: Стефановић Данка, од Пирот. 
8) Кандидат: Смиљавић Милан, министер за пољоде-

лие на Србија од Београд. 
Заменик: Савовић Миодраг, земјоделец од Ра-

добуђ. 
9) Кандидат: Радоеављевић Добривоје, секретар на 

ИНО од Беогр,ад. 
Заменик: Милосављевић Милос,ав, работник од 

Ваљево. 
10) Кандидат: Јаковљевић др. Сте,ван, ректор на Уни-

верзитетот од Београд. 
Заменик: Тасић Добра, од Браноска Бања. 

И) Кандидат: Димитријевић Спасоје, земјоделец од 
Г,радац. 

Заменик: Поповић Сава, претседател на Народ-
ниот суд; од Београд. 

12) Кандидат: Петровић Нинко, помошник на јавниот 
обвинител на Југослав,ија од Београд. 

Заменик: Стаменковић Александар, кондураџија од 
,Ве о град. 

13) Кандидат: Шећерагић Мурат, члан на Верска ко-
мисија на Југославија од Београд. 

Заменик: Борисављевић Страјо, о,д Нова Варош. 
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14) Кандидат: Илић Павле1, генерал-,мајор од Бео-
- град. 

Заменик: Батановић Милован, секретар на Окру-
жниот одбор од Шабац. 

15) Кандидат: Скерлић Велимир, приватен ,чиновник 
од Београд. 

Заменик: Тадић Живота', земјоделец од Топола. 
16) Кандидат: Стојановић Александар, столар од Бео-

град. 
Заменик: Драговиќ Милан, адвокат од Београд. 

17) Кандидат: Манојловић Радмила, домаќинка од 
Шабац. 

Заменик: Јовић Чедомир, земјоделец од Ноћај. 
18) Кандидат: Миленковић Душан, земјоделец од Ку-

садак. 
Заменик: Мајсторов^ Драгиша, од Дедојевца. 

19) Кандидат; Перовић др. Миливоје, министер За ин-
дустрија на Србија од Београд. 

Заменик: Ђорђевић Т. Милоје, земјоделец од 
Шутци. 

20) Кандидат: Николић Драгомир, студент од Своћ. 
Заменик: Недељковић Радисав, земјоделец од 

Леушић (таковски). 
21) Кандидат: Стевчић др. Душан, начелник на Мини-

стерство за здравје на Србија од Бео-
град. 

Заменик: Тијанић Коста, од Семегљево (злата " 
борски). 

22) Кандидат: Миловановић Александар, чиновник на 
Министерството за ,индустрија на Ср-
бија од Београд. 

Заменик: Рајић Живко, земјоделец од Врчин. 
23) Кандидат: Милијановић Станислав, новинар од 

Београд. 
Заменик: Динић Лепосава, инспектор на Мини-

стерството за соопштенија од Београд. 
24) Кандидат: Вељковић Ђорђе, земјоделец од Гњи-

лане (нишавски). 
Заменик: Живковиќ др. Борислав, лекар од Бео- -

град. 
25) Кандидат: Станојевић др. Милорад, потпретсе-

дател на Околискиот НО од Смеде-
рево. 

Заменик: Пишчевић А. Јован, чиновник на Ми-
нистерството за финансии од Београд. 

О Б Р А З Л О Ж У Е Њ Е 
Земската и,зборна! комисија на Србија е утврдила 

да предната кандидатска листа на Народниот фронт 
на Србија — на Станковић др. Синиша — за избори 
на народни ,посланици за Уставотворна скупштина е 
составена во смисаш на Законот и да никој од бора-
чите, кои во смисал на чл. 30 ,на поменатиот; Закон 
со објава на Земската изборна комисија се упозо-
рени да поднесат приговори, нее пријавил — приго-
ворил — да некој од кандидатите или нивните заме-
ници нема услови да биде биран по Законот за из-
бор народни посланици за Уставотворна скупштина. 
Според това, Земската кандидатска' листа на Народ-
ниот фронт на Србија на Станковић ,др. Синиша за 
избор народни посланици за Скупштина на народите 
на Уставотворна скупштина со ,носителот н,а л,истата 
Станковиќ др. Синиша и со кандидати односно нив-
ни заменици кои се наброени во предното Решение 
— ги исполнуе сите со Законот предвидени услови 
да биде потврдена. — Од овие разлози комисијата 
го донела предното Решение. 

Бр. 385 
29 октомври 1945 година 

Б во град 

Земска изборна комисија на Србија 

Секретар, Претседател, 
Мих. Гјоргјевић, с. р. Бит. Петровић, с. р. 

830. 
ЗЕМСКА КАНДИДАТСКА ЛИСТА НА НАРОДНИОТ 
ФРОНТ НА СРБИЈА СО НОСИТЕЛ ЈАША ПРОДА-
НОВИЋ ЗА ИЗБОР НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ ЗА 
СКУПШТИНА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОР" 

НАТА СКУПШТИНА 

Земската изборна комисиј,а на Србија на своето 
заседание на ден 29 октомври 1945 година, на кое 
участвуеле: Петровић М. Витомир, преседател на ко-
мисијата, Гјоргјевић Михаило, секретар на комиси-
јата и членови Јаковљевић Стеван, Марковић Голуб 
и Милјковић Бранислав, во 19 часови е донела следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
Земската изборна комисија на Србија на основа-

ние чл. 9 точ, 5 и членот 32 на Законот з(а избор 
народни ноел,аници за Уставотворна скупштина (Со-
јузна скупштина и Скупштина на народите) ја потвр-
дуе, како втора по ред, Земската кандидатска листа 
на Народниот фронт на Србија — на Јаша Прода-
новић — за избор народни посланици за Скупштина 
на народите н,а Уставотворната скупштина, а со но-
сител на листата Јаша Продановић, Министер за Ср-
бија на сојузната влада, од Београд и со следните 
кандидати и нивни заменици: 

1) Кандид,ат: Продановић М. Јаша, Министер за Ср-
бија на сојузната влада од Београд. 

Заменик: Гојковић Војислав, генерал-мајор од 
Београд. 

2) Кандидат: Павловић Косан, земљоделец, претсед-
ник Земљоделската странка од Степо-
јевац. 

Заменик: Ћосић др. Драгомир, инж. на агроно-
мија, начелник на Министарството за 
пољоделие од Београд. 

3) Кандидат: Бабовић Спа,сенија, претседница АФЖ-а 
на Југославија од Београд. 

Заменик: Швабић Михаило, работник од Бел-
град. 

4) Кандидат: Влајковић др. Милорад, секретар на 
Народна скупштина Србија одБеоград. 

Заменик: Додић Михајло, земљоделец од Вој-
ник (пусторечки). 

5) Кандидат: Савић Кирило, професор на Универзи-
тетот од Београд. 

Заменик: Живковић Филип, земљоделец од Кли-
сура. 

6) Кандидат: Вукосављевић Сретен, министер за ко-
лонизација сојузната влада од Прије-
поље. 

Заменик: Маринковић Љубисав, земљоделец од 
Барајево. 

7) Кандидат: Илић С. Драгољуб, адвокат од Бео-
град. 

Заменик: Манојловић Радмила, домаћинка од 
Шабац. 

8) Кандид,ат: Поповић Радован, земљоделец од Вра-
- н,ић. \ 

Заменик: Жеравчић Момчило, доцент на Уни-
верзитетот од Београд. 

9) Кандидат: Симић Станоје, амбасадор во САД од 
Бес гра д. 

Заменик: Ђорћевић Драгослав, работник од Сме-
деревска Пал,анка. 

10) Кандидат: Белић др. Александар, претседател на 
Академија наука од Београд. 

Заменик: Петровић Љубомир, адвокат од Шабац. 
П) Кандидат: Петронијевић Милош, земљоделец од 

Атенице. 
Заменик: Росић Александар, земљоделец од 

Ртију. 
12) Кандидат: Крџић Милован, судија на Врховниот 

суд на Југославија од Београд. 
Заменик: Јелисавчић Триша, трговец од Смс-

деревска Паланка, 
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13) Кандидат: Златичанин Радомир, инжињер од Бео- \ С Р С Т 1 4 
- и в Д 1 М I 1 И 
заменик: 1 о доро ви ћ Бој ислан, адвокат од Кра-

гујевац. МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ 
14) Кандидат: Станислав Бошковиќ, потпретседател И ТЕЛЕФОНИ 

на владата на Србија од Београд. Со решение на Министерот за пошти, телеграфи 
Заменик: Стојановић др. Воја, лекар од Бео- и телефони бр. 12698од 12 септември 1945 година, а на 

град. основание на поднесени молби се уважујат оставки 
15) Кандидат: Стојановић Брана, земљоделец од кои се поднеле на државна служба: Љубисављевић Р. 

Брежани. Милован, служитељ-чувар т. т. линија II група т. т. т. 
Заменик: Недељковић Раја, иуковник од Бео- секција во Београд и Богдановић, служител I I група 

град. пошта Битољ. 
16) Кандидат: Поповић Андрија, адвокат од Београд. - . 

Заменик: Стаменковић Тома, трговец од Крагу-
јевац. Со решение на Помоћник министер за пошти, ге-

17) Кандидат: Стојиеављевић др. Богдан,' начелник леграфи и телефони бр. 12417 од 10 септември, а на 
на Министерството просеете савезне основание на поднесени молби и Решениа на Мини-
владе од Београд. стерство за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 

Заменик: Богдановић Д. Зера, домаћинка од 18 аврили 1945 година се уводуат во должности во 
Београд. Главни телефон Београд: Антић А. Предраг, помоћни 

1Н) Кандидат: Лекић др. Урош, министер на народно" чиновник IX група и во I т. т. т. секција Београда 
го здравје на Србија од Београд. Банковић В. Михајло, технички помоћни чиновник IX 

Заменик: Симић др. Сава, помошник министер група 1 периодска повишица. 
на народното здравје на Србија од 
Београд. 

19) Кандидат: Стојановић Ђ. Михаило, инжињер од С о р е ш в н и е н а Министер за пошти, телеграфи и 

Заменик: Зечевић 'Радомир, трговец од Београда. т е л е ф о Н И б р ' 1 2 7 0 5 Јд . 1 2 Ј М Ѕ ^ ЅЅ 
0а\ 1/.ИЛ1.„„, гћ,,^,,,г,^,.к г основание на извешта) на управа п. т. т. бр. 235 од 25 20) Кандидат. Филипов^ Сретен, земјоделец од н , о е м в р и , 9 4 4 ^ ^ , ^ у ш т , п ,се о д државна служба 

V АЛ следните службеници: Иванишевић-Сертић Јелена, 
Заменик. Богдановић Милан, приватни чиновник м а н ^ п у л а н т / х г р у п а . К р у н с к и Јанко, диев,, служи. 

П1 \ и-,м. „ „ „ „ „ . е,,,,,,к „ ^ тељ пошта Стара Пазова; Обадић Вилма, чин. при-21) Кандидат. Видак Д ^ ^ ^ - ^ р е т е р на Окру- и р а в к и к 4 5 Д П 0
Р

ш т а Бела Црква; Штефанец Лепосаа. 

Ч а и р н н , . Д рЕГоои и Салај Ева, прометнион VI I I група; Малдини Олга, 
Заменик. Грковиќ Радован, п о л к о в н и к од р а з р е д ^ п о 'Ш Тар; М а ж е к Мара, в е р е н и к ; Ивануш 

оо\ „„,„„,.. ' . , -г , с Ванцеслав, званичник I група; Радовановић Живан, 
2 2 ) Кп м Р ђ С ' Л е К З Р О А Б е о г р а д - служител, I група пошта Сремска Митровица и Луцка-Замен,ик: Бренер Максо, приватни чиновник од Д В л а д и 1 Д ч и и . п р и „ Р авник 45/2 пошта Су-

23) Кандидат: Живадиновић Брана, трговец од Алек- - ^ ^ в м м ^ в ^ ^ ш в 
синец. 

Заменик: Тарлановић Стојадин, земјоделец од -
Рибара. С О Д Р Ж А Н И Е : 

24) Кандидат: Радовић Ђура, управител на Пољопри- Страна 
вредно школо од Краљево. - . , 

Заменик: Милутиновић Драгољуб, земљоделец 821- 3 а к о н з а поштанеко-телеграфско-телефон-
од Струганик. ски такси 905 

25) Кандидат: Трифуновић Младен, земјоделец од 822. Уредба за пензионисуење државни служ-
Крћевац. беници 906 

Заменик: Мратинковић Александар, земјоделец . . ^ ^ 
од Азања 823- у Р е Д б а 3 3 востановував право на пензии 907 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 8 2 4 - У р е д б а з а тРГ 0 В ИЈа н а велико со живина 909 
Земската изборна комисија на Србија е утврдила 825- у Р в д б а 3 3 основуење Државни магазини 

да Земската кандидатска листа на Народниот фронт за, снабдував дипломатски ќор 909 
на Србија — Јаша Про д анови ћ — за избор на- 826. Решение за одобрував основуеае Једин-
родни посланици за Скупштина на народите на Уста- Ствени синдикати на работници и намеште-
вотворната скупштина со носителот Јаша Продано- „ „ . ^ ^ „ ^ - 909 
вић и кандидатите — замениците, кои се означени во ници 
предното Решение е составена согласно на одредбите 827. Решение за одобрував обнова на работата 
на Законот за избор народни посланици за Устево- на Југословенска републиканска демократ-
творна скупштина и да никој од бирачите, кои во с к а с х р а н к а 1 - . - - - - - - - - - 910 
смисал членот 30 на споменатиот Закон со објава на ,. „ „ „ „ „ , „ „ „ „ „ „ „ о 828 Решение за задолжение на државни над-Земската изборна комисии се упозорени да поднесат г ш с п и с а ^ 
приговори, нее пријавил - приговорил - да некој од лештва и претпријатија да ревидират сите 
кандидатите или нивните заменици нема услови да гарантни писма 910 
биде избран по Законот за избор народни поданици 829 Земска кандидатска листа на Народниот 
за Уставотворната скупштина. Според това, горната с б . с о н о с и т е л д р . Синиша 
Земска кандидатска листа ги исполнуе сите со Зако- и 

нот предвидени услови да биде потврдена. Од овие" Станковиќ за избор народни поданици за 
разлози Комисијата го донела предното Решение. Скупштина на народите на Уставотворна 

Бр. 386 скупштина 910 
29 октомври 1945 година 830. Земска кандидатска листа на Народниот 

Београда фронт на Србија со носител Јаша Прода-
Земска изборна комисија на Србија новић за избор народни посланици за 

Секретар, Претседател, Скупштина на народите на Уставотворна 
Мих. ГјОргјевић, с. р. Бит. Петровић, с. р. скупштина 911 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


