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Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за 
второто полугодиште на 1945 год. дин. 
350.—. — Р е д а к ц и ј а : Бранкова Мг. 20 .— 

- Те1еГоп: 28-838 

654. 
На основаме члешот 2 Одлуката од 30 ноември 

1943 година за Врховно закопал, ат ели о и извршно 
преставително тело на Југославија како времен ор-
ган на врховната народна власт во Југославија и на 
о опов ание Резолуцијата од 10 август 1945 година 
за променуење називот Антифашистичко векје на 
народното ослободуење на Југославија во Привре-
мена народна скупштина на Демократска Фе,дера-
тивна Југославија, ,а на предлог Министерот за 
правосудие, Претседништво на Привремената народ-
на скупштина на Демократска Федеративна Југо-
славија денес у е 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУЕЊЕ ТОЧКА 5 ЧЛЕН 30 ЗАКОНОТ 
ЗА КОНФИСКАЦИЈА ИМОТОТ И ЗА ИЗВРШУ-

Е Њ Е КОНФИСКАЦИЈА 

Член 1 
Член 30 точка 5 на Законот за конфискација 

,иматот и за извршуење конфискација се /променуе 
и гласи: 

„Комисиите се должни да е свршат 'својата ра-
бота најдалеку до 16 ноември 1945 година". 

Член 2 
Овој Закон влепуе во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист на Демократска Федеративна 
Југославија". 

Во Београда, 11 септември 1945. 

Претседателство 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 

Секретар, 
М. Перуничић, /с. р. 

Претсе,дател, 
др. И. Рибар, с. р. 

655. 
У Р Е Д Б А 

ЗА МИРУЕЊЕ НА РОКОВИТЕ З А СТЕЧУЕЊЕ 
ИЛИ ГУБИТОК ПРАВАТА И ЗА П О Д Н Е С У Е Њ Е 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ ВО СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
Роковите определени во постојекјите прописи на 

институциите за социјално осигуруење за случај бо-
лест, несрекја, изнемоглост, старост и смрт мируат 
според одредбите на оваа Уредба. 

Член 2 
Прописите на оваа Уредба се односуат на сите 

осигуреници, рентници и пензионери како и на чле-
новите на нивните фамилии, кои: 

1) активно участвуеле во НОВ, ПОЈ или Југо-
словенската армија; 

2) од страна на окупаторите и неговите помагачи 
заробени, убиени, интернирани, конфинирани, депор-
тирани, одведени на присилни работи, побегнати, не-
станали и сл, зо колку непријателски не се држале 
спроти Народноослободителното движение; 

3) поради опстојателствата извикани со војната 
биле во невозможност да ги остварат својите права 
од социјалното осигуруење. 

Член 3 
Со прописите на оваа Уредба не можат да се 

ползуат лица, кои се осудени на губиток национал-
ната чест, соработуеле со окупаторот и неговите по^ 
магачи, побегнале со окупаторската војска, добро-
волно отишле на работа во непријателските или 
другите окупирани земји и работиле за непријате-
лот, како и лица кои биле во возможност да ги 
остварат права од социјалното оеигуруење па со 
това право не се служиле. 

Член 4 
Мируење на роковите се однесуе на: 
1) сакања на неостварените давања за осигуре-

ни случаји од сите гранки на социјалното осигу-
руење, кои настанале пред 6 април 1941 година до 
колку не застареле до тој рок; 

2) сакања на неостварените давања од гранките 
на осигуруење за случај несрекја, -изнемоглост, ста-
рост ,и смрт за осигурени случаји, кои настанале 
пред 6 април 1941 година; 

3) поднесуење правни лекови во сите гранки на 
социјалното осигуруење против одлуките, кои не 
постанале правцоснажни пред 6 април 1941 година; 

4) сочувуење на стеченото време на членството 
и на очекујаните права од сите гранки на социјал-
ното ссигуруење, во колку сочувуењето не е пре-
станало до 6 април 1941 година. 

Член 5 
Мируењето на роковите почнуе со денот 6 април 

1941 година. 
За лицата споменати во тач. 1 чл. 2 на оваа 

Уредба мируење на роковите престануе 30 дена по-
сле отпуштањето од војна служба односно после 
прогласуење општа демобилизација, за лицата спо-
менати во точ. 2 чл. 2 триесет дена после повраќа-
њето од истите во својите редовни боравишта, а за 
лицата споменати во точ. 3 чл. 2 триесет дена по 
влегуењето во сила на оваа Уредба. 

Член 6 
Потребни напатствија по оваа Уредба ќе изда-

ва Средишното заведение за социјално осигуруење. 
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Член 7 
Оваа Уредба влегује во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист на Демократска Федеративна 
Југославија". 

Во Београд, 4 септември 1945. 

Претседател на Министерскиот совет 
)И Министер на народната одбрана, 

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

Министер за социјална политика, 
Др. Антон Кржишник, с. р. 

656. 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОДРЕДУЕЊЕ МИНИМАЛНИ РЕНТИ И ПЕНЗИИ 
И ИСПЛАТУЕЊЕ ' ОТПРАВНИНИ НА ПРИТЕЖА-
ТЕЛИТЕ НА РЕНТИ КАЈ УСТАНОВИ НА СОЦИ-

ЈАЛНО ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
До доносуење нов Закон за единствено социјал-

но осигуруење, а додека трајат ванредни прилики 
проузрокуени со војната, ќе се исплатуат минимални 
ренти и пензии односно отправнини на притежате-
лите на ренти кај установи на социјално осигуруење 
според одредбите на оваа Уредба. 

Член 2 
Минимални ренти од осигуруење за случај не-

с р е ќ а износат месечно: 
1) за притежателите на лични ренти со смалена 

способност за работа: 
а) преку 331/з% до (укључиво 50% дин. 400.— 
б) „ 50% „ „ 60% „ 500.— 
в) „ 60% „ „ 80% „ 700.— 
г) „ 80% „ „ 100% „ 900.— 
д) „ 100% „ 1200.— 
2) за притежатели на вдовички (вдовечки) и де-

тински ренти: 
а) за вдовица (вдовец) ,дин. 450.— 
б) за секое дете „ 175.— 
в) за прво сираче „ 450.— 
г) за секое понатакашно сираче — „ 175.— 
На притежателите на рента за несреден случај 

со смалена способност за работа преку 20% до ЗЗУз% 
ќе се исплатуат ренти според решениата на Мини-
стерството за социјална политика на Демократска 
Федеративна Југославија IV бр. 1282 од 10 јуни 1945 
година („Службени лшл1" бр. 43 од 22-У1-1945 го-
дина и IV Бр. 1504 од 3 јули 1945-год. („Службени 
лист" бр. 48 од 10-УП-1945). 

Член 3 
Минимални пензии од осигуруење за случај изне-

моглост, старост и смрт (пензиско осигуруење) изне-
сат месечно: 

1) за притежатели на лични пензии: 
а) за изнемоглост дин. 700.— 
б) за старост „ 900.— 
2) за притежатели на вдовички (вдовечки) и де-

тински пензии: 
а) за вдовица (вдовец) дин. 450.— 
б) за секоје дете „ 175.— 
в) за прво сираче „ 450.— 
г) за секое понатакашно сираче „ 175.— 

Член 4 
Ако се износите на минималните детински ренти 

или пензии од член 2 и 3 на оваа Уредба поголеми 
од износите по постојекјите прописи ќе се исплатуе 
разликата на терет фондот за помокј работничките 
и намештеничките фамилији со деца. Оваа разлика 
не ќе се исплатуе, ако и додека се исплатуе детин-
скиот додаток на основание заиослуењето на прео-
станалиот родител. 

-у 
Член 5 

На притежателите на рента од осигуруење за 
случај несрекја чие смалуење способноста за работа 
не надмашуе 20%, им престануе правото на рента со 
ден 31 октомври 1945 година, со това да им се во 
рок од 3 месеци од денот на обуставуењето на 
рентата место рента исплати отправнина во износ на 
трогодишна рента пресметана според решениата на 
Министерството за социјална политика на Демо-
кратска Федеративна Југославија наведени во став 2 
член 2 на оваа Уредба. Износ на оваа отправнина 
не може да биде помал од динара 2.000.— 

На оние притежатели на ренти од осигуруење за 
случај несреќна, чие смалуење способноста за работа 
прејдуе 20%, али не надмашуе 33 1/з% може да се 
исплати, на нивно сакање, место, рента отправнина 
во износ на тригодишна рента пресметана според 
решениата на Министерството за социјална политика 
на Демократска Федеративна Југославија наведени 
во ст. 2 чл. 2 на оваа Уредба. Износ на оваа отправ-
нина не може да биде помал од динара 5.000,— 

Член 6 
На унесрекјените осигуреници који ќе претрпат 

несреден случај после стапуење на снага оваа Уред-
ба, а чие смалуење способноста за работа надмашуе 
10%, а не прејдуе 20%, ќе се исплати место рента 
отправнина. 

На унесрекјените пак осигуреници, чие смалуење 
способноста за работа нади а т у е 20%, али не прејдуе 
33 1/ѕ%, место рента може да се исплати отправнина, 
ако това побарат. 

Клучот за пресметаше отправнини по овој член 
го пропишуе Средишни завод за социјално осигуру-
ење, а одобруе Министерството за социјална политика 
на Демократска Федеративна Југославија. 

Член 7 
На отправнина по член 5 на оваа Уредба нема 

право оној бивши притежател на рента од осигу-
руење за случај несрекја кому место рента е испла-
тена отправнина на негово сакање. 

Бившиот притежател на рента од осигуруење за 
случај несрекја, кому е место рента исплатена отправ-
нина по одредба на окупаторската власт, има право 
на отпремнина по член 5 на оваа Уредба. Кај испла-
тувањето отпремнини по овој став ќе се одбиј е износ, 
кои притежателот го примил на име отпремнина, пре-
сметан по Законот за курсеви за понлечуење оку-
пациските новчаници. 

Член 8 
Во случај да едно лице стекне право на рента 

од осигуруење за случај несреќна и на пензија од 
осигуруење за изнемоглост, старост и смрт, това лице 
има право само на едно приемање, и това на оноа 
које је поголемо. . 

Член 9 
Додека не се изврши ликвидација на досегашните 

носители на осигуруење предвидена во член 11 За-
конот за спроведуење социјално осигуруење, испла-
туењето ренти, пензии и отправнини по оваа Уредба 
пагја на терет на поедина установа на социјалното 
осигуруење. 

Сојузното Министерство за финансии односно 
федералните министерства за финансии ќе осигурат, 
секое за својте подручни установи на социјалното 
осигуруење, потребни средства на оние установи кои 
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по пораните прописи потпагјале под надзор на Ми-
нистерството за финансии а на чии рентници и 
пензионери биле рентите и пензиите чаетично или во 
целост исплатуени од државниот буџет. 

Член 10 
Исплатуење ренти и пензии по член 2 и 3 на оваа 

Уредба ќе се врши почнуејки од 1 септември 1945 
година. 

Член 11 
Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист на Демократска Федеративна 
Југославија". 

Во Београд, 4 септември 1945 

Претседател на Министерскиот совет 
и Министер на наро,дна одбрана 

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

Министер за социјална политика, 
др. Анте Кржишник, е. р. 

657. 
На предлог Заведеиието за в аир едни набавки 

ири Управата за надворешна трговија сојузното Ми-
нистерство за трговија и снабдуење — Управа за 
цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е БР. 4 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ТЕКСТИЛНИТЕ 

ПРОИЗВЕДЕ НИ ЈА ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА 
Во врска напатствието на Министерство за трго-

вија и снабдуење за определуење цени и пресмета-
ше стоката испорачана пре,ку МЛ и УНРРА се опре-
делуат на следните текстилни произведенија овие 
цени: 

Св СВ О. К 
-ѕ-ѓ 

З-в" 

13 м -- в е ј 
5 о а и леа " а в и 

Ѕ 31 о О О) . кг 
^ Ч К х о ? м 1- 2 

ѕ ! ѕ I 
Н 2 -

Ѕ р Ѕ - д 
Ѕ Ѕ н - 8 
и и о а Ѕ 
0 и л р. д к ѕ в в 1 

в (и 2-5 ^ 
Ѕ Ј о Ѕ 4 

е 3 Ѕ" Ј 

Арт. бр. 
Т 70 1) коноп, пречник 

14 мм на горе 4 4 . - 46.30 47.93 
Т 71 2) К учи на 17.20 17.65 18 25 

По прописот чл. 1 Напатствие^ на Министер-
ството за трговија и снабдуење од 6 август 1945 го-
дина цени назначени во последниот стубец, пропи-
шани као цени франко стовариште на големопро-
давачот комисионарот во продавачка на големо, за 
подручјето на целата држава ни во кој случај не 
смејат да бидат 'пречекорени. 

Цените во продавачка на мало, по прописот чл. 
9 Напатствието за одредуење цени и обрачунуење 
стоката, се одредуат на тој начин, што на цените 
од трекјиот стубец на овоа Решение, ќе се додадат 
сите уобичаени редовни набавни трошкови, од сто-
вариштето на големопродавачот до дукјанот на ма-
лопродавачот и на тој собир, маржа бруто зарабо 
тувачката на малопродавачот. 

Бруто заработувачката на малопродавачот за 
сите текстилни произведенија именовани во овоа 
Решение се одредуат на 15%. 

Поблиски одредби за постапката која зборуе 
за набавни цени во продавачка на големо и мало 
обватени се со чл. 4 и со понатакашни прописи на 
Напатствие^ за одредуење цени и обрачунавање 
стока испорачана преку МЛ и УНРРА. 

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-
родуење во „Службениот лист". 

Бр. 6531 
22 август 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Н. Петровић, с. р. 

658. 
На предлог на Заведението за ван р едни набавки при Управата на надворешната трговија 

сојузното Министерство за трговија и снабдуење - Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е БР. 6 ^ 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЈА ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА 

Во врска Напатствие^ на Министерството за трговија и онабдуење за одредуење цени и 
обрачунуење стока испоручана преку МЛ. и УНРРА, се одредуат на следните текстилни произведенија 
овие цени: I 

К О Н Е Ц 
Франко стова-
риште на голе-

Цена франко ница на голе-
БРОЈ БОЈА 

Франко ета-
ж н а франко ница на голе- мопродавачот 
фоб лука: мопродавачот КОМисионарска 

набавна цена продајна цена 

Арт. бр. Д и н а р а 

111. 
Арт. 343 6/1000 јарди 

Д и н а р 

Т 111. Фанси копе бела 8 560,10 588.25 611,75 
Т 112. Ч и б. цр. 30 435,89 457.75 476,25 
Т 113. II II б. цр. 50 361,36 379,50 394,75 
Т 114. II II бојено 30 478,80 502,75 523,— 

115. 
арт. 713 3/200 јарди 

Т 115. Екстра Глас б. цр. 40/50 72,26 76.— 79.— 
Т 116. арт. 827 3/400 јарди б. цр. 40/70 81,30 85,50 89.— 
Т 117. Ган копе 

Арт. 833 3/500 јарди 
бојено 40/70 

а 
81,30 85,50 89.— 

Т 118. Екстра Глас б. цр. 10 228,10 239,50 249,25 
Т 119. П ) ) б. цр. 24 178,42 187.50 195.— 

120. 
X 591 3/1000 јард и 

Т 120. Грин-чен б. цр. 30/60 - 277,79 291.75 303,50 

121. ' арт." 609 3/500 јарди 
бојено 30/60 316,19 332.— 345,50 

т 121. ' арт." 609 3/500 јарди б. цр. 30/50 146,80 154,25 160,50 
Т 122. Грин-чен бојено 30/40 180,67 189,75 197,50 

туце 



Страна 608 - Број 70 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петак, 14 септември 1945 

Т 123. 

124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 

Т 140. 
Т 141. 
Т 142. 
Т. 143. 

Т 144. 
Т 145. 

146 
147. 
148. 
149. 
150 
151. 
152. 
153. 

154. 
155. 
156. 

157. 
158. 

Т 159. 
Т 160. 
Т 161. 
Т 162. 
Т 163. 

Т 164. 
Т 165. 
Т 166. 

167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 

Т 179. 

Т 180. 

X ООО 3/400 јард и 
Ган Глас Д 316 
В 796 2/12000 јарди 
В и Гл. 

В 962 12000 јарди В и V/ 

Арт. 2147 1000 јарди 
Хартсов 
К 392 јарди Еглеј 
3/10000 

арт. 3319 200 јарди 
Тридент 
Каблед 
арт. 3755 3/5000 јард и 
Тридент 

„ Мери. конус 

арт. 4504 10 гр. Мери. 
Севингс 
Зефт 

П 
арт. 4510 25 гр. Мери. 
Севингс 

арт" 886 3/500 Свие 
глас 

арт. 4539 2/3000 јарди 
Мерк. Сивинг 

В 589 10000 јарди Грми 
Чен, конус 

В 612 3/10000 јарди 
Р и Г 
арт. 339 6/1000 јарди 
Фанси 

БОЈА 

б. цр. 

БРОЈ 

50 

Цена франко 
фоб лука: 

Франко стани-
ца на големо-

продавачот 
набавна цена 

90,34 
Д И н а 

95, -

Франко стова-
риште на голе-
мопродавачот 

комисионарска 
продајна цена 

98,75 дузина 
и 

бела 24 180,67 189,75 197,50 калем 
бели 30 171,63 180,25 187,50 1) 
бели 40 164,86 173,25 180,25 УУ 
бели 50 155,82 163,75 170,25 УУ 
бели 60 155,82 163,75 170,25 УУ 
црни 60 171,63 180,25 187,50 у у 

боено 60 187,44 197.— 205.— УУ 
бела 30 158,09 166.— 172,75 уу 
бела 40 144,52 151,75 158.— УУ 
бела 50/60 135,49 142,50 148,25 УУ 
бела 70/80 126,47 133.— 138,50 УУ 
црна 40 162,60 170,75 177,75 УУ 
црна 50 153,57 161,25 167,75 УУ 
црна 70 140,01 147,25 153,25 УУ 
суров 80 126,47 133.— 138,50 УУ 
боено 40 175,97 185.— 192,50 

б. цр. 30/90 307,50 322,50 335,50 дузина 
бели 70 119,69 126,75 131.— калем 
црни 70 130,99 137,75 143,25 УУ 
сурови 70 119,69 125,75 131.— УУ 

б. цр. 16/24 101,62 106,75 111,— дузина 
б. цр. 30/60 79,04 83.— 86,50 

бели 30 90,34 95.— 99. - калем 
бели 40 85,81 90,25 94.— УУ 

бели 60 79,04 83.— 86,50 ) ) 

бели 70 79,04 83.— 86,50 ) ) 
црни 60 83,56 87,75 91,25 УУ 
боен 30 112,92 118,75 123,50 уу 
боен 40 108,41 114.— 118,75 УУ 
боен 60 101,62 106,75 111.— уу 

бели 50 110,66 116,25 121.— 10 к. 
бели 60 121,95 128,25 133,50 
боено 50 126,47 133.— 138,50 УУ 

бели 50 266,49 280.— 291,25 
\ 

УУ 
бели 60 289,08 303,75 316.— 

црни 24 128,30 134,75 140,25 дузина 
б. цр. 60/70 171.63 180,25 187,50 „ 
боено 24/36 196,49 206,50 214,75 УУ 
боено 40/70 180,66 189,75 197,50 УУ 
боено 100 146,71 154,25 160,50 УУ 

бели 30 67,75 71,25 74,25 калем 
бели 50 54,21 57.— 59.50 УУ 
бели 60 49,68 52,25 54,50 УУ 

бели 30 169,39 178.— 185,25 калем 
бели 40 162,61 170,75 177,75 
бели 50 158,10 166.— 172,75 уу 
црни 30 176,20 185.— 192,50 УУ 
црни 36 169,38 178.— 185,25 УУ 
црни 40 169,38 178.— 185,25 УУ 
црни 50 162,62 170,75 177,75 УУ 
сурови 30 169,38 178.— 185,25 Уу 
сурови 36 162,62 170,75 177,75 УУ 
боено 36 180,66 189,75 197,50 УУ 
боено 40 176,20 185.— 192,50 УУ 
боено 50 169,38 178 — 185,25 УУ 

бели 100 119,70 125,75 131, - УУ 

б. цр. 70/90 383,95 403,25 419,50 УУ 

По прописот чл. 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдувале од 1 август 1945 
година, цените назначени во последниот стубец, прописа,ни како цени франко складиште на големо-
продавачот комисионер во продавачка на големо, за подручје на целата држава ни во кој случај не ( 
смејат да бидат пречекорени. 
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Цените во продавачка на мало, по прописот чл.9 Напатствието за одредуење цени и обрачунуење 
стока, се одредуат на тој начин, што на цените одтрекјиот стубец на овоа Решение, ќе се додадат 
сите уобичаени редовни набавни трошкови од стовариштето на големопродавачот до дуќанот на ма-
лопродавачот и на тој собир, маржа бруто заработувачката на малопродавачот. 

Бруто заработувачка на малопродавачот за ситетекстилни произведени ја именуени во т о а решение 
се одредуе на 15%. 

Поблиски одредби за постапката која зборуеза набавни цени во продавачка на големо и мало 
обватени се со чл. 4 и со понатакашнн прописи на Напатствието за одредуење цени и обрачунуење 
стока испорачена преку МЛ. и УНРРА. Овоа Решение влегуе во сила со денот на обиародуење во „Службениот лист". 

Бо 6494 
23 август 1945 година Министер за трговија и с н а б д е ш е , 

Б е о г р а д а ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . и н ж . Н. Петровић, с. р . ^ ^ ^ ^ 

659. 
Во врска чл. 1 Уредбата за регулираше цени, 

сојузната Министерство за трговија и снабдуење — 
Управа за цени — дава 

Т О Л М А Ч Е Њ Е 
ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ НАПАТСТВИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ЕЊЕ ЦЕНИ НА СТОКАТА НА СТРАНСКО ПОРЕ-
КЛО УБЕДЕНА ПОМЕГЈУ 1 СЕПТЕМВРИ 1939 И 
6 АПРИЛ 1941 ГОД. БР. 6497 ОД 9 АВГУСТ 1945. 

Одредуењ.Ј цени сходно на горното Напатствие 
може да го врши само Управата за цени на соју-
зното Министерство за трговија и снабдуење, на 
која имаат да се по д носу ат односните молби со 
потребни увозни заклучни, увозни и банковни до-
кументи. 

Бр. 7369 
28 август 1945 (година 

Београда 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Н. Петровић, с. р. 

660. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УКИНУЕЊЕ ЧЛ. 6, 7 и 8 НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕТПЛАТИ НА ВЕСНИЦИ 

И ЧАСОПИСИ 
Како е прашањето за рачунуење и обрачун 

претплатите на весници ,и часописи преку пошта 
регулирано со изменуење и дополнуење на Правил-
никот за рачунска и благајничка служба који стапуат 
на снага на први октомври 1945 година, а Поштен-
ското оделение е предложиле да се укинат чл. 6, 7 
и 8 на Правилникот за вршење претплгти на весни-
ци и часописи преку пошта, како сувишни, 

р е ш у а м: 
,да се почнуејки од 1 октомври 1945 година уки-

нат чл. 6, 7 и 8 на Правилникот за вршење претпла-
ти на весници и часописи преку поштите. 

Бр. 979/45 
8 септември 1945 година 

Београд 
Министер за пошти, телеграфи и телефони, 

др. Д. Марушић, с. р. 

661. 
На основание членот 1 Уредбата за оснувуење 

Државна комсиија за војна штета Државната коми-
сија издава 

Н А Р Е Д У Е Њ Е 
ЗА ПОДНЕСУЕЊЕ ПОДАТЦИ НА ДРЖАВНАТА 

КОМИСИЈА ЗА ВОЈНА ШТЕТА 
Во рок од 10 дена ода денот на овоа објавуење 

сите претпријатија во кој Германија или германски 
физички или правни лица биле заинтересуени на ден 
6 април 1941 година и мат за секоја германска фир-
ма или лице да поднесам на Државната комисија за 

војна штета (Београд, Милош Велики 12) овие по-
датци: 

I.— 1) целокупна вредност на локалната актива 
во своина посебно за секоја од такви фирми; 

2) целокупна вредност на странскиот имот на 
секоја од такви фирми. 

И. — Германски банкарски биланси,, холдинзи, 
залоги и т. н. 

A. Банкарски биланси, во колку се односат на 
ставките: 

1) на германската држава во клиринг или на 
званичните германски фондови; 

2) на установите и друштва под државна кон-
трола; 

3) на германски државјани или во полза на 
истите. 

Б. Заложни сметки, депозити во сефови држа-
ни на име за сметка на Германци. 

B. Злато во депозит и останали приходи на имо-
тот (на холдингот) на Германија или Германиите. 

Оној кој овие податци не ги поднесе во одреден 
рок ќе биде земен на одговорност. 

За правните лица одговорноста ќе сносат нив-
ните преставители. 

Бр. 567. — Од Државната комисија за војна ште-
та, 6 септември 1945 година. 

662. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

Основната тарифа на Југословенските железници 
од 1 октомв,ри 1945 година 

Привремено дополнуење 
Во член 14 параграф 1 д. о. после зборот ,,за 

повратни возни исправи" да се даодаат зборовите: 
,.за одстојание до 25 км. 1 ден". 

Министер за соопштение одобрил во актот ГУЖ. 
бр. 11177/45 скратен рок од осум дена за објавуење. 

ГУЖ.бр. 11117/45. — Од Главната управа на же-
лезниците, 12 септември 1945 година. 

663. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

Југословенски државни железници. Тарифа за пре-
возуење стока свеска 1 од 1 август 1945 година 

Дополнуење 
Во Прилог V на страница 50 требе да се дополни 

следното: 
Ковин—Дунав—Смедерево. 
За превозуење стока во колски товари со т,ра-

јект помегју станциите Ковин—Дунав и Смедерево 
или обратно за ванредни трошкови, од кола ди-
нари 50—.. 

Нови Сад 
за превозуење стока од колски товари преку 

понтонскиот мост помегју Нови Сад и Петроварадин 
Дунав или обратно, од кола динара 50.—. 

Важи од 12 септември 1945 година. 
ГУЖ.бр. 13349/45. — Од Главната управа на же-

лезниците, 12 септември 1945 година. 
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олликовлнил 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската рмија, Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

р е ш у ј е: 
да се за умешност во ком задевањето, специјални 
подвизи и покажана храброст одликујат 

СО ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД: 
. генерал-мајор Матетић Владо. 

СО ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
начелник на штабот на дивизијата Кнежевић 

Новак; 
мајор Милатовић Ђ. Милорад 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД И РЕД: 
кал етапи: Афрић И. Вјекослав, Божановиќ Р. 

' Љубо, Херц,игоња Никола, Медвједовић Јунус, Репак 
Салко, Рутић Јосиф, Скриени В. Георгиј е и Вујно " 
вић Милан; 

поручници: Мусабеговић Јусуф, Јовановић Љу-
биша, Поповић Никола, Радовановић Стеван и Ру 
тић-Кропш Ивка. 

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО II РЕД: 
Централна казалишна дружина „Аугуст Це-

сарец". 

СО ПАРТИЗАНСКАТА ЗВЕЗДА 181 РЕД: 
мајор Вукосављевић Радомир; 
капетании: Васов,ић Р. Драгољуб, Требјешанић 

С. Милан, 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Ш РЕД: 
поручник Борозан Бр ас лав; 
Афрић-Пејић Мира, Басић Милена, Борозан-

Брнић Н. Нада, Малешевић-Божовић Олга, Радоше-
вић Е. Анка, Сањин Мира и Шини Смиља. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетаии: Блечић М. Бујадин и Гавриловић М. 

Живојин; 
иоручници: Жарковић П. Милосав, Јерковић М. 

Никола, Лепенец В. Радош и Љубић Н. Видоје; 
потпоручници: Јакасовић К. Војислав, Мишче-

вић М. Никола и Нађ Ј. Јурај ; 
Јововић Нада, Барањин М. Александар, Леви М. 

Лидија и Скубић Ј. Мирко; 
Члан Среског Н. О. О. Зајечар Првуловић Таса. 

Бр. 243 
23 јуни 1945 годин,а 4 

Београд 
За секретар, Претседател, 

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

З А П И С Н И К 
НА VII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА ПРИВРЕМЕ-
НАТА НАРОДНА СКУПШТИНА НА ДЕМОКРАТ-
СКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 

22 АВГУСТ 1945 ГОДИНА ВО БЕОЃРАД 
Претседавал Претседник др. Иван Рибар. 
Секретар Омер Глухић. 
Претседник др. Иван Рибар отвара VII редовен 

состанок во 16.20 часа. 
Прочитаниот записник на VI редовен (состанок 

Скупштината го прима без примедби. 
Скупштина прима ма знање про читаното писмо 

на Претседникот на Министерскиот совет и Мар-

шал на Југославија Јосип Броз-Тито, со к о ј е неве-
штава Претседништвото: да му е Потпретеедник на 
Министерскиот совет Милан Ерол на двадееети ав-
густ, поднесел оставка н,а својот положа ј и да он 
тој положај за сега не мисли да потполни, ербо 
тоа не налагат 'потребиге на земјата. 

Саопштује се и упатује на Мандатниот одбор 
предлогот на Совезот на земјоделците во Београд, 
да се повика за член на Привремената народна скуп-
штина Велимир Скерлић, првак и а Земјорадничката 
странка за Срез оп л аначки. 

Се саопштават молби за отсоствија на народни-
те послани,ци. 

На предлог на претседникот др. Иван Рибар, 
Скупштината о,добрава и тоа по пет дела отсуство 
на народните послан иди: Драгомир Николић, Спа-
соје Ђоковић, Ахмет Шуирија, Џавид Ниман, Ђоко 
Пајковић, Витомир Цветкови^ Бошко Крстиќ, Сла-
вољуб Петровић, Милисав Милосављевић, Имет Ша-
ћир и П,авле Јовићевић, ,а по три дена отсуств,о на 
народните посланици: Влажо Јовановић и Лазар 
Колишевски. 

На народн,иот /послан и к Цветко Узунов^ к и не е 
одобрен,о тражено отсуство за одлазак во Скопје 
заради хит,ни работи. 

Сите прочитани молби и жалби се упатуват на 
Одборот за молби и жалби, пак се прелази на прв-
ната точка на дневниот ред: претрес на извештајот 
на Законодавниот одбор за предлогот н,а Зак,онот 
за и,збор на народните л о слабини за Уставотворна 
скупштина (Совезна скупштина и Скупштина на на-
родите). 

Пошто е известилецот на векјината ,на Законо-
давниот одбор Влада Симић прочитал и образло-
жил извештајот н,а о д борењата век ј ина, Трико Жу-
гић одвојеното мислење на Одборската малина, 
Пр ете единко т др. Иван Рибар го отвара начелниот 
претрес. 

Се говориме: Министер за кон,ституанта Едвард 
Кардељ „за", Милош Жанко „за", Милан Грол за-
ради лично објаснение, Живота Ђерманов,ић „за" и 
Јован Веселинов „за", па се пристапа на гласање 
во (начело. 

Гласуекји со седење и устајање, С,купштината со 
вакцина Гласови усваја предлогот на Законот за 
избор на народните посланипи за Уставотворна скуп-
штин,а (Совезна скупштина и Скупштина на наро-
дите) во начело, па се пристапа на претресот во 
појединости. 

Гла)суекји со седење и устајање, Скупштината 
со век,!ина гласови деваја насловот и сите членови 
од 1 до 91 на овој Законски предлог по извештајот 
и редакцијата на Законодавниот одбо,р и на пре-
длог на известителот на векјината н,а Законод,ав-
ниот одбоо Влада Сим,ић прави следните измени и 
дополненија: Код членот 5 првата предложена нова 
алинеја се брише и на нејк,о место како прва нова 
алинеј,а долази: „Од денот на ракописот на изборите 
не можат да се увод ат ограничена за кретање на 
бирачите". Во членот 24 алинеја 2 на предлогот на 
Законот во задниот ред се брише реч „право" и се 
ставујат речи „условија во смисол на членот 6". 
Во членот 43 ,после нивната алинеја, како задња ре-
ченица се додаје : „Исто така поднесителите на зем-
ските (обласните) листи за Скупштина на народите 
можат ,да пријават својите претставители и заменици 
за секоје бирачко место". 

По това се пристапа на гласање во целина. По 
извршеното поименично гласање Претседникот др. 
Иван Рибар објав1ује резултатот н,а гласањето. 

Гласало е свега 386 народни носланици и тоа 
370 „за" и 16 „против", со чиме е предлогот на 
Законот за избор на народните пОсланици за Уста-
вотворна скупштина (Совезна скупшти,на и Скуп-
штина на наводите) конечно усвојен. 

По това Претседник др. Иван Рибар, дава од-
,мор од пет минути. 

После ,кратка пауза седницата се наставуе и 
се прелази на 2 точка на дневниот ред: претрес на 
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извештајот на Законодавниот одбор за предлогот 
на Законот за аграрната реформа и колонизацијата. 

Пошто е известителот на Законодавниот одбор 
Моша Пија,де -прочитал и образложил одборскиот 
извештај, Претседателот др. Иван Рибар го отворче 
начелниот претрес. 

Први добија реч народни ноел а ник др. Дуда 
Бошковиќ и говори во своје име „против". Пошто 
е прекарачил времето које му го дава Пословни-
кот, и на три Претседникови опомени не е сакал 
да прекине дал,а излагања, Претседникот др. Иван 
Рибар м,у е садузел речта. 

По това се говориле Аћим Гдауловић, „за", др. 
Дуда Бошковиќ заради лично објаснеше, Добро-
слав Томашевић „за", Душан Му гоша „за" Иван 
Немец „за", и др. Киро Милковски „за", па Прет-
седникот др. Иван Рибар објавује да има још еден 
говорник да говори во име на својата група и со 
тиме е листата на говорниците за начелен претрес 
заклучена. 

Пошто е већ доцка/на, предлаже да се седни-
цата заклучи. 

Пошто Скупштината го усваја овој предлог 
Претседателот ја закључује седницата во 21,10 
часа, а идукјата закажује за четврток 23 август 
1945 година во 16 часа 'со дневниот ред: 

1) продолжеле претресот во начело на пред-
логот на Законот за аграрната реформа и колони-
зацијата; 

2) претрес предлогот на Законот за шталчната; 
3) претрес извештајот на Законодавниот одбор 

за предлог н,а Законот за државјанство на Демо-
кратска Федеративна Југославија; 

4) претрес извештајот на Законодавниот одбор 
за предлог на Законот за одузимање државјанст-
вото на офицери и подофицери на бившата Југо-
словенска војска, кој и некјат да се вратат во Отаџ-
бина, и на припадниците на војни формации који се 
служиле на окупаторот и побегле во иностранство. 

22 август 1945 година 
Београд 

Привремена народна скупштина 
на Демократска Федеративна Југославија 

Секретар, Претседател, 
Омер Глухић, с. р. др. Ивн Рибар, с. р. 

АЕКРЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВОСУДИЈЕ 

Со Решение на Министерот за правосудие на со-
везната влада бр. 54/45 од 23 јули 1945 година е 
поставен Грубачевић Душан, за секретар на Врхов-
ниот суд на Демократска Федеративна Југославија 
со лринадлежности на чиновник V положајна група. 

Со Решение на Министерот за правосудие на 
совесната влада бр. 43/45 од 23 јули 1945 година е 
поставен Дукић Милош за секретар при Врховниот 
суд на Демократска Федеративна Југославија со 
прииадлежногш на чиновник VI положајна група. 

Со Решение на Министерот за правосудие на 
совесната влада бр. 67/45 од 9 август 1945 година 
е поставен Вежа Иван за секретар при Врховниот 
суд на Демократска Федеративна Југославија со 
принадлежности на чиновник VI положајна група'. 

Со Решение на Министерот за правосудие на 
совесната влада бр. 38/45 од 19 јуни 1945 година 
е поставен Тодоровски Леонида за секретар на Вр-
ховниот суд на Демократска Федеративна Југосла-
вија со нринадлежности на чиновник VI положајна 
група. 

Со Решение на Министерот за правосудие на 
совезната влада бр. 40/45 од 23 јули 1945 година е 
поставен Кујовић Борислав за секретар при Врхов-
ниот суд на Демократска Федеративна Југославија 
со принадлежности на чиновник VII положајна група. 

Со Решение на Министерот за правосудие на 
еовезната влада бр. 71/45 од 22 август 1945 година 
е поставен Наумов,иќ Теодор за секретар при Вр-
ховниот суд на Демократска Федеративна Југосла-
вија со принадлежности на чиновник VII положајна 
група. 

Со Решение на Министерот за правосудие на 
совезната влада бр. 56/45 од 23 ЈУЛИ 1945 година 
е поставена Лазић Ружица за архивски чиновник 
при Врховниот суд на Демократска Федеративна 
Југославија со принадлежности на чиновник IX по-
ложај на група. 

Со Решение на Министерот за правосудие на 
совезната влада бр. 24/45 од 12 јуни 1945 година е 
поставен Пантелић Владимир за архивски чиновник 
при Врховниот суд на Демократска Федеративна 
Југославија со принадлежности на чиновник X по-
ложај на група. 

Со Решение па Министерот за правосудие на 
совезната влада бр. 55/45 од 14 јули 1945 година 
е поставена Швендерман Јелисавета за архивски 
чиновник при Врховниот суд на Демократска феде-
ративна Југославија со принадлежности на чинов-
ник X положајна група. 

Со Решение на Министерот за правосудие на 
совезната влада бр. 25/45 од 12 јуни 1945 година 
е поставена Миљуш Софија за званичник при Вр-
ховниот суд на Демократска Федеративна Југосла-
вија со принадлежности на званичник III група. 

Со Решение на Министерот за правосудие на 
совезната влада бр. 60/45 од 23 јули 1945 година 
е поставена Цветићанин Наталија, за званичннк при 
Врховниот суд на Демократска Федеративна Југо 
славија, со принадлежности на званичник III група. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА П О Љ О П Р И В Р Е Д А 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
совезната влада 1 бр. 1760 од 10 септември 1945 го-
дина, се одредуе да должност на началникот на 
(^делењето за научноиспитивачка работа во пољо-
привредата и стручно образовани врши директорот 
на Главната ползопривредна станица при совезнато 
Министерство за пољопривреда др. Драгомир Ћосић. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
совезната влада I бр. 1634 од 25 август 1945 година, 
а на основ ание Уредбите од 2 и 20 април и 1945 го-
дина се поставуе инж. агр. Мирко Полонијо, рефе-
рент за свињарство, дневничар-званичник, за рефе-
рент за свиларство на Оделењето за сточарство и 
ветеринарство на Министерството за пољопривреда 
на совезната влада, во привремено својство, со при-
надлежности на чиновнички приправник VIII поло-
жајна група. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО З Д Р А В Ј Е 

Со Решение на Министерот за народно здрава 
на совезната влада Пов. бр. 264 од 12 јули 1945 го-
дина, а на основание Уредбата за поставуење и 
унапредуење на државни службеници на Демократ-
ска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 го-
дина и Уредбата за регулисуење принадлежностите 
на државни службеници од прагјански ред и оста-
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палите јавни службеници на совезните министерства 
и установи од 20 априли 1945 година, се премешта 
по потреба на службата за директор 'на Епидемио-
лошки институт на Министерството за народно 
здравје на совезната влада др. Александар Д. Ђор-
ђевић, начелник на Епедемиолошкото оделење 3 
група 1 степен, на Министерството за народно 
здравје на совезната влада. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на совезната влада број 3269 од 12 јули 1945 го-
дина, а на основнине Уредбата за поставуење и 
унапредуење на државни службеници на Демократ-
ска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 го-
дина и Уредбата за регулисуење агрин а дл ежи ости на 
државни службеници од граѓански ред и остана 
лите јавни службеници на совезните министерства 
и установи од 20 априли 1945 година, се ставује на 
расположение на Министерството за народно здравје 
на федерална Македонија заради распоред на нова 
должност инж. Анатолије Перетертов, технички при-
став 8 положајна група на Епидемиолошкиот ин-
ститут на Министерството за народно здравје на 
совезната влада. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на совезната влада број 3270 од 12 јули 1945 година, 
а на основание Уредбата за поставеше и унапре-
дуење на државните службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 априли 1945 година 
и Уредбата за регулисуење принадлежности на др-
жавни службеници од граѓански ред и останалите 
јавни службеници на совезните министерства и 
установи од 20 априли 1945 година, а спрема захте-
вот на Министерството за народно здравје на Ср-
бија број 1433 од 10 јули 1945 година, се ставуе на 
расположение на Министерството за народно вдравје 
на федерална Србија заради распоредот на нова 
должност инж. Велисав М. Томашевић, виши тех-
нички советник 4 положајна група 1 степен 1 пери-
о д н а повишица на Санитетеко-техничкото оделење 
на Министерството за народно здравје на совезната 
влада. 

Со Решение на Помошникот на Министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 29 мај 1945 година, 
а на основаше Уредбата за регулисуење прина-
длежности на државни службеници од граѓански 
ред и останалите јавни службеници на оовезните 
Министерства и установи и овластеното на Мини-
стерот за народно здравје на Демократска Федера-
тивна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, 
се превзима во служба на Министерството за на-
родно здравје на Демократска Федеративна Југо-
славија Персида Тодоровиќ надничар на бившиог 
Централен хигиенски завод во Београд, во свој-
ство на надничар со право на вкупни месечни 'при-
надлежности во сума од 2.200.— динари, спрема 
чл. 3 точ. 4 споменатата Уредба и воедно се распо-
редуе на работа во Епидемиолошки институт на 
Демократска Федеративна Југославија. 

Со Решение на Помошникот на Министерот за 
народно здравје С1ов. бр. 74 од 29 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење прина-
длежност,и на државните службеници од граѓански 
ред и останалите јавни службеници на совезните 
министерства и установи и озлаштението на Мини-
стерот за народно здравје ,на Демократска Федера-
тивна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година 
превзима се во служба на Министерството за на-
родно здравје на Демократска Федеративна Југо-
славија Оливера Стојковиќ, надничар на бившиот 
Централен хигиенски завод во Белград, во свој-
ство на надничар со право на вкупни месечни при-
надлежности во сума од 2.400.— динари, спрема чл. 
3 точ. 4 споменатата Уредба и воедно се распоре-

дуе на работа во Епидемиолошки институт на Де-
мократска Федеративна Југославија. 

Со Решение на Помокјникот на Министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 29 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење прина-
длежности на државни службеници од грагјански 
ред и останалите јавни службеници на совезните 
министерства и установи и овластението на Мини-
стерот за народно здравје на Демократска Феде-
ративна Југославија бр. 1561 од 23 март 1945 го-
дина, се превзима во служба на Министерството за 
народно здравје на Демократска Федеративна Ју-
гославија Даница Дивљаковић, надничар на бивши 
Хигиенски завод во Београд, во својство на надни-
чар со право на в к,ул ни месечни принадлежности во 
сума од 2.200.— динари, спрема чл. 3 точ. 4 споме-
натата Уредба и воедно се распоредује на работа 
во Епидемиолошки институт на Демократска Фе-
деративна Југославија. 

Со Решение на Помошникот на Министерот за 
народно здравје Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основнине Уредбата за регулисуење прина-
длежности на државни службеници од грагјански 
ред и останалите јавни службеници на совезните 
министерства и установи и овластението на Мини-
стерот за народно здравје на Демократска Феде-
ративна Југославија бр. 1561 од 23 март 1945 го-
дина, се шревзима во служба на Министерството за 
народно здравје на Демократска Федеративна Ју-
гославија Аксентие Стокић, кројач-надничар на 
бивши Централен хигиенски завод во Београд во 
својство кројач-надничар со право на вкупни ме-
сечни принадлежности во сума од 2.500.— динари, 
спрема чл. 3 точ. 6 споменатата Уредба и воедно се 
распоредује на работа во Епидемиолошки институт 
на 'Демократска Федеративна Југославија. 
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