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727. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во вр-
ска членот 7 Законот за Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиу-
мот .на Народната .скупштина ФНРЈ го прогласуе 
Законот за мирнодопските воени инвалиди, кој што 
го донеле Сојузното век је и Векјето на народите на 
Народната скупштина ФНРЈ, д кој гласи: 

З А К О Н 
за мирнодипцтиЕ цОИВПШ1лиди 

I Општи одредби 
Член 1 

За мирнодопски воен инвалид се смета воено 
лице кое што во мирно време во состав »а Југосло-
венската армија, вршејк ји воена должност или дру-
га должност за чување државната безбедност и 'на-
родната одбрана, без своја вина за до бива рана, 
повреда или озледа па заради тоа неговата способ-
ност за привредуење се смалуе во толкава мерка да 
спрема прописите на овој закон биде огласен за ин-
валид. 
'«*^*Нехат нема да се смета вина во смисла на 
овој закон. 

Член 2 
Воени лица во смисла на овој закон се: војници, 

подофицери, офицери, генерали, адмирали и воени 
чиновници. 

Член 3 
Право на по мок ј и заштита по овој закон при-

п а ѓ а : 
1) »а мири од оте ки воен инвалид; 
2) на фамилија односно родители на умрениот 

мирнодопски воен инвалид; 
3) на фамилија односно родители на воено лице 

кое што загинало или умрело од рани, повреди или 
озледи задобивши под околностите наведени во 
чл. 1 на овој закон. 

Член 4 
Доколку со овој закон не е инаку пропишано, 

одредбите на Законот за војните воени инвалиди 
како и уредбите, правилниците и другите прописи 
издадени врз основа на него и заради неговото 
сирове дуење, сходно ке се примену ат и на лцгоа од 
чл. 2 на овој закон. 

Одредбата од чл. 26 став 2 Законот за војните 
воени инвалиди нема да се применев на мирнодоп« 
ските воени инвалиди. 

И Обезбедуење на докази за онесп°собуење 
или смрт 
Член 5 

Воената единица или установа надлежна за 
воено лице кое што под околностите од чл. 1 на овој 

закон задобива рана, повреда или озледа заради кои 
неговата способност за привредуење се смалуе, од^ 
носно кое што под тие околности загине или умре, 
ке покрене одма по службена должност постапка во 
цел да се утврдат причините и околностите под кои 
што та)Кво липе е рането, повредено или озледено, 
односно загинале или умрело, а особено да ли тоа 
се десило со негова вина, или со вина на друго лице., 

По завршената постапка надлежната воена еди--
ница или установа ке издаде уверење во смисла на 
претходниот став на онеспособеното воено лице, 
односно на фамилијата или на родителите на заги-
натиот или умрениот. 

На барање од воено-инвалидските органи ке се 
достави на овие заради увид и употреба сиот до*« 
казни материал прибавен во постапката од ст. 1 на 
овој член. 

III Преодни и завршни одредби 
Член 6 

Прописите на овој закон такуг јере ке се приме* 
ну ат: 

1) на воени лица кои што во времето од 18 мај 
1920 година па до 6 април 1941 година, вршејк ји 
воена должност или служба или по повод на истата^ 
без своја вина, се ранети, повредени, или одделени 
во бившата југословенска војска; 

2) на фамилии односно на родители од умрени-
те мири одо пеки воени инвалиди од претходната 
точка; 

3) на фамилии односно на родители од воени лица 
кои што во времето означено во т. 1 на овој член 
и под тамо наведените околности загинале или 
умреле од задобивените рани, повреди или озледи. 

Член 7 
На прописите од сивој закон ке се преведат лица 

на кои што со правосилно решење од Врховната ин-
валидска комисија при Министерството на наредна-? 
та одбрана или штабовите на армиите им е доде-
лена преремена парична помокј до влегуење во сила 
на овој закон 

Член 8 
Инвалидските принадлежности по овој закон 

почнуат да течат од првиот ден на наредниот месец 
по неговото влегуење во сила. 

Член 9 
Се овластуе Министерот на народната одбрана 

да пропише поблиски одредби за спроведуење на 
овој закон. 

Член 10 
Овој закон вл егу е во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

У. бр. 711 
21 декември 1946 година 
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728. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во врска 
членот 7 Законот за Президиумот на Народната скуп-
штина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на 
Народната скупштина ФНРЈ го 'прогласе Законот за 
меница кој што го донеле Сојузното век је и Векјето 
на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој 
што гласи: 

ЗАКОН ЗА 
ПРВ ДЕЛ 

Трасирала меница 

Г л а в а I 
Издавање и форма на трасирана меница 

Член 1 
Трасирана меница содржи: 
1) означуење да е меница, напишано во самиот 

слог на документот, на јазик на кој што е таа со-
ставена; 

2) ^езуветно упатуење да се плати одредена сума 
да пари; 

',}) име на оној кој што треба да плати (трасат); 
4) означуење на доспеалоста; 
5) место дека треба да се изврши плаќањето; 
6) име на ол ој кому или по чија наредба мора 

да се плати (ремитент); 
7) означуење денот и местото на издавањето на 

меницата; 
8) потпис на оној кој што ја издал меницата 

{трасант). 

Член 2 
Документ во кој шт<^ не би бил макар кој од 

состојците поброени во претходниот член не важи 
како трасирана меница, освен во случаи кои што се 
одредени во следните ставови. 

Трасираната меница во која што не е означена 
доспеалоста, се смета како меница по видуење. 

Ако не е нарочно одредено, важи како место на 
плакјање, а заедно и како место на трасатовото 
живеење, она место кое што е назначено покрај 
трасатовото име. 

Трасираната меница на која што не е назначено 
местото на издавањето се смета оти е извадена во 
местото кое што е ззначен-о покрај тр а е акт ош* от 
потпис. 

Член 3 
Трасирала меница може да гласи по наредба на 

самиот трасант. 
Таа може да се влече (трасира) и на трасантот. 
Таа може да се издаде (трасира) за сметка на 

трето лице. 

Член 4 
Трасиран а меница може да биде платива кај не-

кое трето лице, било во местото во кое што трасатот 
живее, било во некое друго место (домицилирана 
трасирана меница). 

Член 5 
Во трасирала меница, платива по ви,дуење или 

на одредено време по видуењето, трасантот може 
да одреди сумата во неа означена да носи камата. 
Во секоја друга траеирана меница оваа одредба за 
дамата се смета како да не е напишана 

Каматната стола мора да се назначуе во мени-
цата; ако тоа не се учини, одредбата за камата се 
смета како да не е напишана 

Каматата тече од денот на издавањето на мени-
цата ако не е инаку означено. 

Член 6 
Ако е меничната сума напишана со букви и бро-

еви, во случај на неслагање важи сумата наш шае а 
со букви. 

Ако е меничната сума напишана повекје пати со 
букви, или повекје пати со броеви, тогај важи нај-
малата сума. 

Член 7 
Макар да се на меницата навогјаат потписи нЕ 

лица кои што се неспособни менично да се обврзуаг, 
или лажни потписи или потписи на измислени лина 
или потписи кои што од макар кој друг разлог не 
ги обврзуат лицата кои што ја потпишале меницата, 
или во име кои е таа потпишана се пак обвезите на 
другите потписници се полноважни. 

Член Ч 
Кој ке се потпише на меница како застапник на 

друг, макар да за тоа не бил овластен, лично е по 
неа о-бврзан, а ако платил, има исти п^зва кон што 
би ги имал КЈ г јамити застапениот . Нето важи и 
за застапник кој што го пречекорил своето овла-
стуење. 

Член 9 
Трасантот одговара оти меницата ке биде акце-

птирана и исплатена. 
Тој може да се ослободи од одговорноста за 

акцентот, а секоја одредба со која што себе би се 
ослободуел од одговорноста за исплата се смета како 
да не е ни напишана. 

Г л а в а И 

Индосамент 

Член 10 
Секоја меница, и тогај кога не е изрично тра-

сирала по наредба, може да се пренеле со индо-
самент. 

Меница во која што трасантот ги ставил зборо-
вите: „не по наредба" или друг израз, кој што значи 
тоа исто, може да се пренесе само во форма и со 
дејство на обично устапуење (цесија). 

Меница може да се индосира и на самиот трасат, 
било да ја тој акцептирал или не, на трасантот или 
макар на кој друг обвезник. Овие лица можат и на-
таму да ја индосираат. 

Член 11 
Индзсамент мора да биде безуветен. Секој услов 

кој што би бил ставен се смета како да не е напишан. 
Делимичан индосамент е ништав. 
Индосамент на доносител важи како бланко ин-

досамент. 

Член 12 
Индосаментот мора да се напише на меницата 

или на листот кој што е за неа врзан (алонж) и 
мора трасантот да го потпише. 

Индосаментот не мора да г о означуе пзлауачот, 
а може да се состои и од самиот потпис на индо-
сѕнтот (бланко индосамент). Во овој последен случај 
индосаментот, за да би бил полноважен мора да биде 
напишан на грбот на меницата или на алскнжот. 

Член 13 
Со индосаментот се лренесуат сите права кои 

што п р о и з л е з а т од меницата. 
Кога е индоеамшт УТ неиополнет (бланко), то»гај 

имателот на меница може: 



В т о р « , 54 деќем!ври Т946 СЛУЖБЕН ЛИСТ Еро] Г(3 — Страва 1363 

1) да го исполни бланко индосаментот било со 
свое име било со име на друго лице; 

2) натаму да ја индосира меницата бланко или 
»а име на друго лице; 

3) просто да ја предаде меницата на трето лице, 
не исполнуејкји го бланко индосаментот нити ста-
вуејкји нов индосамент. 

Член 14 
Индосантот одговара оти меницата ке биде акце-

птирана и исплатена, освен ако е во индосаментот 
инаку одредено. 

То ј може да забрани меницата натаму да се ин-
досира; во тој случај не одговара на лица на кои 
што меницата ке биде подоцна индосирана. 

Член 15 
Оној ко ј ја држи меницата се смета за Нејзин 

законит имател ако своето право го докаже со не-
прекината низа на индосаменти. Тоа важи и кога е 
последниот индосамент бланко (член 11 ст. 3 на овој 
закон). Во поглед на ова докажуење, избришаните 
индосаменти се сметаат оти не пзстоат. Кога после 
бланко индосаментот довогја друг индосамент, се 
смета оти пот шие нетко т на тој друг индосамент ја 
стекнал меницата бланко со индосамент. 

Ако некој, било со какво собитие, е лишен од 
меницата, оној кој што ја држи и кој што своето 
право го докажал онака како што е пропи-
шано во предниот став не е должен меницата да ја 
предаде, освен ако ја стекнал зломислено или при 
стечуењето постапил со голема немарност. 

Член 16 
Лицата против кои што е поставено барање да ги 

исполнат своите обвези од меницата не можат спрема 
нејзиниот имател да истакнуат приговори кои што 
имаат основ во нивните лични односи со трасантот 
или со некој поран имател на меницата, освен ако се-
гашниот имател на меницата, при нејзиното стечуење, 
свесно постапил на штета на должникот. 

Ако е меницата, која што во време на издавањето 
била непотполна, дополнително исполнета противно 
со постоекјата согласност, повредата на оваа согла-
сност не може да му се приговори на имателот на 
меницата, освен ако је стекнал зломислено или ако 
при стечуењето на меницата постапил со голема не-
марност. 

Член 17 
Кога индосаментот содржи забелешка „вредност 

за наплата", „за и н к ^ о " . . како полномоштие" или 
макар каква друга забелешка која што значи налог, 
имателот на меницата може да ги врши сите права 
кои што од неа произлезат , но меницата може да ја 
индосира само како пренос на полномоштие. 

Меничните обвезници во таков случај можат да 
истакнуат спрема имателот на меницата само оние 
приговори кои што можат да се истакнат спрема ин-
'досантот. 

Налог содржан во индосаментот од ставот 1 на 
овој член (индосамент-полномоштие) не престануе 
заради смртта на налогодавачот нити заради еаст а -
пуењето на неговата работна неспособност. 

Член 18 
Кога индосамент содржи забелешка „вредност за 

обезбедуење", „вредност за залога" или макар каква 
Друга забелешка под која што се разбира залагање, 
имателот на меницата може да ги врши сите права 
кои што од неа произлегуат, но меницата може да ја 
индосира само како пренос на полномоштие. 

Меничните обвезници во таков случај не можат 
да истакнат против имателот на меницата приговори 
кои што имаат основ во нивните лични односи со 
индосантот, освен ако имателот, стечуејкјм ја мени-
цата, свесно постапил на штета на должникот. 

Член 19 
Индосирањето после доспеалоста произведуе иста 

дејство како и индосирањето пред доспеалоста. Н а 
индосирањето после протестот заради неисплата или 
после истекот на срокот одреден за подигање на! 
таков протест произведуе само дејство на обично: 
устапуење. 

Додека не се докаже противно, недатираниот ин^ 
досамент се смета оти е направен пред истекот на? 
срокот одреден за подигање на протест. 

Г л а в а III 
Акцептирање 

Член 20 
Имател на трасирана меница, како и оној кој што* 

е само држи, може, се до доспеалоста, да му ја 
поднесе на акцеитирање на трасатот во местото на: 
неговото живеење. 

Член 21 
Во секоја трасиран^ меница, трасантот може да' 

нареди да се таа поднесе на акцептирање, назначу-
ејкји за тоа срок. 

Трасантот може и да забрани меницата да се 
поднесе на акцептирање, освен кога е во прашање; 
трасирана меница платива кај трето лице или во места 
различито од местото во кое што трасатот живее, или 
кога е во прашање трасирала меница на одредено' 
време по видуење. 

Трасантот може исто така да нареди меницата да' 
не се поднесу е на акцептирање пред одреденото 
време. 

И секој ивдооаетт може да нареди трасираната 
меница да се поднесе на акцептирање, назначуекји за1 

тоа срок или не, освен кога трасантот во неа забранил 
да се таа поднесуе на акцептирање. 

Член 22 
Меница трасирала на одредено време по видуење 

мора да се поднесе на акцептор ање во срок од една1 

година от! денот на издавањето 
Трасантот може сво ј срок да го скуси или да од-

реди ПОД "̂ Г. 
Тие срокови индосантите можат да ги скусат. 

Член 23 
Трасатот може да бара меницата да му се поднесе 

уште еднаш утреден после првото поднесуење на ак* 
цептирање. Заинтересираните лица можат да се пови* 
куат на тоа да ова барање не е исполнето, само тогај* 
кога е тоа барање забележено во протестот. 

Имател на меница не е должен меницата ко}а? 
што ја поднесуе на акцентирање да ја остави к а ј 
тр ас а тот. 

Член 24 
Акцепт се пишуе на самата меница. Се изразуе 

со збор „признавам", „примена", „приватена" или 
со ко ј друг збор ко ј што тоа исто значи; акцен-
тот го потпишуе трасатот. Како акцепт важи и 
самиот трасатов потпис кога е ставен на лицето 
на меницата. 

Кога трасираната меница е платива на одре-
дено време по видуење, или кога врз основа на 
нарочна наредба има да се поднесе на акцептира**^ 
во одреден срок, тогај акцентот мора да биде да-
тиран со денот на ко ј што е далит, освен ако 
имателот на меницата бара да се датира со денот 
на ко ј што меницата ја поднел на акцептирање. Ако' 
акцептот не се датира, имателот на меницата, да би 
ги одржал своите регресни права против индосан-
тите и трасантот, мора тоа пропуштање да го уста-
нови благовремено со подигнат протест. 

Член 25 
Акцептот мора да биде безуветен, но траса* 

тот може да го ограничи на еден дел од мени-
чната сума. 
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Секое друго во акцентот содржано отстагуење 
од состојците на меницата ол чио е на одбивање 
акцентот. Се пак акцептантот е обврзан спрема со* 
држината на својот акцент. 

Член 26 
Кога во меницата трасантот како место на плак« 

јање означил некое место различито од она во кое 
што трасатот живее, не именуе.јкји лице кај кого 
треба да се изврши исплатата (томицилијат), тогај 
трасатот при акцептирањето може да го означи тпа 
лице. Кога тоа не се учини, се смета оти акцептан-
тот се обврзал сам да плати во местото на плаќа-
њето. 

Ако е меницата платива во местото на тра<:а-
товото живеење, овој може при акцептирањето ла 
Ја означи адресата на тоа место, дека исплатата има 
да се изврши (платиште). 

Член 27 
Со акцептот трасатот се обврзуе меницата да ја 

плати за доспеалоста. 
Ако меницата не биде платена, нејзиниот има-

тел, па макар тоа бил и самиот трасант, има врз 
основа нз чез пппв > ип т»г"осрелна п ж б а против 
акцептантот за се што може да се бара спрема чл. 
47 и 48 на овој закон. 

Член 28 
Се смета оти трасатот го одбил акцептирањето 

на меницата ако напишаниот акиепт го пребришал 
пред но што ја вратил меницата. Додека не се 
докаже противно се смета оти акцептот е пребри-
шан пред но гато е меницата вратена. 

Но ако трасатот писмено го известил имателот 
на меницата или некој потписник оти меницата ја 
акцептирал, тој спрема ним е обврзан по содржи-
ната на дадениот акцепт. 

Г л а в а IV 

Авал 

Член 29 
Исплата на меница може за целата менична сума 

или за некој нејзин дел да се обезбеди со авал 
(менична гаранција). 

Ова обезбедуење може да го даде трето лице 
или дури и некој од потписниците на меницата. 

Член 30 
Авалот се дава на меницата или на алонжот и 

го потпишуе авалистата. 
Авалот се изразуе со збооови „пер авал", „како 

гарант", „како порачка", или со макар ко ј друг 
израз кој што тоа исто значи. 

За давање авал достаточен е потпис на лицето 
од меницата, освен ако е во прашање потписот на 
трасатот или трасантот 

Од авале? треба Да се види за кого е даден. 
Ако тоа не се види, важи како да е даден за тра-
сантот. 

Член 31 
А Батист ат а одговара онака како што одговара 

оној за кого гарантира. 
Неговата обвеза важи и тогај ако е обвезала, за 

која што гарантира ништавна од макар кој друг 
разлог освен заради формален недостаток. 

Кога ке ја исплати меницата, авалистата стечуе 
право ЈД меницата против оној за кого што гаран-
тирал, како и против оние кои што на овој по мени-
цата му се одговорни (право на регрес). 

Г л а в а V 
Доспеалост 

Член 32 
Меница може да се издаде: 
по ви дуење; 
на одредено време по видуењето; 
на одредено време од денот на издавањето; на одреден ден, 
Ништавни се меници ге во кои што доспеалоста 

е инаку назначена, како и ме миц ит е со човек је до-
спелости . 

Член 33 
Меницата по вадуење платива е штом ке се под* 

несе. Таа мора да се поднесе на исплака во срок од 
една година од денот на издавање го. Трасантот 
може овој срок да го скуси или да одреди подолг. 
Овие срокови инфостан тит е можат да пи скусат. 

Трасантот може да наш ед« да меницата п л е н е а 
по видуењете не смее да биде поднесена на исплата 
пред намаченото време. Во таков случај срокот за 
поднееуење за почну е да тече од таја време. 

- Член 34 
Д о с п е л о с т а на меницата на о,дре дено време по 

в и с е њ е т о се засметуе било спрема денот на акцен-
тот било опрема денот на протестот. 

Кога протестот не е подигнат, тога] во поглед 
на акцептантот се смета оти нед ати раниот акцент е 
ставен последниот ден на срокот предвиден за под-
несување на амцептирвње 

Член 35 
Меница, која што гласи на еден или пов ек је ме-

сеци од денот на издавањето ш и од ви доењето, до-
спева соодветниот ден во оној месец кога што има 
да се изврши исплатата. Ако во тој месец го нема 
соодветниов ден, тогај меницата доспева последниот 
ден на истиот месец. 

Ако меница гласи на еден или повекје цели ме-
сеци и половина месец од денот на издавањето ил« 
од ви зуењето, тогај најнапред се сметаат целите 
месеци. 

Ако е доспеалосга одредена за почеток, за по-
ловина (средина на јануари, средина на февруари 
и ти ) или ^ крај и ј месецот, тогај под тие изрази 
се подразбираат »првиот, петиаестиот или ттослешиот 
ден на месецот. 

Изразите „осум дена" или „петнаест дена" не 
значат една или дв** дедели, туку полни осум или 
петнаесет дена. 

Изразот „половина месец" значи еро« од пет-
наесет дена. 

Член 36 

Кога е меницата платива на одреден ден во та-
кво место во кое што не важи ист календар кој што 
важи во местото на издавањето, тога ј се смета оти 
е денот на доспеалоста одреден по календарот код 
што в ш ш во местото на плаќањето . 

Кога менинатр. платива на одредено време од 
денот на -издавањето, се тра:ира од едно место на 
некое друго место и кога во тие места не важат 
исти календари, тогај денот на издавањето се до-
веду« на денот кој што му одговара во календарот 
кој што важи во местото но плаќањето , па спрема 
тоа се одредбе доспеалоста. 

Сроковите За поднесу«** на меници се сметаат 
спрема прописите на предниот став. 

Овие прописи не се пр имену ат ако некоја оддел-
на одредба во меницата или билни СОСТОЈЦИ на ме-
ницата покажу ат оти се имало намерение за нешто 

Друго. 
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Г л а в а VI 
Плакјање 
Член 37 

Меница платива на одреден ден ИЛЈИ н а одреде-
ло време после делот на издавањето или ви,доењето 
|мк>ра да се поднесе на исплата, било н а самиот ден 
&а плаќањето, било на еден од два работна дена 
кои што довогјаат одма преле него. 

Кога се поднесе меница н а некое пресметковно 
Заведеше, се смета оти е поднесена на исплата. 

Член Зв 
' При плак јање ма меница, траеатот може да бара 
Ѓа му ја имателот предаде, со потврда на меницата 
Јоти е исплатена. 

Имателот »а меницата не може да ја одбие де-
Ѕшмичнатз исплата. 

Во случај на делимична исплата трасатот може 
Ла бара ова* исплата да се забележи н а меницата 
& да му се со то? издаде признаница. 

Член 39 
Имателот на меницата не може да се присили 

Да ја прими исплатата пред доспеалоста на меницата. 
Тр асат ко! што плакја меница пред доспеалоста 

чини тоа На своја опасност и штета. 
Кој ке плати меница за доспеалоста. полноважно 

е ослободен од обвезата, освен ако го направил тоа 
од зла намера или голема немарност. То ј е должен 

а ја испита правилноста на низот на индосаментите, 
о не и вистинитоста на потписите на индосантите. 

Член 40 
Кога г меницата платива во пари кои штс ш се 

во течај во местото на плаќањето, мсличната сума 
може да се п л а т и л о пари кои што се тука во течај, 
а по вредност која што ја имаат на денот на доеиеа-
лоста. Ако е должникот во задоцневме, имателот на 
меницата може, по свој избор, да бара меничните 
сума да се исплати со домашни пари по курсот ко ј 
важи. било на денот на доспеалоста, било на денот 
На исплатата 

Вредноста на странските пари ке се одреди по 
обичаите кои што важат во местото на̂  плаќањето, 
но трасантот може д а одреди сумата која што треба 
да се плати да се пресмета по курсот одреден во 
меницата. 

Овие прописи не се прим е н.у ат кога трасантот 
одредил исплатата Да се изврши баш во пари озна-
чени во меницата (одредба на ефективна исплата во 
странски пари). 

Прописите на ст. 2 и 3 ла овој член се применуат 
доколку не се во противност со важекјите валутни 
и девизни прописи. 

Ако е мешаната сума означена во пари кои што 
имаат ист назив но различита вредност во земјата 
!во која што е меницата издадена и во она а дека е 
платива, се смета дека се имале пред вид парите на 
местото на плаќањето. 

Член 41 
Ако меницата не се поднесе на исплата во срок 

к о ј што е означен во чл. 37 на овој закон, секој 
должник е овластен меничната сума да ја положи во 
местото н а плаќањето кај околискиот суд, а ако 
овој го н е ш , к а ј месниот народен одбор, на тро-
шок, опасност и штета на имателот на меницата. 

Г л а в а VII 
Регрес заради неакцептирање и заради неисплата 

Член 42 
Имател на меница може да врши регрес против 

индосанти, трасант и други обвезници: 
За доспе ал оста; 
ако меницата не е платена во целост или дели-

мично; 

и пред доспеалоста; 
1) ако е акцептирањето одбиено, било потполно 

било делимично; 
2) ако е, пред или после акцептор ањето, отео« 

рен стечај над имотот на тр<аеатот, ил« ако го обу-
стави то ј плаќањето па макар таа обуставе и 
била утврдена со судска одлука; или ако извршује* 
љето над неговиот имот останало безуспешно; 

3) амо е отворен стечај над имотот н а трасантот 
на меницата која што не смее да се поднесе »а а«-« 
цептирање, 

Член 43 
Д е л и м и ч н о г и потполното одбивање на акцент 

тирањето како и делимичното и потполното одбива« 
ње на исплатата мора да се утврди со јавен доку« 
меит (протест заради не а кц еп тир ање или заради не* 
исплата). 

Протестот заради неакцептирање мора да се по* 
дигне во срокови одредени за поднесуење на акцеп-
тира«^. Ако, РО случајот предвиден во ст. 1 чл. 23 
на овој закон, меницата била поднесена прв пат на 
последниот ден на срокот, протестот може па се' 
подигне уште и утреден. -

Протест заради неисплата на меница платива на 
одреден ден или на одредено време од денот на 
издавањето или од видуењето мора да се лодигне 
на еден од два работна дена кои што довопаат одма 
после денот на плаќањето на меницата. Ако е во 
прашање меница платива по видуење, тога ј про-
тестот мора да се подигне опрема прописите на 
предниот став за подигање протест заради неакцеп« 
тир а ње. 

Кога е подигнат протест заради н е а д а п т и р а н ^ 
тогај не е потребно меницата да се поднесе на ис«« 
плата нити да се подигне протест заради неисплата* 

Ако, пред или после акцептирањето, трасантот 
го обустави плакјањето или ако извргнуењето над 
неговиот имот останало безуспешно, имателот на ме-
ницата може да врши регпес дури од кога ке му, 
ја поднесе на трасантот меницата на исплата и од 
кога протестот ке бице 'подигнат. 

Во случај на стечај отворен над имотот на тра-
с а н т пред или после акцептирањето, како и во' 
случај на стечај отворен над имотот на трасантот 
на меницата која што не смее да се поднесе на а«-* 
цептирање, имателот на меницата може да врши ре* 
грее кога ке поднесе судско решење за отворање 
на стечајот. 

Член 44 
За одбивање на акцептирањето или исплатата 

имателот на меницата мора да го извести својот ин-" 
досант и трасант во срок од четири работна дена 
после денот на протестот, или после денот на подне-
суењето меницата ако во оваа постои одредба „без 
трошкови". Ако е протестот заменет спрема прописот 
на чл. 77 на овој закон, срокот се смета од денот на 
внесуењето изјавата за одбивање в»о регистер »а 
протест«. 

Секој индосант мора, во срок ЈД два работна 
дена после денот на примениот извештај, да му го 
соопшти зв ој извештај на индосантот ко ј што му 
претходи, назначуејкји ги имињата и адресите на 
оние кои што ги дале (пораните извештаи и така по 
ред се до трасантот. 

Кога во смисла на предните ставови се дава 
извештај на некој потписник на меницата, мора. во 
срок кој што за овој потписник важи да се испрати 
ист таков извештај и на неговиот авалист. 

Ако некој од индосантите не означи своја ад-
реса или ја означил нејасно, достаточно е извешта-
јот да му се испрати на индосѕнтот ко ј што му 
претходи. 

Извештајот може да се даде во макар каква 
форма, па и со просто вракјање на меницата. 

Кој дава извештај, должен е да докаже оти тоа 
го направил .во пропишан срок. Се смета оти е бла-
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повремено постапено и кога писмото, со кое што се 
дава извештајот, предадено на пошта во пропишал 
срок. 

Кој што не даде извештај во горе означениот 
срок, не ги губи заради тоа своите менични права, 
но за заштита која што ке настане заради неговото 
пропуштање тој одговара до височината на мадич* 
ната сума. 

Член 45 
'Трасант, индосант или авалиста може со одред-

ба „без трошкови", „без протест" или макар со 
каква друга соодветна одредба, напишана и »потпи-
шана на меницата, да го ослободи нејзиниот има-
тел од обвезата да, заради вршење регрес, подига 
протест заради неакцептирање или неисплата. 

Оваа одредба не го ослободуе имателот на ме-
ницата ни од поднесуењето меницата во пропишани 
срокови ни од благовременото давање извештаи. 
Пречекоруењето на сроковите го докажуе оној кој 
што тоа го истакну е против имателот на меницата. 

Одредбата која што трасантот ја напишал деј-
ствуе спрема сите потписници; онаа која што ја на-
пишал индосантот или ав-алистата дејствуе само 
спрема оној кој што ја ставил. Ако имател на мени-
ца, противно на одредбата која што ја напишал тра-
сантот, подигне протест сам ке ги сноси протесните 
трошкови. Кога одредбата потечуе од индосантот 
или авалистата, трош« ов ите на протестот, ако е по-
дигнат, можат да се наплатат од сите потписници. 

Член 46 
Сите оние кои што меницата ја трасирале, ак-

дептирале, индосирале или авалирале му одговараат 
солидарно на имателот на меницата. 

Имател на меница има право да постапи против 
сите тие лица било поединечно било против повекје 
нив било против сите заедно; при тоа, не е должен 
да се држи на редот со кој што тие се обврзале. 

Исто право припаѓаа на секој потписник на ме-
ницата кој што ја откупил. 

Постављење барање против еден од обвезниците 
не спречуе да се постапи против другите, па макар 
да тие довогјале после оној против кој е прво по-
стапено. 

Член 47 
Имател на меница може да бара од оној против 

к з ј го врши регресот: 
1) износ за кој што меницата не е акцептирана 

или исплатена како и камата ако била во меницата 
одредена; 

2) камата по стопата од 6% смета јќи од доспе-
л о г ; 

3) трошкови на протестот, испратените изве-
штаи, како и другите трошкови. 

Ако се бара регрес пред доспеалоста, тогај од 
паничната сума се одбива есконт. Тој есконт се од-
редуе по стопата на зв античкиот есконт (есконт на 
Народната банка ФНРЈ) која што постои »а денот 
на регресот во местото на живеење на имателот на 
меницата. 

Член 48 
Кој што откупил меница може да бара од оние 

кои што нему му одговараат: 
1) целокупен износ кој што го исплатил; 
2) 6% камата на тој износ, сметајкји од денот 

кога го исплатил; 
3) трошкови што ги имал. 

Член 49 
Секој обвезник, против кој се врши или против 

кој може да се врши регрес, овластен е кога ке ја 
исплати регреоната сума, да бара Да му се предаде 
меницата заедно со протестот и сметката на која 
што е потврдена исплатата. 

Секој индосант, кој што ја откупил меницата, 
може да го и пребрише својот индосамент и ин-

досаментите на индосантите кои што довогјаат после 
него. 

Член 50 
Кога се врши регрес заради делимично акцепти-

рање, то-гај оној, кои што го наплатил делот на су-
мата за кој што меницата не била акцептира«^, 
може да бара таа исплата да се забележи на мени-
цата и за тоа да му се издаде признаница. Имате-
лот на меницата должен е, освен тоа, да му издаде 
препис на меницата, со потврда оти е верен на ори-
гиналот, како и протест заради вршење натамошен 
регрес. 

Члее 51 
Секој кој што има право да врши регрес може, 

доколку не е противно договорено, да се наплати 
со помошт на нова меница, трасирана по видуење 
на некое од лицата нему одговорни и платива во 
местото на живеењето на тоа лице (повратна ме-
ница). 

Повратна меница обвакја, покрај износи озна-
чени во чл. 47 и 48 еа овој закон, уште и куртажа, 
како и такса за повратна меница. 

Ако повратна меница ја тоасира имателот, меша-
ната сума се одредбе по курс кој што го има ме-
ницата по видуење, трасирана од местото на пла-
ќ а њ е т о на првобитната меница на местото на жи-
веењето на обвеаникот на кого се влече. Ако по-
вратната меница ја трасира индосантот, мешаната 
сума се одреду? по курс, кој што го има меницата 
по видуење, — трасирана од местото на живеење 
на трасантот на повратната меница еа местото на 
живеењето на обвезник пт. 

Член 52 
Со протек на сроковите: 
за поднесуење меници по видуење или на одре-

дено време по видуење, 
за подигање протести заради неакцептирање или 

заради неисплата, 
за поднесуење на исплата меница која што со-

држи одредба „без трошкови", 
имател на меница ги губи своите права против 

индосантите, против трасантот и против другите об-
везници, освен акцептлнтот. 

Ако меница не се* поднесе на акцептирање во 
срок кој што трасантот го одредил, имателот на 
меницата го губи правото на регрес и заради не-
исплата и заради неакцептирање, освен ако од со-
држината на одредбата не произлегле оти тра-
сантот само сакал да се ослободи од одговорно-
ста за акцептор ање. 

Ако е срокот за поднесуење одреден во некој 
индосамемт тогај со тоа може да се користи само 
индосантот кој што го напишал индосаментот. 

Член 53 
Кога во предвидените срокови меницата не може 

да се поднесе или протест да се подигне заради не-
совладиви пречки (законски прописи на некоја др-
жави или некој друг случај на виша сила), тогај тие 
срокови се продолжува 

Имателот на меницата должен е во случај на 
виша оила без одлагање да го извести својот индо^ 
саит и тој извештај, со дата и свој потпис, да го за^ 
бележи на меницата или на алонжот; За ДРУ^о ва-
жат прописите на чл. 44 »на овој закон. 

Кога виша сила престане, имателот на меница^ 
та мора без одлагање да ја поднесе меницата н ! 
акцептирање или на исплата и, ако треба да подигне 
протест. 

Ако виша сила трае повекје од триесет дена по-
еле доспеалоста за вршење регрес не е потребно ни 
поднесуење ни протестирање »а меницата. 
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Кај меница по видуење и на одредено време по 
ведуење, срокот од триесет дена тече од денот на 
кој што имателот на меницата го известил својот 
индосант за виша сила, па макао тоа го направил и 
пред истекот на сроковите за поднесуење; кај ме-
ници на одредено време, по видуењето, срокот од 
триесет дена се позголемуе со тоа време по видуе-
љето означено во меницата. 

Не се сметаат како случаи на виша сила оние 
пречки кои што се чисто лични за имателот на ме-
ницата или за оној нд кој што тој му доверил ме-
ницата да ја поднесе или да го подигне протестот. 

Г л а в а VIII 
Интервенција 

1. Заеднички прописи 
Член 54 

Трасантот, индосантот или авалистата можат во 
меницата да назначат лице кое што по потреба ке 
акцептира или плати (интервениент). 

Интервениентот може меницата, под долу про-
пишаните услови, да ја акцептира или плати за ма-
кар кој обвезник против кого може да врши регрес. 

Интервениент може да биде трето лице, па и 
трасатот или макар кој од обврзаните по меницата, 
исклучувај« го акцептантот. 

Интервениентот е должен во срок од два ра-
ботна дена Да го извести за својата интервенција 
оној за кого што посредуел. Ако го пречекори овој 
срок, одговара до височината на меничната сума за 
штетата која што ке настане заради тоа пречеко-
руење. 

2. Акцептирање со интервенција 
Член 55 

Акцептирање со интервенција може да се врши 
кога годе пред доспеалоста на меницата нејзиниот 
имател е овластен на регрес по меницата која што 
може да се поднесе на акиептирање. 

Кога е на меницата назначено некое лице да ја 
акцептира меницата по потреба или по потреба во 
местото на плакјање да ја исплати, имател на таква 
меница не може пред доспеалоста да го врши своето 
право на регрес против оној кој што го ставил тоа 
назначуење. како ни против потписниците кои што 
после него довогјаат, освен кога меницата му ја под-
нел на назначеног лице и го подигнал протестот, би-
д е ј к и оно одбило да даде акцептирање. 

Во други случаи, имателот на меницата може да 
го одбие акцептирањето со интервенција. На ако го 
допушти го губи регресот кој што пред доспеалоста 
му припагја против оној за кого е даден акцентот, 
како и против потписниците кои што после овој 
довогјаат. 

Член 56 
Акцепт со интервенција се бележи на меницата; 

него што потпишуе интервениентот. Во него се на-
значуе за кого е даден, ако тоа не се назначи, се 
смета оти е даден за трасантот. 

Член 57 
Интервениентот, кога ке акцептира меница од-

говара опрема нејзиниот имател и опрема индосаи-
тите кои што довопаат после должникот за кого 
интервенирал онака како тој должник одговара. 

Макар да е меницата со интервенција акцепти-
рана, оној за кого е тоа направено а исто така и 
оние кои што му одговараат нему, можат, кога ке го 
исплатат износот означен во чл. 47 на овој закон, да 
бараат од имателот да ја предаде меницата заедно 
со протестот, ако имало место, како и со сметката 
на која што е потврдена исплатата. 

3. Исплата со интервенција 
Член 58 

Исплата со интервенција може да се врши во 
сите случаи во кои што, било за доспеалоста било 

пред доспеалоста, имателот на меницата стекнал 
право на регрес. 

Исплатата со интервенција го обвакја целокуп-
ниот износ кој што инаку би имал да го измири 
оној за кого се интервенира. 

Таа мора да се изврши најдалеку утреден по по-
следниот ден допуштен за подигање протест заради 
неисплата. 

Член 59 
Ако меницата ја акцептирале интервениентите 

кои што имаат свое место на живеење во местото на 
плаќање, или ако се во меницата означени по по-, 
треба да ја платат лица кои што во тоа место имаат 
свое место на живеење, имателот на меницата должен 
е оваа да им ја поднесе на сите тие лица, и, ако- е по-
требно, да подигне протест заради неисплатата најда-
леку утрешен по последниот ден допуштен за поди-
гање протест 

Ако протестот не се подигне во тој срок, испа-
гјаат од обвезата: оној кој што ја назначил адресата 
по потреба или за кого со интервенција меницата 
била акцептирана, а така исто и индосантите кои 
што по него довогјаат. 

Член 60 
Имател на меницата кој што одбие исплата со 

интервенција го губи регресот против оние кои што' 
со таа исплата би биле ослободени. 

Член 61 
Исплата со интервенција мора да се потврди со 

изјава за измируење ставена на меницата со назна-
чуењето на оној, за кого е платено. Ако тоа лице не 
се назначи, се смета да е платено за трасантот. 

Меницата и протестот, ако е подигнат, се пре-
даваат на интервениентот-плакјачот. 

Чттен 62 
Интервениентот-плакјачот стечуе права кои што 

произлезат од меницата против оној за кого платил 
и против оние кои што на овој по меницата му се об-
везни. Но тој не може меницата натаму да ја ин-
досира. 

Индосантите кои што довогјаат после потпис-
никот за кого е платена ослободени се од обвезата. 

Кога повекје интервениенти понудат исплата, пр-
венствено има оној кој што ослободуе најповеќе 
обвезници. Ако знаејкји за тоа, инггервениентот до-
стапи противно на ова правило, го губи регресот 
против оние кои што би биле ослободени. 

Г л а в а IX 
Умножуење и преписи 

7. Умножуење 
Член 63 

Трасирала меница може да се издаде во два 
или повекје истоветни примерци. 

Овие примерци мораат да бидат во својот слог 
означени со текукји број; ако тоа не се учини, секој 
примерок се смета како одделна меница. 

Секој имател на меница во која што не е назна-
чено да е влечена само во еден примерок, може да 
бара на негов тпошок да му се издаде уште еден или 
пов-екје примерци. Заради тоа треба да му се обрати 
на својот непосреден индосант, кој што е должен во 
тој поглед да му помогне кај својот индосант, и така 
со ред се до трасантот. Ин досадните се должни да 
ги повторат своите индосаменти на новите примерци. 

Член 64 
Исплатата на еден од месечните примерци осло-

бодуе од обвеза и по сите други примерци, па макар 
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во меницата и да не стои оти со исплатата по еден 
примерок се ништи вредноста и на другите при-
мерци. Трасатот остануе обврзан по секој акцеп-
тиран примерок кој што не ке му биде вратен. 

Индосантот, кој што ги пренел примерните на 
разни лица, како и сите идни индо санти одговорни се 
по сите невратени примерци кои што носат нивни 
потпис. 

Член 65 
Кој што ке испрати еден примерок на акцепти-

рање, должен е на другите примерци да го назначи 
името на лицето, кај кого тој примерок се навогја. 
Ова лице должно е да го предаде на законитиот 
имател на макар кој друг примерок. 

Ако оно одбие да го направи тоа, законитиот 
имател на овој друг примерок може да врши регрес 
дури кога со протест ке утврди: 

1) на негово барање да не му е предаден при-
мерокот испратен на акцептирање; 

2) да ни по еден друг примерок не можел да 
добие акцепт или исплата. 

2, Преписи 

Член бб 
Секој имател на меница има право да направи 

од неа препис. 
Преписот мора да содржи точно препишана из-

ворна меница со индосаментите и сите други одреди 
кои што на неа се навопаат. Во преписот мора да се 
назначи дека се завршуе, 

Препис може да се индосира и авалира на ист 
начин и со исто дејство како и изворната меница. 

Член 67 
Во преписот мора да се означи лице кај кого се 

вавогја изворната меница. Препис во кој што тоа не 
е направено нема менично-правна вредност. 

Лице кај кого изворната меница се навогја дол-
жно е меницата да ја предаде на законитиот имател 
на преписот. Ако оно тоа го одбие, имателот на 
преписот може да врши регрес против оние кои 
што го индосирале или авалирале преписот дури од 
кога ке утврди со протест на негово барање да не 
му е предадена изворната меница. 

Ако изворниот документ, после последниот ин-
досамент, ставен пред но што е направен преписот, 
содржи одредба „почнуејкји одовде индосаментот 
важи само на преписот", или макар каква друга оз-
нака која што тоа исто значи, ништав е секој индо-
самент кој што после тоа би бил ставен на изворната 
меница. 

Г л а в а X 

Преправање на меница 

Член 68 
Ако е слогот на некоја меница преправен, оние 

кои што меницата ја потпишале после тоа препра-
вање одговараат спрема преправениот слог, а пора-
ните потписници одговараат спрема првобитниот 
слог. 

Г л а в а XI 
Протест 
Член 69 

Протест се подива кај околиски судови во под-
рачје на нивната месна надлежност. 

Кај околиски судови работи на протести судија, 
а може и судски чиновник кому претседателот на су-
дот со распоредот ке му ја довери таа должност. 

Министерот на правосудне^ ФНРЈ, во соглас-
ност со Министерот на поштите, може со уредба да 
пропише и кај поштите да се подигаат п р о т е с т 

Член 70 
Кога се подига протест, иротесниот орган, во 

смисла на наредбата на чл, 106 на овој закон, ја под-
несуе меницата на оној против кого се бара протест 
и го повикуе да ја изврши бараната чинидба. 

Ако бараното лице не се најде во својот работен 
локал, кога го има, односно во жилиштето, кога ра-
ботен локал нема, или ако се најде, но барањето 
не може да му се соопшти макар од која причина, 
протестниот орган не е должен да ја повтори про-
тестната постапка. 

Се смета да е докажано оти работниот локал или 
жилиште не можел да се пронајдат само тот ац ако во 
протестот е забележено да с^ протестниот орган без-
успешно распрашуел за тоа кај месниот народен 
одбор. 

Ако протестниот орган не би бил достаточно 
брижлив во распрашуењето за работниот локал или 
жилиште, протестот се пак е силен, но органот со 
тоа не се ослободуе од одговорноста за штетата. 

Член 71 
Протестот мора да содржуе: 
1) препис на иротестираната меница односно про-

тестираниот меничен препис, како и сите изјави од-
носно забелешки на нив; ако се протестот подига 
ио меница издадена на странски назив, тогај мора 
да се приложи и превод на меницата, со заверка на 
оној кој што го подига протестот; 

2) име или фирма на лицето по чие барање и 
против кого се подига протестот; 

3) потврда да бараното лице не ја извршило чи-
нидбата, која што врз основа на меницата од него 
се бара или да протестниот орган не можел да го 
најде во неговиот работен локал или жилиште, или, 
ако го и нашол, макар од било која причина да не 
можел да му го соопшти баоањето; 

4) место, ден, месец, година и саат, кога е и ло-
калот дека е превземена или безуспешно опитана 
протегната постапка; 

5) дата на протестот, број под кој е заведен во 
регистер на протестите, службен потпис на протест-
ниот орган, како и печат на надлештво™. 

Оној дел на меницата или на преписот кој што 
не може да се прочита, протестниот орган ке го 
означи во протестот како нејасен 

Ако бараното лице го образложи одбивањето на 
чинидбата или ако трасатот постави барање спрема 
чл. 23 ст. 1 на овој закон треба и тоа да се забележи 
во протестот. 

Член 72• 
Кога врз основа на иста меница се бараат по-

веде чинидби или кога иста чинидба се бара од 
повекје лица, наместо повекје протести, може да се 
подигне само еден протест. 

Член 73 
Пропуштената чинидба, заради која што про-

тестот е баран може да се изврши и во раце односно 
во присаство »а протестниот орган (чл. 69 на овој 
закон). Одредба или напатствие кое што на тоа би 
се противила нема вредност спрема лицето кое што 
има да ја изврши чинидбата. 

На случај на исплата меничниот долг, протест-
ниот орган ја потврдуе таа исплата на меницата и 
меницата ја предава на лицето кое што ј$ извршило 
исплатата. 

Ако меничниот должник исплати еден дел на 
меничната сума, тоа ке се забележи на изворната 
меница и во протестот и за тоа на плакјачот ке му 
издаде признаница на преписот на протестирана 
меница. 

Член 74 
Ако меничниот обвезник ја исплати меничната 

сума, но одбие да ги »оплати протестите трошкови, 
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ова опстојателство ке се утврди со протестот, а са-
мата меница ке му се предаде на плакјачот. Накнада 
на протестите трошкови се бара врз основа на овој 
протест. 

Член 75 
Документот за протестот мора без одлагање да 

му се предаде на имателот на меницата или на лице 
кое што во негово име ја поднело меницата на 
протест. 

Член 76 
Протестниот орган должен е целата содржина 

на подигнатите протести да ги заводи по ред, по 
нивната дата и број, во нарочен регистер. 

Формата и начинот на водењето на протестниот 
регистер ке ја пропише Министерот на' правосудне^ 
ФНРЈ. 

Врз основа на протестниот регистер, протест-
ниот орган им издава на лицата заинтересирани по 
дотичната меница заверени преписи на протестот 
со наплата на такса. 

Член 77 
Ако трасантот во слогот на меницата не бара да 

протестот биде во форма на јавен документ, проте-
стот заради неакцептираное или неисплата може, по 
пристанок на имателот на меницата, да биде заме-
нет со -писмена изјава на меницата на она лице од 
кого е барано чинењето (трасат, акцептант, домици-
лијат, адресат по потреба или интервениент). Изја-
вата на овие лица мора да биде датирана, потпи-
шана и во протестниот срок внесена во регистерот 
на протести за што протестниот орган ставуе пот-
врда на протестираната меница или алонж. 

За меници до 500 динари заклучно, Владата 
ФНРЈ може со уредба да пропише да протестниот 
орган, на место протестот по претходните прописи 
(чл. 69 до 77 ст. 1 на овој закон), со препорачено 
писмо да им го достави преписот на меницата на 
сите менични должници, со забелешка да е мени-
цата протестирана. За тоа на барање се издава уве-
рење кое што се упишу е во протеониот срок во ре-
гистерот на протести. Во таков случај отпагја из-
вештајот по чл. 44 на овој закон. 

Г л а в а XII 

Застарелост 

Член 78 
Сите менично-правни барања против акцептантот 

застаруат за три години, сметајќи од доспеалоста, 
Менично-правните барања на имателот на мени-

цата против индосантите и против трасантот заста-
руат за година дена, сметајќи од денот на благо-
времено подигнатиот протест, а ако се во меницата 
навогја одредбата „без трошкови", тогај од доспе-
алоста. 

Менично-правните барања на ин д о с а д и т е едни 
против други и против' трасантот застаруат за шест 
месеци, смета јќи од денот кога индосантот мени-
цата ја откупим или од денот кога е против него 
ка ј судот постапено. 

Член 79 
Застареноста се прекинуе со поднесуење туж-

бата на суд. Со тужба се изедначуат: пријава на ме-
н и ч н о г побаруење во стечај, остваруење менично-
правиото барање во тек на парница, повику ење во 
заштита, извештај со кој што тужениот го обавестуе 
својот претходник оти е против него поднесена ре-
г р е с и тужба, предлог за извршуење кој што држав-
ното кредитно претпријатие го направи во смисла 
на чл. 26 (2) Законот за уредуење и работење на 
кредитниот систем, како и извештај за тоа кого др-
жавното кредитно претпријатие им го испракја на 
р е г р е с и т е должници. Извештајот се соопштуе преку 
суд или непосредно со пр еп окачено писмо, во кој 

случај денот на кој писмото е предадено на пошта 
се зема како ден на соопштуење. 

Член 80 
Прекината застареност повторно започнуе да 

тече: 
1) во случај на поднесуење тужба и во случај на 

остваруење барањето во текот на парница, од денот 
на последната парична работа, ако ни во еден ни во 
друг случај парницата не се продолжи, 

2) во случај на пријава во стечај, од денот на 
свршетокот на стечајната постапка, и во случај кога 
се оспори во стечајот пријавеното барање, од денот 
на оспоруењето; 

3) во случај на повикуење во заштита и из«ве-
стуење за поднесена тужба, од денот кога парни-
цата правосилно се заврши. 

Член 81 
Ако поверителот во текот на последните три ме-

сеци пред истекот на срокот на застареноста заради 
престануењето на судското работење или заради 
воена служба во војна или заради виша сила (чл. 53 
на овој закон), бил спречен во остваруењето на 
своите менични права, застареноста не тече додека 
трае таа спреченост. Застареност такугјере не тече 
додека трае стечај над поверителовиот имот. Кога 
ке престанат овие пречки, застареноста не може да 
се заврши 'Пред триесет дена, доколку нејзинивт 
срок би истечуел пред тоа време. 

Член 82 
Ако парнично не оп ос обио лице, макар во кој мо-

мент во текот на последните три месеци на срокот 
на застареноста, нема застапник, тогај застареноста 
која што против него тече не може да се заврши 
пред истекот од три месеци од моментот кога тоа 
лице постанало парнично способно или добило за-
стапник. Тоа исто важи и за случај да застапникот 
изгуби парнична способност или да метју него и пар-
нично-неспособното лице постои сукоб на интересите, 
во поглед на подигната тужба или тужба која што 
би имала да се подигне. 

Застареноста на едно менично побаруење кое 
што чини дел на некоја оставнина или кој што пагја 
на терет на некаква оставнина, не може да се за-
врши пред истекот на шест месеци после смртта на 
покојников 

Член 83 
Прекинуењето и обуставуењето на застареноста 

дејствуат само спрема оној, спрема кого настанала 
причината за прекинуење односно обуставуење. 

Член 84 
Причините на прекинуењето и обуставуењето на 

застареноста на инострано право дејствуат во сми-
сла на овој закон само доколку одговараат на при-
чините наведени во предните членови. 

Г л а в а XIII 
Неоправдано обогатуење 

Член 85 
Трасантот, акцептантот и индосантот, чиите ме-

нични обвези се угасиле заради застареноста или 
заради тоа што се пропуштени чинења пропишани 
заради одржуењето на меничните права, му одго-
вараат на имателот на меницата, ако на негова 
штета неоправдано се обогатиле. Другите менични 
обвезници ослободени се од оваа одговорност. 

Имотно барање кое што се заснива на одго-
ворноста заради неоправдано обогатуење може да 
се оствари и врз основа на судска одлука за амор-
тизација на нестанатата меница. 

Одговорноста заради неоправдано обогатуење 
застаруе за три години; во сето останато на оваа 
застареност се применуат прописите на трговското 
односно граѓанското законодавство. 
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Г л а в а XIV 
Право на залога и придржа] 

Член 86 
Кога, заради обезбедуење на менично побаруе-

н>е, имател на меница, врз основа на писмена изјава, 
прими во залога некаква движи а ствар или побаруе-
ње, а должникот не ја исполни на време својата ме-
нична обвеза, тогај имателот на меницата има право 
од залогата да се намири не подига јќи тужба про-
тив залагачот. 

Во таа цел имател на меница може: 
1) врз основа на меница и документ за залога 

да бара од суд надлежен било за него било за за-
лагачот, продавачка на залогата; судот наредуе 
јавна продавачка не преслушуеЈКји го залагачот; 
со тоа не се отклоиуе одговзрноста на имателот на 
меницата за злоупотреба на заложното право; 

2) заложените менични или други барања да се 
»аилатат и од доблесните шари да се намири; или 
заложените барања да се задржат за себе до изно-
сот на своето побаруење. 

Сите овие права му припаѓаат на имателот на 
меницата и во случај кога залагачот падне под 
стечај, 

лако за намераваната така и за извршената 
продавачка или задржуење на залогата имателот на 
меницата мора, по возможност без одлагање, да го 
извести должникот, како и залагачот, ако е тоа 
тра; лице. 

Имателот на меницата е должен ,ако се намири 
потполно за своето побаруење ,да му ја предаде на 
залагачот, односно во неговата стечајна маса, извор-
ната меница како и добивениот вишок. Делимичао-
то намируење мора да се забележи на меницата. 

Член 87 
Со стечуење правото на тужба или на регрес, 

имателот на меница стечуе и право на придржај над 
должниковите пари, движности и хартии од вред-
ност, кои што по законит п-агг дошле во негови раце 
или со кои што може да располага. Но право на 
придржај над споменатите предмети не може да се 
врши, ако должникот или т р е ш лице, при урачуење 
то или пред тоа, му ставиле до знаење на има-
телот на меницата оти предметите се даваат во 
нарочна цел. 

Имателот на меницата може да се послужи со 
правото на придржа,Ј и пре', но што барањето му 
доспеало, ако должникот паднал под стечај или ако 
извршуењето на ^паричниот чо лг од неговиот имот 
останало безуспешно, или ако е должникот трго-
вец кој што ги обуставил своите пла кј ања. Во овие 
случаи ни ставуењето до знаење оти предмети!е ^е 
даваат во парична цел не го чсклучуе вршењето 
правото га придржа^. ако дотичниге предмети дошле 
во раце па имателот па меницата или во неговата 
вла^т на располагање пред но што настапиле горе 
наведените опстојателства или пред но што тој за 
нив дознал, 

Член 88 
Имателот на меницата мора, по возможност без 

одлагање ^а го извести должникот за вршење пра-
вото на придржа,}. 

Доколку странките инаку не е«- договарат, пра-
вото на придржам на имателот на меницата му пре-
стану^ ако неговото побаруење достаточно се обез-
беди со депозит во пари или во хартии од вредност. 

Член 89 
Правото на придјржај има исто дејство како и 

правото на залога по чл. 86 на овој закон. Имате-
л а меницата, по писмен присчанок на должни-
кот или врз основа на правосилна пресуда на судот 
надлежен било за придржателот било за должни-
кот, со која што е признато правото на придржа^ 
може. 

1) придржавте готови пари да ги употреби на 
изменуење на своето побаруење; 

2) со шри држените други тр ед мети да поста-
пуе во смисла на чл. 86 на овој закон. 

Г л ав а XV 
Амортизација на меница 

Член 90 
Оној кому му нес тан ал а меница може на надле-

жниот суд на местото на плакјањето да му предложи 
да ја амортизира. 

Во предлогот мора да се изнесе главната со-
држина на нестанатата меница и да се учини за 
вероватно оти п̂  едлагачог таа меница Ја имал или 
врз основа на оваа да му припагја некое право. 

Ако судот најде да се поднесените подаци до-
статочни ке издаде оглас, во кој што ке ја изложи 
главната содржина на нестанатата меница со позив 
да оној кај кого се навода Ја покаже на судот во 
срок од 60 дена, оти судот инаку, по протекот на 
овој срок, ке ја огласи за поништена. 

Овој оглас ке се објави еднаш во „Службениот 
лист на Федеративна Народна Република Југосла-
вија". 

Ако денот на плаќањето векје доспеал срокот 
за покажуење тече од денот на огласот, а ако 
денот на плаќањето довогја дури подоцна, тогај 
од протекот на овој ден. АКО на меницата по видуе-
ње или на одредено време по видуење срокот за 
поднесуење не и протекнал, тогаЈ срокот за пока-
жуење на нестанатата меница тече од последниот 
ден на срокот одреден за поднесуење на видуење. 

За овој оглас судот ке го извести предлагачот 
и сите во меницата именуени лица. 

Член 91 
Предлагач на амортизација мора, да би одржал 

регрес против трасантот на неакцептирана меница, 
како и против трасантот кој што г заоранил под-
несуењето меницата на ахцептираље, во текот на 
срокот одреден за подигање протест заради неак-
цептирање или неисплата и во место одредено, да 
подигне протест, подносуејкји ја главната содржина 
на настанатата меница, Протестот го заменуе под-
несувањето на меницата на акцептирање или на ис-
плата и подигањето на о д н о с и т е протести. Накнада 
на т р о ш к о в н е за ТОЈ протест не може д;? се гара. 

Врз основа на судска одлука с<> коЈа штс се на-
редбе постапка :-а аморги^а1л:р, г р е д л ^ а ч о г мо.ке, 
еко инаку не дс чшорил, л »спѓ« ло: ј ; | па ' 2-
стап 11 ата меница, да бара да акцелтгеп от, а БО СЛУ-
ЧАЈ на предниот став трасантот, да ја положи менич-
пг-та сума на надлежниот органи иа в лг. ста аналогно 
наредбата н а чл. 41 на овој закон, и а такво 0а-
ра<±>е нема место, ако оној од кого се о :ра полагање 
на мешаната сума докаже оти предлагачот немал 
право да Сара амортизација. 

Член 92 
Ако меницата во текот на срокот, одреден во 

огласот, не се поднесе, тогај судот ја огласне не-
стзнатата меница за амортизирана и за тоа го изве-
с н е акцептантот односно трасантот на неакцети-
рз.тата меница или трасантот кој што го забранил 
нодиесуењето на меницата на а емитирање, ставу-
СЈКЈИ му до знаење оти менична':а сума може да му 
ја исплати на предлагачот ка амортизацијата. Судот 
за амортизирањето на меницата ке го извести пред-
лагачот како и сите во меницата именуени лица. 

Врз основа на амортизирана меница не можат 
да се остваруат никакви менични права. 

Врз основа па одлука за амортизација предлага-
чот може против акцептантот, а во случај на ста-
вот 1 чл. 91 на овој закон против трасантот да ги 
остваруе своите менични права како да има неамор-
тизирана меница. Но тие менични должници не ке 
бидат обврзани да ја извршат исплатата, ако до-
кажат оти предлагачот бесправно добил одлука за 
амортизација. 
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Член 93 
Ако во срокот кој што со огласот е одреден се 

појави оној кај кого се н>авогја меницата за која 
што амортизацијата е барана, судот бидејкји мени-
цата му е покажана на предлагачот и од кога ке ги 
преслуша заинтересираните лица, ке ја обустави на-
тамошната постапка. 

Г л а в а XVI 

Сукоби на закони 

Член 94 
Способност на лице менично да се обврзе одре-

дуе закон на неговата земја. Ако ТОЈ закон упатуе 
на закон на некоја друга земја, тогај се применуе 
законот на таа друга земЈа. 

Лице кое што спрема законот означен во пред-
ниот став би било менично-правно неспособно, се 
пак полноважно е обврзано ако потписот го дал на 
подрачје на земја по чи,и закони би имало менично-
правна способност 

Член 95 
Формата на примање менични обвези ја одредуе 

закон на земјата на чието подрачје тие обвезу се 
примени. 

Исклучително од тоа. 
1) ако примените менични обвези не се полно-

важни спрема прописите на предниот став, но му 
одговараат на законот на земјата дека е некоја по-
доцна обвеза примена, тота] опстофателството да се 
пораните обвези во поглед на формата неправилни 
не ја одзема полноважноста на тие подоцни обвези; 

2) меничните обвеза метју нашите државјани 
примени во иностранство, ако одговараат на про-
писите на овој закон, полноважни се, макар да не 
одговараат на законот на местото дека настанале. 

Член 96 
Формата и сроковите на протестот, како и фор-

мата на другите чинења потребни за вршење или за 
одржуење на меничните права ги одредуе закон на 
земјата на чието подрачје мора да се подигне про-
тестот или изврши чинењето, 

Член 97 
Дејството на обвезите од акцептантот на траси-

рана меница и издавачот на сопствена меница го 
одредуе закон кој што важи во местото, дека се 
овие документи плативи, 

Дејството кое што произведуат обвези на дру-
гите менични должници го одредуе закон на зем-
јата на чието подрачје се дадени потписите со кои 
што се тие обвези примени, 

Член 98 
Сроковите за остваруење регресните барања ги 

одредуе, во поглед на сите менични потписници, за-
кон на местото во кое што е меницата издадена. 

Исто така закон на местото на издавањето на 
документот одредуе да ли имателот на меницата сте-
ауе барање кое што дало повод за издавање на 
!документот. 

Член 99 
Црашање, да ли акцентот може да се ограничи 

»а еден дел на сумата и да ли имателот на мени-
цата е должен или не да прими делимична исплата, 
се решава спрема закон на земјата дека е траои-
раната меница платива. 

По истиот закон се расправуе и прашањето на 
•^лимичната исплата на сопствена меница. 

Член 100 
Закон на земјата дека е меницата платива одре-

дуе мерки кои што има да се превземат во случај 
на гасење или кражба на меница. 

Г л а в а XVII 

Општи наредби 

Член 101 
Менично може да се обврзе секое лице кое што 

спрема прописите на граѓанското или трговското 
законодавство може со одговор да се обврзе. 

Член 102 
Неписмено лице или лице кое што не може да 

пишуе менично се обврзуе кога на меницата или на 
алонжот Стави ракознак, КОЈ ШТО судот ке го завери. 
Штембил, мухур и потпис со еврејски писмена се 
сметаат као ракознак. 

Менична обвеза може да се прими за неписмено 
лице само врз основа на полномоштие, кое што 
тоа го издало и суд го заверил. Со ова не се мену-
ваат законските одредби за потпишуење под тргов-
ска фирма. 

Во судска заверка чиновникот мора да стави: 
лично или преку приведени сведоци да го познава 
лицето кое што сака менично да се обврзе *или да 
издаде полномоштие, потоа на споменатото лице да 
му е прочитана изјавата со која што се обврзуе 
менично или со коЈ1а што дава полномоштие и да 
тоа потврдило оти тоа одговара на неговата волја. 
Заверката мора да има службен број, печат и пот-
пис на чиновникот. 

Член 103 
Потписот на слепи лица на меница важи само 

то гај ако суд го заверил на начин про пишан в»о 
претходниот член. Тоа исто важи и за полномоштие 
издадено заради менично задолжуење. 

Член 104 
Ако меница доспева на законски празник, неј-

зината исплата може да се бара дури следниот 
работен ден. Така исто и сите други чинења, кои 
што се однесуат на меницата, особено поднесуење 
на акцептирање и протест, можат да се превземат 
само на работен ден. 

Кога некое од тие чинења мора да се изврши 
во некој срок, чинот последен ден е законски пра-
зник, тогај тој срок се продолжуе до првиот рабо-
тен ден КОЈ што довогја одма ос протекот на сро-
кот. Празничните денови во текот на срокот се 
убројуат при пресметуењето на срокот. 

Член 105 
Ни во законските срокови ни во сроковите одре-

дени во меницата не се убројуе денот од кого тие 
кинисуат. 

Никакви денови на почетокот, ни законски ни 
судски, не се допуштени. 

Член 106 
Поднесуење меница на акцептирање или на 

исплата и сите други чинења кои што по овој закон 
има да се превземат заради вршење или одржуење 
меничните права, мораат да се превземат во работен 
локал и во време одредено како работно од над-
лежните власти. Ако локалот не може да се пронајде 
или ако од меницата не се гледа да бараното лице 
има работен локал, тогај мора да се бара во жи-
лиштето. 

Во случај на чл. 26 ст. 2 на овој закон меницата 
се поднесуе на исплата во локалот или кај лице кое 
што трасатот го означил. 

Чинењето може да се изврши и вон локалот, жи-
лиштето или работното време, ако на то,а пристане 
лицето спрема кое се врши. 
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ВТОР ДЕЛ 

Сопствен« меница 
Член 107 

Сопствена меница содржи: 
1) означуење да е меница, внесено во самиот 

слог на документот на јазик на кој што е таа со-
ставена; 

2) безуветно нафакјање оти одредената сума на 
пари ке се плати; 

3) означуење доспеалоста; 
4) место дека плаќањето треба да се изврши; 
5) име на оној кому или по чија наредба мора 

Да се плати; 
6) означуење денот и местото, дека е сопстве-

ната меница издадена; 
7) потпис на оној кој што меницата ја издава 

'(издавач). 
Член 108 

Документ, во кој што не би бил макар кој од 
•остојците поброени во претходниот член, не важи 
како сопствена меница, освен во случаи кои што се 
Одредени• во следните ставов«. 

Сопствена меница, во која што не е означена 
Аоспеалоста. се смета како меница по видуење. 

Ако не е нарочно одредено, важи како место на 
лдакјање, а заедно и како место на живеење на из-
давачот, она место кое што е назначено како место 
На издавање на меницата. 

Сопствена меница, во која што не е назначено 
Местото на издавање, се смета да е издадена во ме-
стото, кое што е означено покрај името на издавачот. 

Член 109 
На сопствена меница, доколку не се во против-

ност со нејзината природа, се применуат следните 
Прописи на овој закон за трасираната меница: 

за индосамент (чл. 10 до 19); 
за доспелост (чл. 32 до 36); 
ва плакјање (чл. 37 до 41); 
за регрес зарад,, ^исплатата (чл. 42 до- 49, 51 

№> 53); 
за интервенција (чл. 54, об до 62); 
за преписи (чл. бб и 67), 
за преправање меница (чл. 68); 
за протест (чл. 69 до 77); 
за застареност (чл. 78 до 84); 
за неоправдано обогатуење, право на залога и 

придржа] (чл. 85 до 89); 
за амортизација (чл. 90 до 93); 
за сукоб на закони (чл. 94 до 100); 
општи наредби (чл. 101 до 106). 
На сопствена меница исто така се применуат про-

писите за меницата платива кај трето лице или во 
место различито од трасатовото живеење (чл. 4 и 26); 
за одредуење камата (чл. 5), за разликите во назна-
нуењата сумата која што има да се плати (чл. 6), за 
полноважност на потписот ставен на меница која 
што содр-жи потписи споменати фз чл. 7, за полно-
важност потписот на лице кое што работи без овла-
сгуење или кое што го пречекори своето овластуење 
(чл. 8), како и за дополнителното исполнуење (чл. 16 
ст. 2). 

На сопствена меница се ирименуат и прописите 
за авал (чл. 29 до 31). Во случајот предвиден во чл. 
31, последниот став, ако во авалот не се назначи за 
кого е даден, важи да е даден за издавачот на соп-
ствената меница. 

Член 110 
Издавачот на сопствена меница одговара онака 

како одговара акцептант на трасирана меница. 
Сопствените меници платнен на одредено време 

Пи видуење мораат да му се поднесат на видуење 
на издавачот во срокови одредени во чл. 22 на овој 
зака«. Издавачот го потврдуе »едрењето со дот-
рае потпис ив самат« меница, ѕ срокот по в о д е н о т о 

тече од датата на видуењето. Ако издавачот одбие 
да го потврди видуењето, тоа одбивање мора да се 
(установи со протест (чл, 24 на овој закон), од ш -
<&та дата тече срокот по видуењето. 

ТРЕТ Д Е Л 

Преодни и завршни одредби 

Член 111 
За спорови кои што се започнуат врз основа на 

тужба на имател на меница против нејзините пот-
писници надлежен е и судот на чието подрачје се 
навогја местото на плакјањето. 

Член 112 
Ако врз основа на документ во смисла на точ. 2 

чл. 26 на Законот за уредуење и работење на кре-
дитниот систем, или врз основа на пресуда односно 
платни налог издадени по една меница против некои 
менични потписници некој од нив извршил наредено 
плакјање (ја откупил меницата), тогај тој документ, 
пресуда односно платни налог по кој што осудениот 
'потписник постапил, заедно со потврдата и смет-
ката на која што е потврдена исплатата, како и со 
протестот ако требало да се подигне, достаточен е 
извршни наслов за остваруење на неговите регреси« 
права против нему одговорните менични должници 
кои што се обванати со тој ист документ, пресуда 
односно платни налог. 

Член 113 
Исклучително од чл. 2 Законот за неважноста 

»а правните прописи донесени пред 6 април 1941 и 
за време непријателската окупација („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 86 од 25 октомври 1946 година) за мени-
ци издадени пред в л е ч е њ е т о во сила на овој закон 
важат 'прописите на Мен идниот закон од 29 ноември 
1928 година. 

Исто така по тој закон се пр осуду е формата и 
дејството на меничните изјави кои што, после вле-
ч е њ е т о во сила на овој закон, се дадени на мени-
ци издадени преда тоа. Ова важи и за чинењата 
потребни за одржуење меничните права. 

Член 114 
Владата ФНРЈ ке пропише со уредба кои дено-

ви во смисла на овој закон ке се сметаат како пра-
зници. 

Владата ФНРЈ може спрема озбилноста на при-
ликите а во врска со одредбите на членот 53 на 
овој закон, да пролише со уредба соодветна зашти-
та за р е г р е с и т е менични должници со одлагање 
сроковите за исплата мениците и на т. ел., кога годе 
инострана држава ке издаде прописи со кои што се 
опречуе вршењето или одржуењето на правата од 
тие меници. 

Министерот на финансиите ФНРЈ ке одреди кои 
установи има да се сметаат како пресметковни за* 
ве денија во смисла на чл. 37 на овој закон, како и 
куртажата од чл. 51 ст. 2 на овој закон. 

Член 115 
Овој закон влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

У. бр. 653 
12 декември 1946 годи«а 

Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, Претседател, 

М и е Перушки«, с р. д р Иван Рибар, е * 
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729. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во врска 
членот 7 Законот за Президиумот на Народната скуп-
штина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на 
Народната скупштина ФНРЈ ја прогласуе Одлуката 
која што ја донела Народната скупштина ФНРЈ на 
заедничката седница на Сојузното векЈе и Векјето 
на народите, а која што гласи: 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДА НА ЗАКОНИТЕ КОИ ШТО ЗАКО-
НОДАВНИТЕ ОДБОРИ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ И 
ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ ГИ ДОНЕЛЕ НА ОСНО-

ВА ЧЛЕНОТ 136 УСТАВОТ 
Народната скупштина ФНРЈ ги потврду« сите за-

кони кои што ги донеле законодавните одбори на 
Сојузното векје и на Векјето на народите на основа 
членот 136 Уставот и кои што со своите укази ги 
прогласил Президиумот на Народната скупштина 
ФНРЈ, а кои поименично се наведени во Извештајот 
на законодавните одбори на обата дома од 6 де-
кември 1946 година. 

Народната скупштина ФНРЈ ги одобруе и по-
тврдуе сите амандмани кои што законодавните од-
бори на обата дома накнадно ги усвоиле и кои што 
чинат составен дел на Извештајот на законодавните 
одбори. 

Оваа одлука влегуе во сила штом Народната 
скупштина ја изгласа. 

10 декември 1946 година 
Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

730. 
У К А З 

ЗА ЗАКЛ^ЧУиЊЕ НА II РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВ-

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Како СОЈУЗНОТО векје и Векјето на народите ја 

завршиле својата работа, Президиум от на Народна-
та скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија на основа членот 58 и 60 Уставот 
решил: 

II редовно заседание на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 
кое што со указ е закажано за 15 ноември 1946 го-
дина а одложено за 2 декември 1946 година — да се 
з а р у ч и . 

У.бр. 716 
21 декември 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
иа Федеративна Народна Република Југослав!!!* 

Секретар, Претседател* 
Миле Величин, е. * Јр (как Рш*Њ е. 

731. 
На основу чл. 1 Уредбата за планска р а с п о д е л а 

И потрошуачка на стоката од 12 мај 1945 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 32/45), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСКЛУЧУЕЊЕ ПРОИЗВОДУАЧИТЕ НА ШЕ-
Ќ Е Р Н А РЕПА ОД РАЦИОНИРАНО СНАБДУЕН>Б 

СО ШЕКЈЕР 
1) Производуачите на шекјерн>а репа, кои што ке 

примат за предадената шекјерна репа 50 кг и п > 
векје шекјер како накнада во натура, се исклучуат, 
заедно со членовите на своите домаќинства од ра-
ционирано снабдуење со шекјер дз идната кампања 
на шеќерната репа. 

2) Производуачите на шеќерна репа, кои што 
по истиот основ ке примат пзмалку од 50 кг шекјер, 
имат право, заедно со членовите на своите дома-
ќинства, на рациониранз снабдуење со шекјер како 
и другите потрош-уачи, 

3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об* 
јавуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија ' . 

Бр. 89334 
12 декември 1946 гздина 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др Заим Шарац, е. р. 

732. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА УКИНУЕЊЕ ЦАРИНСКИТЕ ОДДЕЛИ НА ЦА-
РИНАРНИЦНТЕ ВО СУШАК, ДРАВОГРАД-МЕЖА 

И ЗАДАР 
На осноза § 20 Одлуката за организација на др-

жавната финансиска управа, а по укажана потреба, 
р е ш а в а м : 

да се укинат следните царински оддели: 
1) Замет, Хости и Дренова на Главната царинар-

ница Сушак, 
2) Копривна, Голмана и Цер нице на царинарни-

цата ДраЕог?ад-М«*жа; и 
3) Иж, Приклања и Силба на царинарницата 

Задар. 
VI бр. 13349 

12 декември 1946 година 
Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жу јович, е. р. 

733. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПРЕДАВАЧКА ТЕЛЕГРАМИ НА КРЕДИТ 
На основа чл 1, 2 и 3 ст. 2 Законот за поштан* 

ско-телегр<афско-телеф ниските такси. 
р е ш а в а м : 

I — Да се укине п р е д а в а ч ^ на телеграми на 
депозит; и 

И. Да се уведе п р е д а в а ч и на телеграми на кре-
дит. 

Предавачвса на телеграми на кредит ке се врши 
под следен услов«; 

1) органите на државната власт и органите на 
демиша, како и нивиште установи, држав-
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вите стопански претпријатија, државните парични 
заводи, странските дипломатски и конзуларни- прет-
ставништва, новинарските агенции, уреди .иште ата на 
листови и списанија, друштвото на Црвениот крст 
и јавните организации можат да предаваат телеграми 
на кредит на шалтери!е ка ј месните пошти (теле-
графот). 

2) Кр едити раните телеграми се предаваат на 
шалтер д о книгата за предавање телеграми на кре-
дит, која што Ја пр опишу е Министерството на по-
штите. Книгата пред употребата мора да ја завери 
раководачот на надлештво™, установата или прет-
пријатието со потпис и печат. Книгата содржи след-
ни рубрики: реден број, дата, назив на одредишната 
(пошта, број на телеграмата, број на зборовите, 
износ на таксата и потпис на службеникот кој што 
јја превземал телеграмата. Сопственикот на книгата 
!ја пополнуе првата, втората и третата, а службе-
никот на поштата останатите рубрики. Во послед-
ната рубрика службеникот покрај потписот го става 
отисокот на жигот на поштата (телеграфот). 

3) На кредитираната телеграма која што се пре-
дава на шалтер мора да биде означена точна адреса 
на испраќачот. 

4) Сите приватни телеграфски и телефонски 
претплатници можат да предаваат на своите месни 
пошти телеграми »а кредит од нивните телеграфски 
-апарати односно телефони. 

5) Службеникот кој што прима телеграми преку 
телеграфскиот апарат или преку телефонот е дол-
жен пред превземањето на телеграмата да ја кон-
тролира точноста на пријавениот број на претплат-
ничикот телеграфски апарат односно претплатнич-
ки от телефон. 

6) Пресметките за телеграми предадеш* на кре-
дит се задолжуат со одделна доплата од 0,5% на 
вкупната задолжена сума на име на трошкови за 
пресметана. 

7) Приватните корисници на кредитот се дол-
жни да го уплатат износот на пресметката до 10-ти 

^ !а државните надлештва, установи и претпријатија 
'до 25-ти во месецот ко ј што го следи месецот на кој 
пресметката се однесуе. 

8) Ако корисник на кредитот кој што предава 
телеграми на шалтер не уплати полн износ на пре-
сметката во срок одреден во точ. 7, поштата му го 
|УЈКинуе кредитирањето. 

9) Ако корисник н а кредитот, кој што предава 
телеграми на својот телеграфски апарат односно 
.телефонот не уплати полн износ на пресметката 
дво срок одреден во точ. 7, поштата ги исклучуе 
од сообракјај односните претплатникови телеграф-
ски или телефонски аѓГ&цати. Ова исклучуење е 
[еднострано, т. е претплатникот може да участвуе во 
месниот и меѓумесниот с о о б р а к а ј само како пови-
кано лице. Исклучуење од сообраќа ј от не го осло-
!бодуе претплатникот од плакјања претплатна такса 
за време и с к л у ч е н о т о . За повторно уклучуење, по 
уплатата на должниот износ до крајот на месецот 
се плак ја такса во износ од 50 динари по приклу-

чокот. 
10) Ако износот на пресметката не е уплатен 

ми до 15-иот ден во месецот односно, ако е во пра-
шање државно надлештво, установа или претприја-
тие, до крајот на месецот кој што го следи месецот 
•За кој пресметката е направена, поштата ја задол-
!Ж'уе пресметката на корисникот на кредитот со 
такса за евиденција и манипулација која што изне-
суе 50 динари. 

11) Ако корисник на кредитот кој што предава 
телеграми ва својот телеграфски апарат односно 
телефон не го плати должниот износ ни до крајот 
на месецот, телеграфскиот апарат односно телефон 
се исклучуе потполно од с о о б р а к а ј , со. што;? пре-
стануе претплатничкиот однос * тој "издаден ик. 
Истовремено поштата преку надзор нат а пошт! 
носно дирекција превзема мерки за наплата на 
до лжн иот износ. н 

12) Предните прописи за исклучуење телефон 
од с о о б р а к а ј не се применуат ма телефони од уста-
нови и претпријатија од јавно значење, како: на 
водоводи, ватрогасци установи, електрични централи 
станици за хитна помокј и др. 

III. — Со оглед на укинуење депозитот во 
Повдтанско-телелрафско-телефонската тарифа ка ј 
„Телеграфските такси*' се брише ноч. 13 која што 
збору е- за претплата за правото на п р е д а в а ч ^ теле-
грами на депозит. 

Ова решење влегуе на сила на 1 јануари 1947, 
година и со неговото влегуење во сила престану е 
да важи решението бр, 19756 од 27 декември 1945 
година. 

Бр. 40978 
13 декември 1946 година 

Белград 
Министер на поштите, 

др Драго Марушич, е. р. 

734. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА КРЕДИТИРА™ ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОРИ 
ВО МЕГЈУ МЕСНИОТ СООБРАКЈАЈ 

На основа чл. 1, 2 и 3 став 2 Законот за поштан-
ско-телеграфско-телефон ските такси 

. р е ш а в а м : 
I. — Да се уведе кредитирање на међумесни ге 

телефонски разговори, позивници и извеси ицн под 
•сл еднит е у сл ов и: 

1) Секој телефонски претплатник може да врши 
од својот телефон међумесни телефонски разговори 
и да предава телефонски позивници и извеснији со 
обвеза на плак јање пропишани такси по истекот на 
месецот. 

2) Во местата со автоматски телефонски центра-
ли телефонскиот службеник е должен со повратно 
прашање Да ја контролира точноста на пријавата за 
разговор односно позивница и извесни ја 

3) Пресметки за међумесни телефонски разго-
вори, предадени позивници и извеснији се задол-
жуат со одделна такса од 0,5% месечен износ од 
таксата, На име трошкови за пресметаше. 

4) Приватните претплатници, се должни да го, 
уплатат износот на пресметката до 10—и, ^ држав-
ните надлештва, установи и претпријатија до 25—и 
на отеТ месец кој .што го следи месецот н а ко ј што 
пресметките се одн ©суат. 

5) Ако претплатникот не уплати полн износ на 
пресметката во срок одреден во точ. 4 поштата-
телефонот-го опомену е со телефон. Во случај да 
претплатникот и после оваа опомена не уплати дол-
жен износ ни во срож од 2дена, поштата ги исклу-
чуе од с о о б р а к а ј сите пр ет пл ашикови телефони -м 
оние кои што не се оптеретени со долг). Ова искл\-
чуење е еднострано, т. е. претплатникот може да 
участвуе во месниот или меѓумесниот с о о б р а к а ј 
само како позвано лице, Исклучуење од с о о б р а к а ј 
не го осло боду е претплатникот на плак јање прет-
платна такса за време на исклучуењето. 

6) Ако износот на пресметката не е положен ни 
до 15-и односно, ако е во прашање државно надле-
штво, установа и претпријатие до крајот на месецот, 
поштата ја задолжуе претплатниковата пресметка за 
наредниот месец со такса за евиденција и манипу-
лација која што изнесу е 50 динари. 

7) Ако претплатникот не го плати должниот 
износ ни до краЈЗт на месецот, телефонот ке му се 
'Демонтира а доколку има повекје- 'телефони, ' се де-
монтираат сите телефони 'Како Ј И' »урегјаите: што им 

.даипаг-јаат, Ц^КОЈЏ^ гфртдала^адкр^фђ било 

к ш к преку 
ЖЧ№ ТО'М)«Г< о« ОТИ! Н!0'Н Н̂НО Бб ОХкН ЈОД »ДО* V,! 



^.дандија™ на „Службенион лист ФНРЈ* под-
поголем број срески од с в о т а Збирка на 

декови. Така ве черо ке излезе од штампа 
Законот за установљење правото на пензија и за 
пензионисање државните службеници со објаснуења, 
како и Законот за еднообразно сметководство со 
коментар и напатствија за примена, 

Исто така се подготвуе Збирката на кривични 
прописи со објаснуења и напатствија, Законот за 
авторско право со правилници ге и објаснуењата, 
Законот за печатот и Законот за удружењата, собо-
рите и другите јавни скупови, Законот за војните 
инвалиди со сите уредби и правилници и објаснуења. 
Законот за социалиото осигурував со сите досега 
излезени уредби, Законот за даноците Со сите уред-
би и Законот за народната милиција. у 

Сите издања на „Службениот лист ФНРЈ" можат 
да се добијат преку Редакцијата, Бранкова 20, Бел-
град, или на чековна сметка 62324; во Народната 
Република Србија во сите продавачите на држав-
ното издавачко претпријатие „Просвета44 и Во дру-
гите државни, фронтовски и други книжарници; во 
Народната Република Словенија во сите подружници 
и продавачници на Словенскиот книжен завод и во 
другите книжарници; во Народната Република Хр-
ватска во сите подружници на издавачкото »зретри-
ј а д е „Напријед'', во сите продавачници на Хрва1-
скиот накладни завод, во книжарницата „Просвета44, 
филиалата на „Политика" во Загреб и другите кни-
жарници; во народните републики Македонија и 
Црна Гора во сите книжарници „Култура"; а во 
Народната Република Босна и Херцеговина во кни-
жарницата „Свјетлост" во Сарајево и во другите 
државни, фронтовски и други книжарници. 

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
СО КОМЕНТАР 

Во издање на „Службениот лист ФНРЈ" оваа не-
дела ке излезе од штампа, како свеска бр. 57 на 
Збирката на закони, Законот за државните службе-
ници со коментар во редакција на Комитетот за за-
конодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата ФНРЈ. Коментарот го составиле: др Алексан-
дар Балтич и др Лео« Герлж .ЈВ-ИЧ. 

Оваа киша треба Да послужи како основ на на-
шето ново с л у ж б е н и ч е право. Таа покрај т:)а има 
и практично значење, оти со коментарот се ј 0 в ама-
ти и раз:,асн^-п> многу основни и сиге дру! и поважни 
прашања во врска со прак умната примана на поеди-
ни членови на 'Законот за државните службеници. 
Покрај законскиот текст и коментарот дадеви се 
и потполни текстова на други службенички прави« 
прописи (уредби, правилници, наредби) и уклучени 
ка ј соодветните членови на законот« така да таа 
стварно претставу е збирка на сит« досега издаден« 
прописи од Областа на нашето ново спуж бежично за-
конодавство. На тој начи«, оваа книга ке биде мно-
гу харис*?* како За оние ком што ко својот службен 

положај се повикани да го применуат Законот за 
државните службеници така и за оние кои што се 
занимаваат со проучуењето на нашето «ово служ-
б е н и ч е право. Најпосле, таа ке помогне новиот За-
кон за држае-ниге службеници правилно и еднообра-
»но да се применуе. 

Законот за државните службеници со коментар 
се печати на српски, хрватски и словеначки јазик. 
Досега излезе само изданието на српски, а на поче-
токот на јануари 1947 година ке излезе и на :ло-
в ен ачки и на хрватски јазик. 

Книгата има десет табаци, формат 8, страница 
152. Цената е 25 дин. 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1947 ГОДИНА 
Годишната претплата на „Службениот лист 

ФНРЈ" за 1947 година изнесуе 550.— динари 
ако целиот износ се полага одеднаш во 1екот 
на првото полугодиште. Ако претплата ге о-
лага, полугодишно, тога] за секое полугодиште 
изнесуе ЗОО.— динари. 

Претплата на „Службените соопштела на 
Сојузниот уред за цени'* за 1947 година изнесуе 
250.— динари. Ако претплата се полага осмо 
за едно полугодиште, гогај за секое подуго-
дипле изнесуе 130.— динари. 

Ире »платата за 1947 Јодина треба да се 
испрати најдоцна до 31 декември 1946 година, 
оти со 1 јануари 1947 година ке се апре 
исправањето на сите кои што до тој срок 
не ке положат претплата. Доколку е :ва 
н е в с з л с ^ к о од буџетски разлози, треба ш се 
.и.ги на Администрацијата на „Службени«! 

-11РЈ'' колку примерци во идната очина Ј на 
кој н.ЈрЈдг:* језик се сака да се се чрима, о^ 
ест, з'и келну примерци е обезбеден кредит со 
буџгшт и да се даде обвеза од ус Јанова! а мк 
[»о»реС:::^т износ на име претплата хе биде 
и-мирен до крајот на месец јануари 1947 го-
дина. На сите државни установи Ц наос «ЈИ 
одбори листоI ке се испраќаа од 1 јануар** :9^7 
година откога ке се прими претплатата или к : 
се доОае ова сбавестуење 

Се молат сиге ире« пла (ници, лота ни ич,иуаг, 
да се повикаат на К-број што сто« ада п р е с т а 
на примерокот на „Службениот лист" «лтз се 
пракса. На грбот на чековната али поштенската 
уплатница треба секојпат да се назначи к»чна 
адреса (последна пошла, околија!, и т о 
го носи досегашната адреса ва „Службениот 
лист", како и зошто парите се исправаат. 

Редакција«* 
на „Службениот ЈДОСТ Ф Н Р Ј ' 
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ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 
Во изданието на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ" излезе од штампа, како свеска бр. 56 
Збирката на законите, Законот за Јавното обвини-
телство со објаснуењата и регистерот во редакција 
на Јавното обвинителство ФНРЈ. Предговорот го 
напишал др Јосип Хрњчевич, јавниот обвинител 
ФНРЈ. — -Книгата има четири табака и штампана е 
на сите четири народни јазици. Цената е 8.— динари. 

ЗАКОН ЗА УРЕДУЕЊЕ НАРОДНИТЕ СУДОВИ 
Во изданието на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ" излезе овие денови од штампа второто 
издање свеската 20 на Збирката на законите Зако-

нот за уредуење народните судови со објаснуења 
во Редакцијата на Министерството на правосудието 
ФНРЈ. Оваа книшка многу корисно ке им послужи 
на сите народни судии, на судиште поротници, ад-
вокатите и студентите на правни науки. Книгата има 
7 штампани табаци и излезе на сите четири народни 
јазици. Цена е 12 динари. 

НОВ ЗАКОН НА ТАКСИТЕ 
Во изданието на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ" како свеска 20 на Збирката на закони 
излезе второто издање на Законот за таксите со 
правилник за неговото извршуење и званичен ко-
ментар на Министерството на финансиите ФНРЈ. Во 
оваа книшка која што е печатена на сите четири! 
народни јазици е дадена целокупната пречистена 
материја од областа на нашето ново законодавство 
за таксите. За да би се допринело на поарно раз-
бирање и на правилно применуење на законските 
одредби Министерството на финансиите ФНРЈ даде 
свој службен коментар на Законот за таксите и на 
правилникот за неговото кзвршуење. Цената е 12 
динари. 

ЗАКОН ЗА ОПШТОДРЖАВЕН СТОПАНСКИ ПЛАН 
И ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Во изданието на Редакцијата на „Службениот 
лист Ф Н Р Ј ' излегоа во свескама 55 на Збирката на 
законите Законот за опиподржавнкот стопански 
план и за државните органи за планирање Зако-
нот за државните стопански претпријатија. Во кни-
гата се објавени говорите и експозеите на Мини-
стерот Андрија Хебранг и на Борис Кидрич кои 
што ги дале пред Народната скупштина. Книгата 
излезе на српски, хрватски и македонски народен 
јазик и кошта 15.— денари. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ 
Во издањето на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ" како свеска 54 на Збирката на закони 
излезе од штампа Основниот закон з^" ^ о п е р а ц и -
ите со предговор на др. Михаило Вучкович, секре-
тарот на Комисијата за кооператорството при Вла-
дата ФНРЈ. К и о ата е печатена на сите четири на-
родни јазици и кошта 5.— динари. 

ЗБИРКА НА ДЕВИЗНИ ПРОПИСИ 
Во издањето на Редакцијата на „Службениот 

лист Ф Н Р Ј ' излегоа како 53 свеска на Збирката на 
законите Девизни пропиел ФНРЈ. Збирката ги об-

в е з а сите досегашни издадени девизни прописи кои 
што се во важност. Коментарот и практичните напат-

ствија ги изработиле инж. Славко Гјукович и др. Вје-
кослав Мајкснер. На збирката и се додадени и сите. 
обрасци кои што се пропишани за увозниците и из-
возниците во сообраќа јот со Министерството на 
надворешната трговија и неговите претставници. 
Штампана е само со латиница. Цена е 60.— динари. 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
ПОСТАВЉЕЊЕ РУКОВОДИОЦА У ДРЖАВНОМ 

ПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЈУГОДРВО'' 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министра спољне трговине 
ФНРЈ бр. 2239 од 30 новембра 1946 године, постав^ 
љен је Вукић Ђорђе за руководиоца рачуноводства 
у државном привредном предузећу „Југодрво". 

II бр. 2838. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
16 децембра 1946 године. К 4070 1-1 

УКИДАЊЕ ФИЛИЈАЛА „ДЕТРАНС-а" У ОСИЈЕКУ 
И ВАРАЖДИНУ 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства спољне трговине 
ФНРЈ бр. 58644 од 9 децембра 1946 године укинуте су 
у Осијеку и Вараждину филијале „Детранс-а" преду-
зећа за међународни транспорт, Београд. 

II бр. 2796. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
14 децембра 1946 године. ' К 4063 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ ОД ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ДЕТРАНС" 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17. 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији држав-
них привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства спољне трго-
вине ФНРЈ бр. 2304 од 12 децембра 1946 године 
постављен је Жив ку цин Миленко, секретар Држав-
ног привредног предузећа „Детранс", за вршиоца 
дужности директора истог предузећа уместо Јефре-
мовић Миодрага, бившег гелер (ал ног директора који 
је разрешен дужности. 

Ц бр. 2899. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
19 децембра *94б године, К 4071 1-1 
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РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „РЕКОРД11 

— ФАБРИКА ГУМЕНИХ ПРОИЗВОДА, БЕОГРАД" 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија И бр. 
2723 од 17 децембра 1946 године уписано је у регистар 
државних привредних предузећа општедржавног 
значаја под редним бројем 40 државно привредно 
предузеће општедржавног значаја под фирмом: 

„РЕКОРД — ФАБРИКА ГУМЕНИХ ПРОИЗВОДА, 

БЕОГРАД" 

са седиштем у Београду. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 
462 од 23 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: производња 
гумене робе (техничка гума, обућарска гума и пнеума-
тика за бицикле). 

Фирму потписује Милошевић Милован, директор 
предузећа, а .у случају његове о т с у т н о с т или спре-
ч е н о с т инж. Марков Борис. Руководилац рачуновод-
ства је Илић Немања, КОЈИ потписује документа У 
смислу чл. 47 Основног закона о државним привред-
ним предузећима. 

II бр. 2723. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
17 децембра 1946 године. К 4069 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ФАБРИКА 

ПРОИЗВОДА ОД ПРИРОДНЕ СВИЛЕ — 
НОВИ САД'' 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17. 
/Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 1о 1 травил.1..и.к и регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
И бр. 2779 од 13 децембра 1946 године уписано је 
у регистар државних привредних предузећа опште-
државног значаја под редним бројем 36 државно 
привредно предузеће општедржавног значаја под 
фирмом: 

„ФАБРИКА ПРОИЗВОДА ОД ПРИРОДНЕ СВИЛЕ 

— НОВИ САД" 

са седиштем у Новом Саду. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
бр, 462 од 23 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: откуп чаура 
свило буба од произвођача, производња сирових сви-
лених влакана ц сировог конта, ткање свилених 
тканина. 
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Управитељ предузећа је Мита Бошков, који 
потписује предузеће у смислу прописа правила пре-
дузећа. 

II бр. 2779/46. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 13 децембра 1946 године. К 4064 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПЛАНИН-

СКО ДОБРО ХАН-ПИЈЕСАК" 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17, 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
II бр. 2806/46 од 14 децембра 1946 године уписано је 
у регистар државних привредних предузећа опште-
државног значаја под редним бројем 37 државно 
привредно предузеће општедржавног значаја под 
фирмом: 

„ПЛАНИНСКО ДОБРО, ХАН-ЛИЈБСАК" 
Са седиштем у Хан-Пијеску. 

Предузеће Је основано решењем Владе ФНРЈ 
бр. 1092/2 од 29 новембра 1946 године. , 

Предмет пословања предузећа је: оплеменување 
и производња квалитетних и расплодних грла првен-
ствено коња брдске расе, говеда и оваца за потребе 
задружних и сељачких газдинстава; обрада ораница 
и нега ливада; узгој и експлоатација својих шума; 
узгој дивљачи и унапређење лова у својим шумама. 

Директор предузећа је Билић Никола, који пот* 
писује предузеће у смислу прописа правила преду-
зећа. 

II бр, 2806 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
14 децембра 1946 године. К 4065 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „СРПСКА 

ФАБРИКА СТАКЛА — ПАРАЋИН" 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
П бр. 2818/46 од 14 децембра 1946 године уписано је 

у. регистар државних привредних предузећа опппе-
државног значаја под редним бројем 39 државно 
привредно предузеће општедржавног' значаја под 
фирмом: 

„СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА — ПАРАЋИН" , 
са седиштем у Параћину. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
бр. 462 од 23 октобра 1946 године. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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Предмет пословала предузећа је: производња 
шупљег н а к л а '.вих врста, и го: индустриско*амба-
лажног, Медицинско^ стакла з а домаћу употребу, 
стакла за осветљење и лончаног стакла, безбојног, 
под>белог и обо)'еног. 

Фирму потписује инж Михајло Недељковић, ди-
ректор предузећа 

М бр. 2818. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
14 децембра 1946 године. К 4066 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „МАКЕ-
ДОНСКА ФАБРИКА НА СВИЛА — ЂЕВЂЕЛИЈЕ' 

Минис!арство финансија ФНРЈ у смислу чл, 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
II бр. 2778 од 13 децембра 1946 године уписано је 
у регистар државних привредних предузећа опште-
државнот значаја под редним бројем 35 државна 
привредно предузеће опшгедржавног значаја под 
фирмом: 

„МАКЕДОНСКА ФАБРИКА НА СВИЛА 
— ЂЕВЂЕЛИЈА" 

са седиштем у Ђевђелије 
Предузеће Је основано решењем Владе ФНРЈ 

бр. 462 од 23 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: откуп свиле-
них чаура од произвођача и производња сирових 
свилених влакна 

Директор предузећа Је Трајко Поповски, који 
потписује п р е у з е ћ е у смислу прописа правила пре-
дузећа. 

Ш бр. 2778/46, — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 13 ле немара 1946 године. К 4067 1 1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ТВОРНИ-

ЦА СТАКЛА — СТРАЖА" 

Министара ао финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним преду* 
већима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа о б ј а в љ у ј : 

На основу решења Министарства финансија 
И 2783 од 14 децембра 1946 године уписано је 
у регистар државних привредни* Предузе!« опште* 
Државног значај под редним бројем 38 држ Лено 
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привредно предузеће општедржавног значаја под 
фирмом: 

„ТВОРНИЦА СТАКЛА — СТРАЖА" 
Са седиштем у Стражи. 

Предузеће Је основано решењем Владе ФНРЈ 
бр, 462/46 од 23 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: аутоматска 
производња све врсте амбалажног стакла уз дели-
мичну израду стаклених балона. 

Фирму потписује Штадлер Јосип, директор пре-
дузећа. 

11 бр. 2783. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
14 децембра 1946 године. К 4068 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОГЛШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ЗАВОД 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕТЕРИНАРСКИХ ЦЕЛИВА 

И ЛЕКОВА" 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним преду-
зећима и чл> 18 Правилника о регистрацији држав-
них привредних пред>зећа, о-бја.аљује: 

На основу решења Министарства финансија 
И бр. 2883/4в сд 19 децембра 1946 године уписано је 
•у регистар државних привредних предузећа олште-
државног значаја под редним бројем 41 државно 
привредно предузеће о-шитедржгвног значаја под 
фирмом: 

„ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕТЕРИНАРСКИ* 

ЦЕЛИВА И ЛЕКОВА" 

са седиштем у Београду. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
бр. 462 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања п р е у з е ћ а је: снабдевање 
земље џеповима и лековима, диЈагностичким матери-
ја лом, инструменгима, лаворагоријским уређајима и 
осталим потребама ве1еринарске службе; п р о и з в е -
ла , увоз, извоз и продаја свих потреба ветеринарско 
службе на читавој територији Федеративне Народне 
Републике Југославије. 

Фирму потписује ДР Јосип Јежић, генерални 
директор. 

И бр, 2883. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
19 децембра 1946 године. К 4072 1-1 

З А Г У Б Е Н И ИСПРАВИ 
УВЕРЕШЕ о одликовању Орденом заслуге за ла-

род III реда изгубио сам и оглашавам га нева-

жећим. — Радулу вј*!* Петар, ин »алид, Београд. 
4659 1-1 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 



Вторник, 24 декември 1946 
? СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 104 — Страна 1373 

н а п о р н а т а пошта односно дирекција превзема лер-
ки за наплата на должниот износ. 

8) Исклучениот телефон (еднострано или пот-
полно) се пушта повторно во с о о б р а к а ј дури после 
наплатата на должниот износ. За повторно пуштање 
телефон во сообрака ј , претплатникот плак ја (спре-
ма на главните апарат-линии) такса за пуштање која 
што изнесуе 50 динари. 

9) Предните прописи за исклучуење од сообрак-
ј а ј телефон не се прим шуат на телефони од држав-
ните надлештва, установи и претпријатија (водоводи, 
ватрогасни установи, електрични централи, станици 
за хитна помокј, милиција и др.) како и на телефони 
на дипломатските претставништва од тугји држави, 
ама и овие претплатници се' должни да платат такса 
за евиденција и манипулација. 

II. — Да во поштанско-телеграфско-телефонска-
та таксена г арифа се извршат овие измени и д оп ол-
ку ењ а: 

1) Во точ. 11 која што носи наслов: „Такса за 
телефонски разговори" се брише ставот 9 кој што 
зборуе за таксата за право на вршење међумесни 
разговори на сметка на депозитот и се замену е со 
нов став 9 кој што гласи: „Такса на име трошкови 
за пресметале међумесни телефонски разговори, 
позивници и повесници изнесу е 0,5% месечен износ 
од таксата за разговори, позивници и извесници. 

2) После ставот 9 довогјаат нови ставови кои 
што гласат: 

Ставот 10 „Такса за евиденција и манипулација 
на пресметката за мегјумесни телефонски разговори, 
позивници и извеснији изнесу« 50 динари'1. 

Ставот 11 „Такса за пов горно пуштање во соо-
б р а к а ј на телефон исклучен заради неплаќање 
долг за вршење међумесни телефонски разговори, 
предадени позивници и извесници во пропишаниот 
срок изнесу е 50 динари. 

III. — Ов а решење влегуе во сида на 1 јануари 
1947 година и со неговото вл егу ењ е во сила пре-
с т а н а т да важат прописите кои што се однесуат на 
вршење м-ег ЈУ месни телефонски разговори, предај-
н и к а позивници и извесници на терет на депозит 
како и Решението бр. 20817/45 од 21 декември 1945 
година. 

Бр. 1630 
10 декември 1946 година 

Белград 
Министер на поштите, 

ДР драго Марушич, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИ-

ТЕЛ ФНРЈ 
Народната скупштина ФНРЈ на заедничката сед-

ница на Сојузното векје и Векјето на народите го 
именуе на основа членот 125 Уставот 

за заменик на Јавниот обвинител ФНРЈ Јосифа 
Малович, досегашниот помошник -на Јавниот обви-
нител ФНРЈ. 

Бр. 17961 
10 декември 1946 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК 
И СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА АРМИЈА 

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката сед-
ница н а Сојузното векје и В.екјето на народите ги 
им еиу е »а основа членот 26 Законот за потврда и из-
мените и дополнуењата на Законот за уредуеље и 
надлежност на воените судови во Југословенската 
армија од 24 август 1946 година: 

за Претседател на Врховниот суд на Југословен-
ската армија генерал-маЈорот Мирка Крцич; 

з»а заменик на претседателот луков накот Лако-
вич Милија; 

за судиЈа пот пуковник от Ј авкови ч Михаила; 
за судиЈа потпуковникот Илич Радована; 
з а судија потпуковникот Шегедин Јожа; 
за судира мајорот Кеслер Милована; и 
за судија капетанот Лапчевић Властимир^. 

Бр 17962 
10 декември 1946 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, Претседател. 

Миле Перуничич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

ОДЛУКЕ 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВРХОВНИОТ 
СУД ФНРЈ 

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката сед-
ница на СОЈУЗНОТО в ек је и В ек ј ето НА народите го 
»менуе на основа членот 121 Уставот 

за Претседател на Врховниот суд ФНРЈ Вито-
мира Петрович, досегашниот претседател ма Врхов-
ниот суд н а Народната Република Србија. 

Бр. 17959 
10 декември 1946 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот на Народната 

^ р у ј б р к а 
Југославија 

. д Ж ш ѓ Ѓ П И в а н * « и § а р , е. & 
М Ш* она« 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУЕЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИЈА 
ОД ВРХОВНИОТ СУД ФНРЈ ШВРЉУГА 

ДР ЗВОНИМИРА 

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката сед-
ница на Сојузното векје и Векјето на народите на 
основа членот 121 Уставот го 

р а з р е ш а в а 
од должноста на судија од Врховниот суд ФНРЈ 

Шврљуга др Звонимира. 
Бр. 17959 

10 декември 1946 година 
Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

- Југославија 
г ; . Секретар, Претседател, 
опшиле? Иеруничич, с, ^ . ѕ д ^ Иван Рибар, е. 
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О Д Л У К А 

З А Р А З Р Е Ш У Е Њ Е О Д Д О Л Ж Н О С Т А Н А С У Д И Ј А 

О Д В О Е Н О Т О В Е К Ј Е Н А В Р Х О В Н И О Т С У Д Ф Н Р Ј 

П У К О В Н И К О Т М И Х А И Л А Г Ј О Р Г Ј Е В И Ч 

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката сед-
ница на СОЈУЗНОТО векје и Векјето на народите на 
основа членот 121 Уставот го 

р а з р е ш а в а 
од должноста на судија од Военото векје на 

Врховниот суд ФНРЈ пукови и кот Михаила Гјор-
гјевич. 

Бр. 17963 
10 декември 1946 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, ' Претседател, 

Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУЕЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИЈА 
ОД ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

АРМИЈА СТРУГАР ДР САВА 

Народната скупштина ФНРЈ на заедничката 
седница ва Сојузното векје и Векјето на народите 
на основа членот 26 Законот за потврда и измените 
и дополиуењата на Законот За уредуење и надлеж-
носта на воените судови во Југословенската армија 
од 24 август 1946 година го 

р а з р е ш а в а 
од должноста на судија од Врховниот суд на 

Југословенската армина Стругар др Сава, 

Бр. 17964 
10 декември 1946 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Репулика 

Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перучичич, с. ЈХ др Иван Рибар с. р. 

О Д Л И КОВАНИ А 
• ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

Р е ш и л 
да се за умешност во командуење, покажана 

храброст, осведочена работа на о с т в а р е њ е брат-
ству И единство на нашите народи и особени 
заслуги за народ стечени во текот на народно-
ослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД: 
пуковници: Пецотић Богдан, Пармач Станко и 

Трута Љубо. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
потпуковник Тодоровић М. Војин. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајори: Брмбовић Јуре, Церовић А, Војислав, 

Стаматовић Милош и Стругар С. Саво; 
капетани; Глумац Ђ, Петар, Којдић П. Коста, 

Нап рта Н. Љубан, Станић С. Иван и Шпегар Б. Ми-
лан; 

поручници: Брадић М. Урош, Гашић Ј. Никола, 
Тица М. Бошко, Веиновић М, Вукашин и Татар С. 
Лабуд; 

сг. водник Иветић П Ђорђе; 
потпоручник Косановић С. Богдан; 
мајор Габрић М. Станко, 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
мајор Мегедин И. Јоже; 
потпоручник Корица № Ђуро. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетани: Бешировић М. Мујо, Цуцулић Окта-

вијо, Поточњак оеро, Лазић Ч. Милан, Ребић Р. 
Рацо, Срдић И. Гњаца и Шимић Анте; 

-поручници: Кнежевић С. Станиша, Никетић И. 
Петар, Стидни Ј. Никола, Влачина Л. Владо и Та-
таловић Милан. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потпуковник Тодоровић М. Војин; 
мајор Петровић П. Илија; 
капетани: Лазић Ч. Милан, Мажуран Л. Лаво-

слав, Ристић В Доброслав и Вукчевић М, Блажо; 
поручници: Цветан Л. Фрањо, Корица С, Душан, 

Мајсторовић С ТадиЈа, Микулић И, Јозо, Веиновић 
Вукашин ќ Влачина Л. Владо; 

потпоручници: Лаковић П. Милија, Косановић 
С. Богдан и Мартиновић И. Милан; 

заставник Богојевић П, Бранко; 
Ујдуровић М, Војин; 
ст. водник Михајловић М, Раде; 
водници: Баирић М. Махмуд, "Бор С. Јосип и 

Шиник Ј. Перо, 
борци: Пеичић Ж. Раде, Ратковић Н, Стево и 

Зорић Ј. Милан, 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА ВАРОЛ Ш РЕД: 
капетани: Лазиќ Ч Милан и Милојевић В. Ра-

дивоје1; 
поручници: Попадић Л>. Тодор, Ђукић Д. Ђуро, 

Врзић И. Душан, Б о ж и н о в и X. Милорад и Јовано-
вић М. Данило; 

пот поручници: Албини Т. Зденка, Пурк А. 
Франц, Лончар Т Мане, Шиљак М, Добрило, Нин-
ковић Г. Никола, Зокан Г. Душан, Радуљ С. Ђуро и 
Пашић Б. Ковиљка' 

заставници: Јарговић А. Марко и Родић Ж. Ни-
кола; 

ст. водници: Ђорђевић И. Радомир, Марић И. 
Глиша, Михајловић М. Ргде, Пејаковић Н. Петар, 
Поповић С Милан, Вујасиновић М Алекса, Иветић 
П. Ђорђе и Негован П. Јого; 

водници: Орлић М. Мане, Шешић Р. Тахир, Ви-
тић М. Боривоје, Богдановић Ж. Бранко, Цаковиќ 
М. Милорад, Цирић 11 Душан и Узелац В. Никола; 

мл. водници: Поповић Ч. Александар, Гаћић М. 
Владо, Кашковић М. Огњен, Кнежевић С. Триша, 
Матијашић Ф. Антон и Мидела М. Иво; 

десетар Раковић Г. Јован; 
Ујдуровић М. ВОЈИН и Радуљ М. Милан} 
борци: Пеичић Ж. Раде, Грчић Б. Раде, Карић 

Б. Мехо, Ншдобрзнски Д. Мила**, Лазић Ђ. Душан, 
Лешић В. Војислав, Прихода №. Иван, Задрибрко 

В. Мирослав и Жижакић М. Марко* 
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А СО М Е Д А Љ А ЗА Х Р А Б Р О С Т : 

ЧА _ПЗРРУчн"^и: Хамовић В. Мшшрвд, Милинковић 
Ја. Г а д а , Радић Д . Ратомир ш Секуловић С. Милош; 

з а е д н и ц и : ^ о д а ш т а ЈИ. Д у ш а н и Пашић 
К о в и љ к а ; 

;ст. .водници: Милованови^ В. ^Властимир Цви-
јовић Р„ Миливоју, Гагић С. .Бзшко и Пејановић <Н. 
П е т а р ; 

ацдниди; Пешић .Р. Тахир, Корић .А.. Маринко, 
Жвржић Ј, Сима и Увалић С. .Милан; 

мл. вод нпд и: Дончић 5 . Ранђел, Јанковић П. 
Ц в и ј а и Томац N1 Роман; 

д е с е т а р а Буишић Г. Недељко и .Ковачевић , Љ . 
Д и м и т р и ј е , 

борци: Баус М. З д р а в к о , Богавац П. Ш к о л а , 
Б о ж и ћ ,Ф. Драгутин. Божић С. Мирко, Бродић М. 
Томо, Цветковић С. Милан, Цветковић В. Миодраг , 
Чемер ли ћ Б. Лаза, Ћурчић М. Радоје , Ћ о р и ћ И. 
Војислав, Дедић С, Алија, Филиповић М. Живота , 
Глишовић Д. Љубисав , Јовановски С. Стојан, Јовић 
С. Милан, Лема јић С Божо , Мартиновић В. Д р а г у -
тин , Михајловић Р. Милош, Миленковић М. Д о б р и -
во је , Миленковић С. Драгослав , Милошевић С. Сло-
бодан, Митровић В. Никола, Митровски М. Тра јан , 
'Миљковић В. Момир, Нећак П. Душан. Миљковић 
Д . Михајло, Николић Ј. Радован, Николић С. Сто-
јадин, Пол ек Ш. Блаж, Поанић А. Милан, Рамада-
л о в и ћ Е. Крсто, Радовановић Ј. Лука, Синадиновски 
ГБ. Василије, Сладојевић М. Милан, Станојевић М. 
Живан , Ш к о ф Ј. Антон, Видаковић А. Павао, Више-
круна М. Милорад и Војводић С. Драго . 

СО М Е Д А Љ А ЗАСЛУГА ЗА Н А Р О Д : 
ст. водници: Б ј е д о в О. Јанко и Сушић М. Ра-

д и в о ј ; 
водници: Ошгарић И. Иван, Секулић Ђ. Брани-

слав, Шоре Ј. Антон и Торић Р. Љ у б о ; 
мл. водници: Јолић Ђ. Бошко, Јуришић Д. Иван, 

Макић Ћ. Драган, Петровић К. Спасоје , Поповић 
П. Б о ж и д а р и Видовић Ш. Иван; 

борци: Врачарић Г. Данило, Андријевић У. Бо-
гољуб, Балетић Г1. Новак, Цико Ђ, Звонимир, Го јко 
С. Фрањо, Кезела Ј. Иван, Кра јишник Б. Богдан, 
Мишић М. Вукашин, Неговановић В, Радо јка . Ин-
чевски Ђ. Алекса, Пантић Ж. Михајло, Плавшић Л. 
Љ у б о м и р , Стефановић М. Видосав, Стојановић Д. 
Миодраг , Васић М. Радован и Василевски Р. Цветко . 

Бр. 439 
30 август 1946 година 

Велт рад 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 
врз основа членот 2 став 2 Законот за ордените 

и медалите ја одобруе Наредбата на Штабот на 
III армија бр. 10 од 10 мај 1946 година со која што 
се за осведочена храброст во народноослободител-
ната борба одлакудт 

СО ОРДЕН З А ХРАБРОСТ* 

•пуковник Поповић Вукадин; 
тготпуковници'. Миладиновци В е л к о и 'Зор**ћ 

Рдде; 
капетан Башић Н. Вице; 
лотлуковшцс Б е л и н с к и М. Ј о в а н : 
•капетан«: Б а т а њ а ц Ц Ј Б у б и ш з , З а к о д а ш А Јосип, 

Л у к и * И ЈРаде, ЗДзхшвтћ М . . Д р а г и ц у 'Митрова** М. 
Ђцтж, Гш ж Ђушат М. ^Бранко; 

поручници; Аоасодијевић Шсф%е, к а д р и ќ овић 
С ^Станко, гБадашац Ш . Славко, &еѕгзон *Мариггкр, 
Блажић Алојз , Б р а ј к о в и ћ С. Чедо, Цв јетко 0. 'Ј&е-
шшш, Даниловић Ш к а ш , Д е ма к А. П а ш е , Добрић 

.Драгичевић Ђ о р ђ е , Дрљевић Б . Мила*, 
Гојковић Д Павле, Грчић В. Марко, Трубеше^ А. 

Д м ш а н , Јддридевић :ф. ."МиидавоЈ, Јшодвтем М. ЗД^ле, 
Ј е ф т и м и ј а С. Душан, Јовановић ^Светислав, "Зур&ш-нЈћ 

.И. Антун, .Батшшца^Илија, 'Киш С. ;Иван, К о м а н о в и ћ 
Л . Станко, Ковдгчевч-гћ ОД. -Љубан , Крстић Д Ђорђе , 
сМичић Л. Данило, {Михајловић М. Слободан, Милу-
т и н о в и ћ С. Б р а н к о , Мирковић М. Бранко, Иедеммвић 
М, Раде, Недић М. Драгомир, Нед ох«« А. Станислав, 

)Микш1ић М. Ђорђе , Окжснвић Ј Гавр-в, Падина Ј. 
Драган, Пећаннћ М„ Павло, 'Неједе Ј. Никола, Пле-
ћ а ш Милош, Л у х њ а к А. Драган . Радић П. Милан, 
'Радо васовић П. Милан, Радевић Д. Цветко, 'Ралевић 
,Д. Стево, С<*мшћ М. Милан, Слаткиш* М. Дратзш, 
Отааасављевић С . ' Борислав, Ш в д д е р к а л -Фратара, Га-
д и над М. Мираш, Тере« И. Мато, Тхзмашев^ћ ТГ. 
.Лука, Топ алова ћ Б. Миленко, Узелац С . Здрав?«?, 
-Вејдковск« Ђ. Александар, ' В у к о в и ћ М. К^ста , ЈЈу-
.косављевић П, Д р а г о и Адачи^ћ С, Богољуб*; 

п о т п о р у ч н и к : Вујас В. Никола, Чавић И. Лаз-ар, 
Дедовић Р. Владимир, Д р а г о ј л о в и ћ М. Милан, Дра-
гичевић М. Бранко , Д у ј а н о в и ћ И. Никола, Ђекић С. 
Миливој , Грбић Г, Иван, Јанковић Т. Игњат, Ктгашњта 
'М. Душан, Кирилов ић М. Александар, Лалић М. 
Мартин, Мартинић Л, Вељко, Мартиновић Ш. Мари-
јан, Мичић Н, Светозар, Пеликан Ј. Влада, П о п а д а ћ 
•Субота, Подол ски Л. Т о м а , Просиначки А. Р у д о л ф , 
Ранисављевић Љ . Жарко , Секулић С. Лазар , Иван Ј. 
Јан, Стојановић Стеван, Ш т о р х Р. Фрањо, Трнинић 
П. Лазар , Врањешевић И, Стеван, Зонић Селим 
Ж и ж и ћ М. Миха јло ; 

заставници: Ајдуковић С. Лазар , Арманда И. 
'Ћирил, Бобић Ј„ Јосип, Босанац Л. Стево, Б о ж а н и ћ 
B. Фрањо, Божић С. ВлаЈ&о, Босанчић С. Маријан , 
Бранковић М. Бранко, Бугарин М. Милорад, Данил-
чевић В. Срета, Д р у ж е т и ћ Жика, Дрча С. Сава, Ка-
лић М. Славко, Кузмин ац Р. Петар, Латиновић П. 
Миле, Левантин А. Пашко, Миланковић М. Милош, 
Мужинић М, Иван, Перић А. Стипе, Петковић Ј. 
Анте, Плепел И Антон, Попадић Субота, Продано-
вић Н. Јован, Радовић М. Богослав, Реља И. Мате, 
Савић Ц. Душан, Станковић В. Милан, Стојковић М. 
Светозар, Сутић Ј. Славко, Видо јковић Д. Милорад, 
Витасовић Ж. Никола и Вулетић Ј. О б р а д ; 

ст. водници, иабнн Љ . Аца, Варта А. Славко, 
Болић В. Никола, Бркић Ј. Фрањо, Бубић И. Анте, 
Булић С. Иван, Шахмак Ш. Стојан. Чубриловић О. 
Стеван, Димић С. ИлиЈа, Дрековић Ј. Ђуро, Ђурић 
П. Јован, Фодор Г Бранко, Игњатић Ј. Чедомир, Га-
јић М. Милорад, Јеремић М. Вукосава, Јовановић С. 
Јован, Катушић А. Јуре, Крнета Н. Милан, Малеш 
И. Стипе, Мандић П. Перо, Мелник Т. Василије, Ми-
лаковић С. Илија, Милиновић Н. Саво, Миливојевић 
C. Јованка, Милојевић М. Душан, Минко В. Венцл, 
Мусић Н. Мил »ам, Њ е з и ћ Н. Даница, Пребег Л. Ђуро, 
Радановић Ј. Никола, Радуловић А. Живан, Роков 
Ј.—Фрањо, Савановић А. Адам, Савић С Младен, 
С т а м е н о в и ћ К. Милош, Станковић П. Никола, Ста-
нојевић М. Владимир, Стојанац В. Љ у б о , Штековић 
Ђ. Станко, Шкундрић М. Бранко, Сушак А. Мирко, 
Видаковић С. Срећко. Вранешевић Л. Миле, В'учко-
вић С. Раде, Буцо А. Кузман, Вукашшсоввћ В. Лазо , 
Зежић М. Ј аков и Ж и б р а к Ф. Јуре ; 

водници; Бижић Бора, Бу бовић Л. Бојд, Вукић И. 
Јосип, Чубрић С. Милован, Дражић В. .Никола, Га-
зибарић Милан,/Гојић В. Миле, Хошшак Т . Павао, 
Илинчић В. Никола, Клајић .С. Аница, Кнежевић Д. 
Стево, Костић С. Жлкз, Ковачевић Д. Младен, ЛазиЋ 
Ђ. Илија, »Матовина 'М. Јосип, Покупић Л. Владев 
Р т а н И ћ 'М. .Николу Химац . И. 'Мијо, Тардал ЈС. Јосип, 
Тк>убан Сзѓјепал, З у к о т и ћ Ж Радивој, ' З о р ј А 
Милан, *Жувела Ловро, Жиберк П. Јуре; 
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мл, водници: Бостић Р. Гојко, Ципрљановић В. 
Јосип, Ђуричић П. Перо и Милашиновић Љ. Љу-
бинко; 

десетари: Јекић Д. Стеван, Милинковић Ј. Милан, 
Поткоњак М. Недељко, Суџум М. Жарко и Живковић 
С. Миливој; 

команданти зароб. логора: Веиновић М. Радован 
и Вуковић С. Рада; 

командири чете: Боројевић Љ . Чедо, Чедић И. 
Реџа, Бојић М. Ђоко, Годец М. Раде, Колудровић 
Е. Ранато, Лукаш Е. Стјепан, Пејић Б. Марко, Сливар 
К. Јосип, Шкорић П. Ђуро, Утјешиновић Т. Лазо и 
Зукић Љ. Остоја; 

политком. чете: Богдановић Д. Благоје, Кепчија 
П. Живојин и Вероника И. Божидар; 

Кнежевић С. Дане, Делић М. Ђоко, Бајер Е. Ри-
хард, Бијадер Ф. Никола, Блажевић М. Бранко, Ђор-
ђевић С. Душан, Јанковић С. Милан, Катић Ј. Лука, 
Кефеља Ф. Едо, Кнежевић Ј. Душан, Коњевић Н. 
'Миленко, Костић Ј. Саво, Крстић Н. Тодор, Ликар 
1М. Драгутин, Малетић Р. Ђорђе, Матијашевић П. 
Зоро, Мијић М. Бранко, Миланковић М. Урош, Мр-
коњић П. Маге, Петковић В. Радивој, Поробић Ј. 
Стеван, Узелац П. Стево, Зарић Ф. Мирко и Мацко 
Ј, Јан; 

борци: Алавуковић Т. Стеван, Бабић Миле, Бје-
кеновић Борис Глигоријевић, Богојевић М. Рада, Бо-
санац С. СрдиЈа, Бојић Срета, Брацул И. Винко, Бу-
квић М. Милан, Црље С. Иван, Цвејић М. Стева, 
Цедко Ј. Здравко, Церевицки Ј. Митар, Чонкић С. 
[Милорад, Ћирић С. Рада, Ћурков А. Антон, Дајко Ј. 
Еуген, Домазет М. Иван, Домоњи Ј. Јанко, Драгиче-
вић Б. Светозар, Драгојловић М. Недељко, Ђуровић 
С. Славица, Ђуровић Р. Васо, Ераковић М. Милан, 
Фидлер О. Антон, Гавриловић С. Саво, Јакобовић Ф. 
(Ђорђе, Јокић Н. Глишо, Јокић Д. Дмитар, Калањ Ђ. 
'Жика, Калембер С. Мицика, Капелан В. Војин, Клајић 
С. Анкица, Коруга Р. Јован, Ковачки Д, Иван, Крај-
новић Д, Славко, Крстић Бранко, Лацковић А. Ма-
ријан, Ластавица Д. Бора и Лазаревић Ж. Милош; 

борци: Малешевић О. Обрад, Марковина М. Стје-
пан, јИатић С. Јоцо, Матић М. Боривој, Милиновић 
,С. Емил, Мирковић М. Стево, Мусулин Ј. Јуре, Му-
стафовић М, Екрем, Надремија П. Александар, Нађ 
!Ј. Јосип, Новак М. Божо, Новак О. Ратко, Новаковић 

. !Ј. Павао, Обрадовић Д. Раја, Ојкић Ј. Славко, Петро-
вић П. Недељко, Петровић Ј. Миле, Пиуковић Б. 
'.Фрањо, Плавшић С. Ђорђе, Пустињак С. Драган, 
Путниковић Р. Обрад, Радојевић И. Спасоје, Рошић 
И. Маријан, Мобачић Б. Благоје, ^паковић М. Ахмед, 
Станојевић Л. Миленко, Стојаковић П. Васа, Субо-
тић М. Слободан, Шехиб Џ. Исмаил, Штефичић Ј. 
Никола, Шурјанац В. Иван, Т е н е т К. Виктор, Томић 
Н. Синан, Томљеновић В. Иван, Везмар И. Милан, 
Виолић С. Иво, Вишњевац Р. Бранко, Витановић Т. 
•Сава, Властелчић Ј. Петар, Возаревић В. Жива, Ву-
ковић И. Вјекослав, Вуковић В. Иван, Жељковић Р. 
Славко, Жељко Г. Карел, Живановић Л. Бранко, Жу-
гец Ј., Станислав и Бућан М. Драго; 

капетан Галовић Радомир; 
поручник Радонић Јован, 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Мелеш Е. Ивица; 
капетани: Буковец А. Максимилијан, Червењак 

11 Имбра, Крешевић Ф. Фрањо, Николић С. Стјепан 
и ГКшов Н. Стеван; 

поручници: Андрејев М. Андреј, Десница П. Ми-
лан, Кањух Ј Еугег, Кесељ Ј. Петар, Лесаја Л. 
Цветко, Матликовац П. Јожа, Инђић С. Богдан и 
Живковић В. Јоца; 

потпоручник: Андричевић Н. Томислав, Мате 
.{А. Жига и Милановић Т. Душан; 

заставници: Цветковић С. Јован, Ћосић П. Марко, 
'Давидовић Љ IмФнвој, Ђермановић Ђ. Стеван, Ја-
лец Б. Јосип, I. танић Милош, Катушић А. Томислав, 
Крушедолац С Стеван, Ловрић В. Чедомир, Хауер Ј. 

Јосип, Софиј П. Владимир, Трифуновић С Раде и 
Вострел Љ. Едуард; 

ст/ водници: Благојевић С. Светозар, Ферјанић 
11. Павле, ФраЈТ Ј. Раде, Јаковчић Ц. Божидар, Јапец 
Б. Јосип, Јешић В. Павле, Јуришић М. Марко, КоЈић 
Н. Илија, Крнета Н. Милан, Кукић Н. Душан, Мир-
ковић М. Ђуро, Милошевић И. Јулка, Николић Л. 
Живан и Вуковић А. Анте; 

водници. Ивошевић Г1. Мариан, Јовановић Ј. 
Илија, Косанић М. Игњат, Крстић Ж. Милан, Ормас 
Е. Иван, Петровић Д. Будимир, Радмановић М. 
Марко, Ратић. И. Јосип, Теодоровић Жарко и Томе-
лић М. Добросав; 

мл. водници: Церанић П. Милоја, Чугаљ С. Јово, 
Думитров С. Недељко, Грехењак Ј. Валентин, Гвоз-' 
дић А. Бранко, Новоселац П. Томо, Павловић П. 
Фрањо, Синчић С. Бошко и Вавић И. Ратко; 

десетари: Алагић Ј. Мате, Бига И. Милан, Бу-
клијаш С. Антун, Буквић П. Милан, Ципријановић 
B. Јосип, Чорни Ј. Стево, Чондић Н, Јуре, Диминић 
Ј. Јосип, Димитријевић Д. Живко, Дрча С. Илија, 
Дражић Л. Милош, Емрулаховић X. Џемаил, Јаша-
ревић Ш. Адем, Кларић С, Мићо, Куадајица М. Мла-
ден, Ледић Ј. Иван, Николић Ј. Иван, Опсеница С. 
Саво, Перкушић Ј. Јакоб, Прга Ј. Анте, Радојчин П. 
Среноја, Рајчић И. Пашко, Ријетковић Јакоб, Сабо 
C. Стјепан, Салатовић ,Н. Марко, Савић Д. Андрија, 
Сестић И. Божидар, Стрмецки М. Исидор, Шимуно-
вић М. Антун, Топалушић Н. Анте, Троха А. Алојз, 
Узелац М. Стеван, Важић Р. Јован, Вулетић С. Ми-
рослав, Зовко М, Мато и Знаор М. Иван, 

Беговић Р. Рашим, Бубања В. Милутин, Црнче-
вић С. Блаж, Чаљкушић Т. Иван, ЂонлиЈа И. Стеван, 
Филиповић К. Жика, Хрча М. Мартин, Јовановић Ј. 
Илија, Карић М Саво, Косановић Миленко, Нон ин 
B. Стеван, Панић Н. Радомир, Радонић Ђ. Лукс., 
Станковић Ж. Јов.ан, Стојаковић П. Никола, Столаж 
Б. Емил, Струхар С. Павле, Влаховић Н. Јован и 
Живановић М, Витомир; 

борци: Абаза П Мате, Адамчић Ј. Стеван, Ај-
дуковић А. Анте, Амиџић Ј. Тома, Аривук Н. Милош, 
Амезовић К. Неби, Авакумовић А. Ђорђе, Баба] а С. 
Иван, Бар туш П. Антал, Бјелоточ С. Стеван, Богда-
нов Л. Лазар, Бобуров Н. Василије, Боговић Ј. 
Миле, Борош М. Иштван, Бошњак М. Раде, Божина 
Н. Иван, Бреговић Т. Иван, Булатовић Ј. Владо, 
Бур а зин * Н, Мато, Царић И. Јакоб, Церић С. Јуре, 
Цо идри ћ И. Мармо, Ћорић М. Иван, Ћировић М. 
Момчило, Чалић И. Милан, Чаваровић М. Иван, Чо-
пић П. Илија, Девић И. Миле, Драгичевић И. Иван, 
Др агу н С Милан, Дракулић П Миле Ду брав ица М. 
Милан, Ђурић Љ, Здравко, Ђуричић Н. Миле, Фан-
чић Ј. Виктор, Перић И. Твртко, Филиповић Д. Бо-
шко, Гаснеро Ј. Спиро, Гаврилов Никола, Грудина 
А. Гвидо, Ђурић Д. Иван, Хрлец Ф. Петар, Хуњевић 
Ж Милева, Ивић Ј. Илија, Јакшић Ј. Жељко, Јеле-
нић И. Анте. Јер чић В. Блаж, Јовановић М. Фабијан, 
Јовић Ђ. Невенка и Јурић И. Иван; 

борни: Калузић Т>. Љубомир, Кап арић Ц. Ми-
лан, Кардаш Н. Љубица, Карин Ј. Иван, Касунић А. 
Иван Клајић М. Лука, Кнежевић-М. Душан, Кнезо-
виќ Ј. Мато, Когољ И. Леополд, Коп Ј Славко, 
Колић Ш. Ђуро, Котур Ј. Драган, Ковачевић М. 
Мато, Ковачић Ж. Јоца, Крајновић Т. Никола, Кр-
нетић В Душан, Крњајић М. Душан, Крстић Ж. 
Љубомир, Кукрић О. Милош, Кувачић Ђ. Славко, 
Лалковић Ј. Мијо, Ледина С. Јурај, Лебовић Р. 
Винце, Ливада С. Петар, Лончаревић И. Мијо, Љуљ 
C. Марко, Мајвалд А. Људевит, Мандић М. Мате; 
Маргетић Д. Мато, Марицки И. Мијо, Мартиновић И. 
Јозо, Матић Д, Бранко, Матић Б, Драгољуб, Ме-
ришл Ф. Аугуст, Месић X. Мујо, Михаљевић П. 
Томо, Милановић П. Винко, Милетић Ј. Петар, Ми-
лић И. Никола, Милошев С. Никола, Мимица Н. Не-
дељко, Мирић М. Мирко, Мишу^ И. Иван, Митровић 
Д. Васа, Мликота А. Стјепан, Милнар Д. Славомир, 
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Муљаш М. Никола, Мур п ф Д. Танасије, Мутавџић 
С. Ранко* Нааалушић Н. Војин, Недељковић-Ћоадћ 
Ј. Милка, Никић П. Милан, Николић С. Станко, 
Новак И. Кајз, Обрадов С. Омер, Орешковић А. 
Јоцо и Орешковић С. Љубомир; 

борци; Пахљина К Јосип, Панић Н. Радомир, 
Лазарски М Ника, Паравил П. Ђуро, Павлак Ј. Јуре, 
Переа« И. Петар, Петковић Ј. Анте, Петрић С. Мате, 
Ј гровић Миодраг, Петровић Чедомира Миодраг, 
" лашић Р. Жика, Почуча Јован, Пољана^ И. Стамко, 
Радетић Р. Мате. Рађа И. Јакоб, Радонић Н. Мијо, 
^ЗЈТић И. Јосип, Родић В. Богдан, Робуљ Жива, 
Г ЈЗИН М. Милош, Самадан М, Душан, Сајди У. 
Иван, Савић Д. Андрија, Славни М. Лазар, Симић Н. 
Божо, Шипош Ђ. Димитрије, Сиришчевић И. Динко, 
Смојве,р С. Иван, Стајић Стојан, Старчевић Б. 
Здравко, Степанчић И. Алојз, Стојковић Р, Милутин, 
Стричевић С. Стјепан, Сгрмецки И. Исидор, Ступар 
Г. Срета, Сунков Ј. Јаков, Суњка П. Остоја, Супе 
А. Миле, Вучинић В. Милутин, Шарић М. Иван, 
Шимек И. Стјепан, Шкорић Г. Гојко, Шпољар Јо-
сип, Таниревић А Велија, Терзин В. Срба, Томић 
П. Тргова, Турчан Мартин, Узелац М. Стево, Васи-
љевић Д. Илија, Вавтар Ј. Јожа, Весковић Б. Живко, 
Вијатов М. Душан, Воларевић Г. Јуре, Воларевић И. 
Мате, Вра-ндечић И. Божидар, Вучетић М. Теодор, 
Вучковић С. Петар, Вуксановић Л. Марко, Здјелар 
М. Урош, Зен Ј, Рајко, Зовкић П. Бошко и Зрвнар 
М. Еуген. 

Бјр. 456 
22 септември 1946 година 

Белград 
Секретар. Цр-ет седа Ј е л , 

М. Перуничич, с. р. др И. Риб3р, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
!.Ј Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог иа Претседателот н а Владата« ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во командуење, пока з н а 

храброст и особени заслуги з а народГ* стечени во 
текот на народноослободителната борба одлику ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
капетани: Глушац Ђ. Петар и Јернејц Ф, Франц; 
поручници: Аврамовић В. Ратомир, Рајковић Л. 

Марко и Сучевиц Г, Миладин; 
потпоручник Таталовић Ј, Раде. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Гостовић П. Гојко, Ковачевић Ј. 

Јоца, Осм^анић М. Хусо, Рајковић Л. Марко, Вујисић 
М. Батрић, Зајец А. Франц, Милетић А. Рајко, Кон-
тић С. Марко и Зилфићаревић Љ . Исни, 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
поручници: Леветиќ Ф. Марјан, Мухатовић Н. 

Иван, Осмајлић М. Хусо, Ступар Ј. Јовица и Вујисић 
М. Батрић; 

пот пору чиици: Јаковац Б. Драгу! ин, Јанеж И. 
Јосип, Милетић А. Рајко, Калуђеровић М, Мирослав, 
Пар ић Н. Иван и Шверко И. Анђело; 

заставници: Ловић В. Душан, Мраз И, Милан, 
Продан Ф. Фрањо и Родић М. Милан; 

ст, водници: Деца« Е. Станка, Маравић В. 
Дмитар Сапић ТС Светозар, Штела А. Рамо * Ву-
ковић С. Драган; 

водници: Блазник Ј. Јозеф и Смајловић А. Ра-
миз; 

мл. водник Бензон Е. Едо; 
борци: Венедик И. Гивел, Божиш Р. Рафајло, 

Бркић С. ^ х м е т , Давидовић М. Садеа, Димитријевић 
Б. Стојан, Фодор М. Марко, Голубовић М. Живо-
јин, Хаћиновић О Халил, Јелача М. Ђуро, Јовановић, 
Б. Крсто, Јовановић К Стево, Кустурић И. Јозо, 
Љубић Д Добривоје, Малеш М. Иван, Мутавђић С. 
Јован, Оџак Ф. Анте, Рајаковић Н. Јован, Солиш* Ј. 
Славко, Степановић С. Срета, Вуковић С. Лука и 
Завишић А. Миливоје. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

заставници: Д оми про ви ћ С. Фрањо и Јоцић 
Миленко; 

ст. водници: Китановић Д. Владимир, Продано-
вић Б. Ђуро, Ранђеловић С. Матко, Симић К. Све-
тозар, Шимић Н. Стојан, Штет а А. Рамо, Вукозић 
С. Драган и Заилац Б. Љубан; 

водници: Базо Ј. Иван и Летовиц А. Бласко; 
борци: Антеић П. Ђерђе, Атал Ј. Јосип, Бачинин 

Д. Живојин, Бркић С. Ахмет, Дехар В. Изер, Дими-
тријевић Б. Сто Јан, Еминовић С, Дурак, Голубовић 
М. Живојин, Хаћимовић О. Халил, Ибр»ах ивовић ИГ 
Исмаил, Ибраимовшћ А, Ђани, Јанковић И. Бошко,. 
Јовановић С Александар, Колевски В. Панте, Комне-
не в В Каменко, Костадиновић I I Секула, Љубић Д. 
Добривоје, Марцекић П. Мијо, Маровић Д. Никола, 
Мартун А Антон, Милићевић М. Миро, Мутовђић С. 
Јован, Николић Е. Пало, Рацпетин С. Данча, Р а ј а ч -
ића И, Јован, гак^виц М, Месуд, Стефановић Ђ» 
Никодије, Шкобић М. Бранко, Таневски М. Спасоје, 
Тасевски Ђ. Димитрије, Урошевић Ж. Милорад, Вуј-
новић С. Илија, Завишић А. Миливоје, Зец С. Божо 
и Спасић М. Данча 

СО МЕДАЉА ЗАС 1УГА ЗА НАРОД: 

застапник Ба.;.ео VI. Матијаш; 
ст во.лпик Андријевски Г, Благоје; 
борци. Ц, Болид ф, А [анасовски С. Лазару 

Боцевски ј Јордан, Божиновски 13. Митко, Цукуцан 
Ј. Витомир, Ђокић Ж. Славимир, Џеладин Џ. Чезаир, 

илиовски 11, ^гнг^л, с р Г . .Мијо, Фаркаш Ј. 
Јозеф, Хећимовић О. Рамо, И./ић И. Рада, Илјаз Т. 
Џемаил, Јан;, зић Г. Јелен, Ј о в а н о в с к и А. Мито, 
Јованов М. /^и-ха, Јс Бановић Т. Миодраг, Јовић Н. 
Јоубом/ф, Кн> пле;,: 3. В ^ к о , Костић Ж. Бранко, 
Крстовски Р. Ноне. Лаки ег Ф. Иван, Ловић С. Бу-
димир, Лукић М Мк одра!, Марковић М. Миливоје, 
Михајло?'. А Михај то, Митевски Т. Теодосије, Мит-
е в с к и Р, С Т А Ј К О , Митровић 15 Светислав, Николић 
С. Радомир, Новаковић С Веселин, Николовски Т. 
Богосав, Пањек Ф. Алберт, Петровић А. Чедомир, 
Радојичић М. Раде »сив, Ређа А. Вицко, Симон А. 
Симон, ^танковии јј. г>лагс,е, С1 анковић Ж. Веселин, 
Станковић С. Жив41!; Станојевић С. Сента, Стано-
јевић Б. Светозар, Стефановић П. Милан, Стоиљко-
, ић Д. Душан, С1 велковски Ф. Васил, Струхарик 
С Јосип, Сарчевић Л. Фрањо, Талев О. Тодор, Та-
невски Д. Васиљ, Улемек Р. Сима, Возлиц И. Мартин 
и Живковић Ј. Стојан. 

Бр. 436 
30 август 1946 година 

Белград 

Секретар. Претседател, 
М. Псруммчвч, с. р. др И. Рибар, с. р. 
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ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

» р е ш и л 
да се за умешност во командуење, покажана 

храброст и особени заслуги за народ стечени во 
текот «а народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА 1П РЕД: 
капетани: Мужевић Иван и Рађеновић П. Мићо; 
поручник Бајић Н. Никола. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Басара Никола; 
Арсовски И. Витомир и 
Терзић Р. Раца 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
капетани: Басара Никола, Кукић Раде и Палчић 

Мирко; 
поручник Ленлек Борис; 
потпоручник Ћупић Никола; 
Илинчић Радош. 

Бр. 445 
14 септември 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, е. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

ио предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

<р е ш и л 
да се за покажана храброст и особени заслуги 

за народ стечени во текот на народноослободител-
ната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Старчевић П. Стево. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
ст. водници: Чеко М. Душан, Дражић М. Пет ир, 

Фистонић Ђ. Драго, Јелача М. Стево, Јерчић С. 
Правдо, Клашн>а Б. Милан, Лу пивски В. Јосип, Ме-
дић М. Бошко, Његован П. Јован, Савић С. Васа, 
Шплајт Љ. Стјепан и Тривановић Ђ. Драган; 

водници: Блажић А. Драгутин, Ври«шок А. Вин-
ко, Ћирић М. Милан, Даутовић Г. Лазар, Дмитро-
вић М. Јово, Гајић Р, Милош, Харашић Д. Иван, 
Курир Д. Јосип, Митровић Сима, Никшић В. Свето-
зар, Орлић М. Мане, Поповски Р. Ацо, Романић Ј. 
Јосип, Спаса Д. Тома, Спасојевић Никола, Ванка И. 
Гајо и Златовић М. Александар; 

мл. водници: Адлешић Н. Јоже, Бајић Ј. Бора, 
Чир Јак Чл Бошко, Грегор чић М. Јожеф, Хити Ф. 
Рудолф, МарчиноЕић И. Жика, Матијевић Л. Пајо, 
Павлетић г . Ђорђе, Поп-Тошић Ј. Милорад, Поповић 
Ч. Александар и Вулић И. Недељко; 

десетар Малиновић Ђ. Мато; 
борци: Бан ов ачки Ђ. Обрад, Бехаповић А. 

Вехби Божовић М. Душан, Бришка А. Антон, Бур-

саћ С. Милан, Јарац С. Суљо, Јурчић Ф. Ћирил, 
Јурић М. Божо, Милић М. Василије, Мил умић Н. 
Славко, Пеичић Ж. Радован и Златић М. Душан. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Клашња Б. Милан, Медић М. Бошко 

и Тр ивановић Д. Драган; 
водници. Бриншек А. Винко, Харашић Д. Иван, 

Курир Д. Јосип, Митар Н. Марко и Романић Ј. Јосип; 
мл. водници: Грегорчић М. Јожеф и Матијевић 

Л. Пајо; 
борци: Божовић М. Душан, Бурсаћ С. Милан 

и Пеичић Ж Радован. 

Бр. 447 
13 септември 1946 година 

Белград 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народима скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 

да се за умешност во командуење и особени за* 
слуги за народ стечени во текот на народноослобо-
дителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
поручник Ботић В. Миленко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајори: Будисављевић Г. Миле, Дороњски Н. Ду-

шан, Дубајић С. Симо, Мандић Л. Јовица, Вучићевић 
Д. Светозар и Жакула М. Јован; 

капетани: Бахри,ц Т. Бранко, Барбарич Ш. Љу-
бидраг, Цицмил Л. Мишко, Чалић М. Никола, Гра-
чанин Б. ПеТарЈ Хрњак Б. Милан, Кунстовић С. Ни-
кола/ Марковић Ј. Лазар, Мирковић Ђ. Никола, Осто-
јић М. Обрад, Перић Т. Пејо, Поповић И. Свето, Рај-
лић В. Недељко, ШиЈан В. Драган, Штритов А. Франц, 
Тодоровић М. Митар, Тркуља П. Милан, Вранеш Р. 
Милан и Зубовић Ј. Милутин; 

поручници: Бјелаковић Ј. Душан, Бошњаковић М* 
Аца, Бркић М. Мићо, Филиповић Д. Миле, Газиба-
рица Б. Веселин, Хинић П. Милан, Јанковић М. Спа-
соје, Ковачевић Т. Владо, Кр пековић М. Милан, Ма-, 
ћукат М. Мико, Маравић Ђ. Михајло, Степановић Љ. 
Тихомир, Шућак С. Милан, Сушањ Ф. Иван, Узелац 
Ђ. Милан, Узелац С. Никола и Вукчевић С. Никола; 

потпоручник Станић П. Урош; 
заставник Бабић Ј. Милош; 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА ЈИ РЕД: 
мајори: Будисављевић Г. Миле, Мандић Л. Јовица 

и Радаковић Н. Бранко; 
капетани: Басара И. Милош, Вилус М. Иво, Дра-

гић М. Душан, Цу бо О. Ахмед, Јакин Ј. Раде, Ја-, 
рам ез М. Војин, Лукан Ј. Венцец, Марковић Р. Ми-
лош, Мартина^ И. Мишо, Мисир ача Ј. Станко, Но-
ваковић Н. Богдан, Пашић М. Јово, Шаггиша П. 
Никола, Радановић С. Стево и Вормашоћ М. Остоја; 

поручници: Тишма И. Раде и Видњешћ С. 
Марко; 
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. потпоручник: Боснић Б. Душан, Бродарац Н. 
Јура, Јаковљевић Ж. Јанаћко и Станојевић С. Стево; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани: Пиндар Д. Богдан, Станишић К. Весе-

лин и Вујовић П. Крсто; 
поручници: Бабић Ј. Манојло, Бабић П. Мирко, 

Бранковић Ј. Милан, Бузаџић М. Гојко, Белић С. Ву-
кашин, Димић Т. Вељко, Дробњак М. Бошко, Дупор 
П Бошко, Голуб А. Михајло, Грбић Л. Ћело, Хорва-
т а М. Павао, Ивановић Б. Мирко, Кофол Ф. Јанко, 
Косановић С. Никола. Костовић И. Никола, Марковић 
М. Стојан, Милановић Н Раде, Орељ Т Томо, Печа-
рић Г. Здравко. Полдругач М. Славко, Прелевић Р. 

М и л о р а д , Радак М. Бобан, Радисавл^евић Ј. Славко, 
Ради,ић М. Ивица, Радошевић Б. Милорад, Рајачић 
М. Бранко, Секуловић Ђ. Веселин, Сердар Ђ. Ни-
кица, Станков М. Милан, Судар Т. Иван и Врбица 
Б. Мујо; 

потпор учинци: Басара П. Раде, Батинић П. Бог-
дан, Боснић Ђ. Банко, Бутески К. Милан, Цвек Ј. 
Јосип, Ерцег А. Нико, Кадић А. Нефко, Кланцао И. 
'Мирко, Кнежевић Н Милан. Кокеза Ј. Анте, Лука-
јић М. Душан, Медић Н. Радова« Милошевски Д. -
'Ми лош, Пепић П. Шиме. Прица М, Дацо, Роје Ф. 
Ј. Маријо Таталовић И, Никола, Вишњић С. Михај-
ле и Зрнић М Стеван. 

заставници: Баљкас Ј. Никица, Батинић Н. Душан, 
Берхамовић С. Абаз, Цревар Ђ. Бранко, Дувњак М. 
Мирко, Хрњак И, Владо, Кантао Ј. Михајло, Крстајић 
М. Радоје, Лончар Н, Љубан, Матак С. Јаков, Мили-
војевић М. Душан, Мудо еш а П. Милош, Новаковиќ 
С. Милош, Обо адов ић П. Стеван. Прибић Т. Арсе-
није, Рк одић Н Драган, Савић С. Анте, Ступар Л. 
Сретко, Шим гар апа М. Душан, Влајисављевић М.-
Милан, Врањеш Д Александар и Зарубица К. Пета»р; 

ст. водници: Добријевић С. Миле, Јововић В. 
Милован. Крпине И Зора, Новковић П. Момчило, 
Перенчевић А. Милан. Сорић ПЈ. Вјекослав, Шупа А. 
Милка, Шупеоак Ф. С тијело, Вучковић Д. Љубомир, 
Вулин И. Ша ито и За,вођа Ђ Димитрије; 

водници: Баљеглав Н. Душан и Ремес В. Фрањо; 
мл водници: Ђуришић К. Раде и Притекељ Ф. 

Јернеј; 
борци: Да бановић Томо, Гербец А. Мара, Лекић 

Р. Велимир, Маринковић Ј. Славко, Милак X. Мујо, 
Оровић Б, Радован, Оаимец Б. Ђуро, Слепчевић Н. 
Младен и Грбић П. Душан. 

БЈР. 42в 
19 август 1946 година 

Белград 
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Секретар, 
М. Перуничич, е. р. 

Претседател, 
др И. Рибар, е. р. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД: 

мајор Бродаоац Иван; 
поручник Ленчек Р. Борис, 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 

мајор Шкрк Г. Бојан; 
капетани: Барац М. Драгутин, Годец А. Антон, 

Прошек А. Леополд и Томшић А. Франц; 
поручници: Беслаћ Ђ. Мирко, Милиновић С. 

Божо, Пожар П. Франц и Станковић Д. Вељко; 
Свете Ј Антон. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 

Шахман Ф. Станислав и Вученић Н. Ђоко. 

Бр. 429 
19 август 1946 година 

Белград 

Секретар, 
Миле Перуничич, е. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, е. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
н а Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот н а Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во ком аиду ење, за, осведо-

чена работа на остваруење братството и единството 
иа нашите народи и особени заслуги за народ сте-
чени во текот на народноослободителната борба 
одли ку ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД: 
генерал-мајор Левичник А. Карел; 
потпуков'Ник Локоншек Ив<ан. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
поручници: Пут ер ле Ф. Франц, В алуши ик П. 

Франц, Јарић Н. Душан и Премужић И. Стјепан. 

ПРЕ ЗИДНУ М ОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за покажана храброст и особени заслуги 

за народ стечени во текот на народноослободител-
ната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

потпоручник Ковачевић П. Раде; 
заставници: Васић Ђ, Недељко и Зобеница В. 

Бранко; 
ст. водници: Брдар Ј. Јаков, Калаба С Душан, 

Судиња А. Милан и Зубић М. Ристо; 
водник Марић И Глиша; 
борци: Цетина И, Драган, Ћорић П. Анте, ГрвиК 

А. Марин, Ковић М. Петар, Двргић Д. Богдан, Ра-
души Т Раде, Скратуља Ј. Крсто, Влаховић Д. Но* 
вица и Жувела М. Анте. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 

потпоручник : Бајић М. Лука, Булајић М. Лазо 
и Ковачевић П. Раде; 

заставник Васић Ђ. Неђељко; 
ст. водник Кајтез С Јован; 
борци: Цетину И. Драган и Раусин Т. Раде. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

борци: Бодирожа П. Стојан и Рамовић А. Ташо. 

Бр. 435 
30 август 1946 година 

Белград 

Секретар, 
М. Перуничич, с. р. 

Претседател, 
др И. Рибар, с. р. 
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п г е з и д и у м о т 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 
по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за особени заслуги учинети на Јаридите 

на Југославија одликуе 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
м»ајо»р СаНп Р, Иг Баѓое. 

Бр. 44? 
14 септември 1946 година 

Белград 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
Да се за особени заслуги учинити на народите 

»а Југославија одлику« 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајо-р Ј а т е ѕ А. Тауог. 

Бр. 443 
14 септември 1946 година 

Белград 
Секретар, ' Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

по предло) на Претседателот на Владата ФНРЈ 
р е ш и л 

да се за покажана храброст, осведочена работа 
На остваруење братството и единството на нашите 
народи и особени заслуги за народ стечени во 
текот ва народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
капетани: Радовић М, Марко и Вранеш М. 

Стево: 
Брнчић И. Данијел. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД: 
мајор Хржењак А. Јурај; 
капетан Вујновић Ј Сретен, 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Бачић М Вељко; 
капетан Голов Ф Фердо; 
поручник Хржењак И Јања: 
потпоручници: Саје Ј. Јоже и Чича М, Јово; 
заставници: Мешић Р. Хамдија и Рајшел М. 

Јанко. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ III РЕД: 
поручник Кукоч В Зденко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
капетан Голоб Ф. Феп до; 
поручник Шепић Р Борис; 
потпоручници: Малинарић М. Мате, МарчинкО 

И. Антон и Шикић Ј. Ник зла; 

Втор«««, д е к т в о и 1946 

заставници: Гргурић А. Драгутин, Мешић Р. 
Хамдија и Знидаршић И. Иван; 

ст. водник Рупчић А. Артур; 
борци: Лулиќ К. Катица, Таталовић Т. Недељка 

и Трипар Ј, Маријан; 
Грабушек Ј. Теа, Драгојевић М. Јелка, Крамар 

Ј. Анка и Уршић П. Павао. 

Бр. 444 
14 септември 1946 година 

Белград 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
н а Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот н а Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во командуење, осведочена 

работа на остваруење братството и единството на 
нашите народи и особени заслуги за народ стечени 
во текот на народноослободителната борба одли-
ку ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајор Згоњанин Ђ. Милан; 
капетани: Бакрач И. Душан, Дракулић С. Живко, 

Дроњак С. Милојко, Ковачевић Л. Божидар, Матулић 
М. Целестин, Перат А. Алфонз, Совиљ Ђ Душан, 
Шупут Б. Никола, Трнкић С. Сретко и Учакар Ј . 
Јанез; 

поручници: Белас Б. Антон, Цвијановић Т. Ђуро, 
Чаргоња А Маојан, Чуле Д, Младен, Дабић П. Раде, 
Јарин Г. Пајо, Кобич А. Мехмет, Личина Д. Дмитар, 
Љубичић В Милан, Медић Н. Милан, Мервин Ф. 
Иван, Милић А Сретко, Монтиљо С. Давид, Нише-
вић П Новак, Орлић С. Петар, Парат С. Анте, Па-
вић Ш. Душан, Рајчетић Слободан, Токановић Н. 
Миладин, Троха Н. Антон, Тустаниц Н. Ратко и 
Вулетић М Ђуро; 

потпоручници: Цветковић Р. Илија, Кнежевић В, 
Бошко и Мијачика И. Владо; 

заставник Одак Ј. Анте; 
Матијевич Иван; 
ст. водник Дражић С. Перо; 
борац Јукић М Антон. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
мајор Тинтор С. Ђуро. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетани: Флањак Ј. Милан, Флаго Саво, Коса-

новић Н Милан и Учаковић Ј. Јанез; 
поручници: Андријић К. Кузма, Фрковић Г. Јосип, 

Латиновић Ђ. Богдан, Михановић Т. Кажо и Штулић 
И. Душан; 

потпоручник Стојисављевић Д. Стево. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани: Геманик Ј. Силвестар, Хинић Ј. Божо, 

Качар А, Франц, Кружић Ф. Звонимир и Миличевић 
И. Анте; 

поручници: Баришић И. Марко, Батедино П. Бо-
рис, Црномарковић Т. Бранко, Думанић А. Никола, 
Гласиновић А. Јурај, Ќалил М. Павел, Кљун А. Антон, 
Ковачић А. Милан, Крајновић Ј. Милош, Маролт И. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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Виктор, Настран Ф. Бењамин, Огрни Ј. Франц, Пал-
чић А. Алојз, Пејовић В. Андрија, Прусник Ј, Антон, 
Ребец Б. Витомир, Ружић Ф. Драго, Шушњар А. 
Јанко, Тодоровић Н, Петар, Вујаклија М. Симо, Зат-
ковић А. Иван и Зеленик Ф. Лудвик; 

потпоручници: Басрак К. Марко, Бјелић Ђ. Стан-
ко, Боројевић Јандре, Дрљача О. Драган, Форлић И. 
Бранко, Комленовић П. Гајо, Костић А. Гашпар, Ку-
цар Ј. Милан, Лалић Ј. Мане, Липовец А. Франц, 
Марић Ј. Адам, Манков Ј. Звонимир, Милат М. Анте, 
Милош Ј. Марко, Новаковић И. Стипе, Обрадовић Ј. 
Илија, Орлић М. Никола, Петруша М. Фрањо, Пирц 
Л, Оскар, Рајчевић М. Лука, Сарђон М. Душан, Ме-
то Ђ. Перо, Скочир Ј. Јозеф, Штирн Ј. Јурај, Шури-
јан А. Анте, Умићевић Т. Аћим, Урбанчић А. Јозеф, 
Водничар И. Јошко, Вукић М. Илија и Вучковић Н, 
Ђуро; 

заставници: Андријашевић А. Владимир, Бајић 
B. Војислав, Чачић А. Никола, Домшар Ј. Антон, 
Хабат Ф„ Стане, Хабич Франц, Ибиц Ц. Цирил, Коај-
новић С. Илија, Крашевец Ф. Феликс, Листем Ј. Љу-
бо, Муштек Ј. Јоже, Марошевић В. Мијо, Марушић 
Ј. Грго, Ноковић Т. Јово, Орловић П. Урош, Пејич 
C. Милен, Пицељ И. Феликс, Поповић Л Миле, Рач-
ки Ј. Маотин, Станић А. Ђуро, Стојановић Р, Јанко, 
Стокуч М. Цуро, Страјнер М. Милко, Шпољарић И. 
Антон, Танкосић Ј. Коста, Торкар Ј. Јакоб и Живко-
вић М. Петар; 

Берце А. Антон, Бичек Ј. Станислав, Долиншек 
Ј. Лудвик, Пенезић Д. Новак, Безељ М. Виктор, Ста-
нић Сима, Шмит Ф. Валентин и Урбанац Ј. Франц; 

ст. водници: Балатинац Ф. Јосип, Беламарић М. 
Никола, Белина« П. Гашпар, Бојчић И. Анте, Бран-
ковић М, Петар, Бубало И. Дмитар, Буторац Ф. Мар-
ко, Мора Д. Никола, Дрндић Ф. Драго, Ђуричковић 
Д. Блаж, Ђурић М. Ђуро, Горјуп Ф. Станко, Грбић 
Ј. Илија, Јакша Ј. Франц, Јеловица Ј. Иван, Каузла-
рич И. Фране, Королија Д. Душан, Кршул Т. Тома, 
Мандић И. Војин, Марушић И. Иван, Матијаш М. 
Марин, Мемић С. Ибро, Огрин Ј. Јозица, Осболт Д. 
Драго, Панковић Б. Петар, Павлетић К. Станко, Пе-
т р о в и ћ X. Алојз, Пезељ Ј. Иван, Пишкур Ј. Јоже, 
Подкољњак Р. Иван, Полит А. Антон, Радаковић Ј. 
Стево, Радошевић П. Сава, Равникар Ј. Александар, 
Репац Сока, Стока Ј. Љубо, Шулар Ј. Виктор, Ши-
менц И. Иван, Штимац Н. Силвестао, Тадић Д. Ни-
кола, Таталовић Ђ. Михајло, Тишљер А. Светозар, 
Тривановић М. Јово, Вујановић Н. Милан, Жакељ 
М. Јакоб, Жигић Н. Илија, Живановић Л. Славко и 
Жнидаршић Ј. Антон; 

водници: Бајан Н. Мартин, Цу рич Ф. Иванка, Га-
лициц Ј. Виктор, Крнц Ф, Албин, Крњајић И. Ма-
рија, Лацмановић Ј. Ратко, Линић К. Себастијан, 
Маринковић Н, Вилим, Павковић М. Марко, Петро-
вић С. Велимир, Степић С. Фрањо, Мебаљ С. Симо и 
Шковран С. Мирко; 

мл, водници: Барбарић А. Антон, Ивак. Ј. Мате, 
Север Ј Антон, Туропољац С. Станко и Бале М. 
Миха; 

десетари: Анжић И. Франц, Јанковић С. Јанко и 
Крнета М. Мирко; 

борци: Бог анчић И. Анте, Врнел ић Б. Миха, Де-
мона П. Петар, Ђукић Ј Бошко, Југ Ј. Алојз, Ко-
чевић М. Лојзе, Ќоговшек И. Габријел, Ковач А. 
Јернеј, Кожелички Ј. Јожеф, Десич Ј. Јозеф, Липолд 
Ј. Милан, Липовшек Ј. Франц, Малашић М. Нада, 
Матијаш Т. Каја, Пирц Ј. Јозеф, Пиршић Ј. Јошко, 
Поцрњић П. Цвитко, Прибил А. Јоже, Прибиќ Ф. 
Франц, Рамшек Л. Фрањо, Рутар Ј. Франц, Таучар 
А. Јосип, Таучар М. Сречко, Вагаја Ј. Дилдо, Видо-
вић А. Иван и Волф И. Иван. 

Бр. 437 
30 август 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

ЈИ. Перуничић, е. р. др И. Рибар, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА ФНРЈ, ОДРЖАН НА 5 ДЕ-

КЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Воја Лекович. 
Претседателот го отвара состанокот во 11,13 

саатот. 
Прочитаниот записник од III редовен состанок 

Се прима без забелешки. 
Се соопштев да Владата ФНРЈ на 4 оној месец 

поднела На Сојузното векје на решавање предлог 
на Законот за национализација приватните стопан-
ски претпријатија и да за истиот бара хитност. Со? 
оглед на хити ост а на овој законски предлог тој 
одма е доставен на Законодавниот одбор кој што се 
состанал ова утро во 8 саатот и поднел за него свој 
извештај, Како предлогот така и извештајот се 
разделени нш народните пратеници на денешната 
седница. Претседателот го праша Векјето да ли 
прима За овој законски предлог барана хитност и 
скусена постапка како и тоа Да, се истиот стави на 
дневен ред на денешната седница. Векјето едногла-
сно ја усвои бараната хитност и скусената постапка 
з а овој законски предлог, како и измената во днев-
ниот ред, па претседателот соопштуе да прва точка 
на денешниот дневен ред ке биде претрес предлогот 
ва Законот за национализација приватните стопан-
ски претпријатија. 

Се соопштуе Да Владата ФНРЈ му поднела на 
Сојузното векје иа решавање предлог на Законот 
з а укинуење сроковите во Основниот закон за коо-
перантите, во Општиот закон за наполните одбори 
и во Законот за државните службеници. 

Претседателот објаву е да е овој законски пред-
лог упатен на Законодавниот одбоо и -ЈП Законо-
давниот одбор и за него поднел свој извештај. Како' 
законскиот предлог така и извештајот ке биде умно-
жен и разделен на народните пратеници и ставен на) 
дневен ред кога Векјето за то а ке донесе одлука. 

Се соопштуе да Законодавниот одбор на Сојуз-
ното век је му поднел на Векјето извештај за својата 
работа на согласуење законите спрема членот 136 
Уставот. 

Претседателот обј&вуе да овој извештај ке се 
штампа и раздели на народните пратеници и ке се 
стави на дневен ред кога Векјето ке донесе одлука 
за т о а 

Се соопштуе да Векјето на народите на Народ-
ната скупштина ФНРЈ, во смисла членот 63 Уставот, 
му го доставило на Сојузното векје на решавање 
предлогот на Законот за народната милиција, пред-
лог на Законот за военото обвинителство и предлог 
на Законот з а решавање имотните спорови преку 
државна арбитража онака како се усвоени во Век-
јето на народите. 

Претседателот го изѕестуе Вакјето да Претседа^ 
телството ги упоредило текстовите на примените за-
конски предлози со текстовите на истите законски 
предлози усвоени во Сојузното векје и да нашло 
да се текстовите истоветни па го става овој свој 
извештај н а гласање. Век 1 ето, гласа јќи со дигање 
раце, го усвои извештајот на Претседателството, за 
идентичноста на текстовите и претседателот објавуе 
да со ова Народната скупштина ФНРЈ конечно 
ги примила Законот за народната милиција. Зако-
нот за военото обвинителство и Законот за реша-
вање имотните спорови преку држазна арбитража 
и да овие закони, во смисла членот 46 По сл ов ник от 



тагата шет Втсбшм 

на Сојузното веаје* мк бкдаг упатени на Президиу-
мот на Народната скупштина ФНРЈ заради прогла-

Се еоагалтуат молбите на народните пратеници 
за отсуства н болуења? па Вемјего по предлог ољ 
претседателот им одобруе на: Богољуба Стојанович 
два дена зграда хитни и неодложни работи; Свето-
зара Крстич три дена заради болест и на Антуна-
Туна БаФич пет дена заради болест. 

Се прејдуе на првата' тогава*, од дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за национализација 
приватни стопански претпријатија. 

Кога известителот на Законодавниот одбор, Мо-
ша Пијаде, го прочита извештајот на Законодавниот 
одбор и текстот на законскиот предао?, зборуејаг 
Министерот на индустријата ФНРЈ Борис Кидрич 
,,за", др. Драгољуб Јованович „да", Милош Р а д о -
вич „за4*, Јован Веселинов „за.'\ Угљеша Данило вич. 
„за" Миха Маринко „за"; Звонко Бркич „за" и Мо-
ша Пијаде' „за ' \ па се пристапу е на конечно решава-
ње за законскиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање, претседа-
телот објавуе Да вкупно гласале: 24'5 народни пра-
теници и да сите гласале- „за'*,, со што предлогот на 
Законот за. над и она лиз адија приватните стопански 
претпријатија во СОЈУЗНОТО векје е конечно усвоен 
па, во смисла членот 63 Уставот и членот 4& Послов-
никот на Сојузното векје, ке. биде. упатен на. Векје-
то на народите на решавање. 

Потоа претседателот даде 10 минути одм&р. 
После кусата пауз а седницата, се. наставке. 
Се соопштуе. да В е к ј сто н& народите, во смисла 

членот 63 Уставот, му доставило на Сојузното век је 
на решавање предлог на Законот за национални за,-
ција приватните стопански претпријатија онака 
како е усвоен во Вќкјето на' народите: 

Претседателот го известие Венето да- Прет-
седателетвото го упоредило текстот на примениот' 
законски предлог со текстот- на истиот законски' 
предлог усвоен во Сојузното векје и да нашло да-
се текстовите истоветни па овој извештај го стаза 
на. гласање. Век)ето, гласа јќи со. дигање раце, го 
усвои извештајот на Претседателството, за идентич-
носта на текстовите, п а претседателот објаву е да 
со ова, Народната скупштина ФНРЈ конечно го при-
мила Законот за национализација приватните сто-
пански претпријатија и да овој закон во смисла чле-
нот 46 Полковникот иа Сојузното век је, ке биде упа-
тен на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, 
заради прогласуење 

Потоа претседателот ја прекинуе седницата во 
13.50 саатот до 17 саатот. 

По пладне седницата е- н а с т а в е ^ в о 17.07 
саатот. 

Се соопштуат и упатуат на Одборот за молби, 
и жалби молбите и жалбите к~>и што пристигнале 
На Векјего, па се прејдуе на втората точка од днев-
ниот ред: претрес предлогот на Законот за измени-
те и дополнуењата н а Законот за воената обвеза на 
државјаните ФНРЈ 

Кога известителот на Законодавниот одбоо, др 
Макс Шнудерл го прочита одб третиот извештај, 
Векјето, едногласно, го усвои овој законски предлог 
во начело. 

Како и за претрес ао поединостите еико0 не се 
јави за. реч-. Век јета, едногласно; "и усвои сите три 
члена на овој законски' предлог во поединостите по 
предлогот и извештајот ка Законодавни ат одбор, па 
се- пристапи на конечно решавање законскиот пред-
лог во целост. 

По извршеното' поименично гласање претседате-
лот објав«уе Да- гласале сосема 221 народен пратеник 
и сите гласале „за", со што предлогот на Законот 
За- измените и до полирањата на Законот за воената 
обвеза на државу аните- ФНРЈ во Со јузното векје е 
конечно усвоен* да^ во смисла чл. 63 Уставот иг 
членот 45 Пословник от на Сојузното вехје, биде 
упатен на Векјето на народите на решавање. 

Сет црејдуе н а третата точка, од- дневниот ред: 
претрес предлогот на З&нанотг за, адвокатура. 

По предлог од народниот пратеник Инан Гран* 
тја, Венето одлучуе да измените и догтлнуењат* 
направени во Законодавниот одбор не. се читаат, 
оти извештајот на Законодавниот одбор е штампа« 
и разделен на, народните пратеници. 

Кога известителот др. Јаков* Гррурич го/ образи 
ложи одборскиот извештај, претседателот соопштув 
да Министерот на правосудне^ ФНРЈ, при. претрес 
сот на овој' законски предлог во Сојузното векје гЅ! 
одредил За^ владин повереник др Владимира Калем* 
бер, помошникот па Министерот за правосудне!^ 
ФНРЈ; па отвора начелен претрес... 

Зборуеше др Макс. Шнудерл „за", па Векјето* 
г л а с а ј ќ и сс дигање раце, едногласно го усвои ово! 
законски предлог виа начело. 

Како за претрес но поединостите никој не са! 
јани. за реч,, В'екјета, гласајкј,и со дигање раце, едно1« 
гласно, ги усвои членовите од. I д о заклучна 73 наѓ 
оној законски предлог, по предлогот и извештајот! 
на Законодавниот одбор, и по предлогот на Миши« 
етерот за правосудета^ ФНРЈ, а пек пристанак, на од« 
борскиот известител, ги позиви, следните, измени & 
дол оличења: 

Ва« членот # последниот став ѕ е брише; ва чле* 
нот 14 ставот 4 се мењаза и гласи: „Коморите исто? 
така можат да им одредат на адвокатите друго се-
диште на: канцеларијата спрема правилникот кој што 4 

ке. го. пропише министерот на правосудната на на- -
родна република"; се додава нов став 6 к о ј што 
гласи: „Адвокат, к о ј што провел три години н а ра* 
бота, вл седиштето што му го одредила комората,-
има право да бара-, промена н а седиштето на канце-
ларијата. во место к а ј што канцеларијата порано 
постоела'*. Членот 71 се брише, а* останатите чле-
нови- до кра јрт се смалуат за. еден. Во новиот член 
75 ставот 2' и 3 се заменуат со нов став 2 кој што 
гласи: „Адвокатските кандидати, кои до в л е ч е њ е т о 
во сила. на овој закон имаат две години или повекје 
кандидатска. праќса во адвокатска канцеларија, сте-
чуат право на, полагање адвокатскиот испит ако 
провеле една голица на работа кај суд или ка ј јав-
но обвинителство, или на правни работи кај, орган 
на државна власт или орган на управата. Адвокат-
ските кандидати, кои на денот на влегуење во сила 
на овој закон немаат две години кандидатска прак-
са во адвокатска канцеларија, стечуат право на ад-
вокатскиот испит под услови од членот 4 ша овој за-
кон". Во новиот член- 77 наместо зборовите ^Народ-
ните републики" довогјаат зборови „Владите на на-
родните републики". 

Потоа, се. пристапи, на конечно решавање за за-
конскиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање претседате-
лот објавуе да гласале сосема 227 народни прате-
ници и сите Да гласале „за", со што предлогот на 
Законот з а адвокатура во Сојузното векје е конеч-
но усвоен, па во смисла, членот 63 Уставот и членот 
45 Пословникот на Сојузното векје, ке биде упатев 
на Векјето на наредите на, решавање. 

Како со ова дневниот ред на денешната седница 
е исцрпен, претседателот ја заклучуе седницата во 
1.9.16 саатот, а идната ја закажуе за четврток на 6 
декември!' 1946. година во 11 са>атот со дневен ред: 

1) претрес предлогот на Законот за укинуење 
сроковите во Основниот з а ш и за кооперантите, во 
Општиот закон за народните одбори и во Законот 
а а државните службеници; 

2) претрес извештајот на Законодавниот а дос*? 
за работата на согласуење законите по членот 135 
Уставот. 

5 декември 1946 година 
Белград 

Секретар* Претседател-, 
Воја Лекович, е. р. Владимир Симич, е. ру 
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З А П И С Н И К 
НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 

НА 5 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Јосип Видмар 
Секретар Михаило Грбич. 
Претседателот Јосип Видмар го отвора IV редо-

вен состанок во 17.10 саатот 
Прочитаним записник од III редовен состанок 

Векјето го прими без забелешка. 
Претседателот Јосип Видмар му соопштуе иа Ве-

н е т о да Владата ФНРЈ, во смисла членот 63 Уста-
вот му доставила на Векјето на народите предлог 
на Законот НР национализација приватните стопан-
ски претпријатија за кој што е барана хитност. 

Во смисла одредбите од Полковникот на Веење-
то на народите овој законски предлог одма е до-
ставен на Законодавниот одбор на претрес 

Законодавниот озбор го претресе и д остави сво-
јот одбор ски извештај за овој Законски предлог. 

Овој законски предлог со одборокиот извештај ' 
е отштампан и разделен на народните пратеници. 

Потоа претседателот му соопштуе на Векјето да 
Владата ФНРЈ за свој повереник во Векјето на на-
родите го одредила др Леа Гершкович, кој што ке 
дава потребни обавестуења при претресот на овој 
заковски ноедло.г. 

Како Владата ФНРЈ барала хитна постапка по 
овој законски предлог, претседателот Видмар му 
предлага на Векјето за г.рва точка на денешниот 
дневен ред претрес извештајот на Законодавниот 
одбор за предлогот на Законот за национализација 
приватните стопански претпријатија. 

Кога Векјето го усвои овој предлог, претседа-
телот Видмар му даде реч на известителот од зано* 
!нодавниот одбор Божидара Маслар ич, кој што го 
прочита образложувањето од Претседателот на Сто-
панскиот совет и Министерот ма индустријата Бо-
риса Кидрич, го образложи одбдрскиот извештај и 
го прочита целиот законски предлог, претседателот 
Јосип Видмар отвора претрес потоа по оној закон* 
ски предлог. 

Зборуеја: Родољуб Чолакович „за", др Павле 
Гр ег ор ич „за", Тоне Долиншек „за", Радоња Голу* 
бов ич „за", Кипил Милевски ,за" и Милош Царе*' 
вич „за", па Векјето, гласа јќи поименично, едно* 
гласно ги усвои сите членови на овој законски пред-
лог од членот 1 до заклучно членот 24 по предлогот 
и извештајот на Законодавниот одбор. 

По завршеното поименично гласање претседате-
лот објавуе резултат на гласањето. Гласале 124 на-
родни пратеника, и сите гласале „за", со што пред-
логот на Законот за национализација приватните сто* 
па-нски претпријатија во Векјето на народите е ко-
нечно усвоен, па, во смисла членот 63 Уставот и 
членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ке 
биде доставен на Сојузното векје на решавале. 

Потоа претседателот одредуе одмор од 10 ми-
нути. 

После одморот претседателот му соопштуе на 
Векјето да Векјето на народите примило од СОЈУ-
ЗНОТО векје- конечно усвоен текст на предлогот на 
Законот за национализација приватните стопански 
претпријатија на решавање. Како текстот на овој за-
конски предлог е истоветен со текстот кој што Ве-
н е т о на народите го усвоило, тоа Векјето, гласајкји 
со дигање раце, го усвои овој законски предлог, ра 
претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Векје-
то да со ова усвојуење Народната скупштина ФНРЈ 
го примила Законот за национализација приватните 
стопански претпријатија и да одма влегуе во сила. 

Во 13.35 саатот претседателот ја прекинуе сед-
ницата, со тоа истата да се настави во 17 саатот. 

Во настанокот на седницата претседателот му 
соопштуе на Векјето да Сојузното векје, во смисла 

членот 63 Уставот, му доставило на Веијето »а на« 
родите на решавање конечно усвоени тевостови од 
предлогот на Законот за народната милиција, пред* 
лотог на Законот за военото обвинителство и -пред-
логот на Законот за решавање имотните спорови 
преку државна арбитража. 

Како текстовите на овие законски предлози се 
истоветни со текстовите кои што Векјето на наро-
дите ги усвоило, тоа Векјето, г л а с а ј ќ и со дигање 
раце, ги усвои овие законски предлози, па претседа-
телот Јосип Видмар му соостштуе на Векјето да 
Народната скупштина ФНРЈ ги примила Законот за 
народната милиција, Законот з# военото обвинител-
ство и Законот за решавање имотните спорови пре-
ку државна арбитража и да овие закони ке бидат 
доставени н а Президиумот н а Народната скупшти-
на ФНРЈ, во смисла одредбите на Уставот и Послова 
никот на Ве.кјето на народите, заради проглашење. 

Претседателот понатаму му соонштуе на Век је-
то да Владата ФНРЈ, во смисла членот 63 Уставот, 
му го доставило на Векјето на народите на решава-
ње предлогот на Законот за укинуење сроковите во 
Основниот закон за ^операциите , во општиот за-
кон за народните одбори и во Законот за државни-
те службеници* 

Овој законски предлог е доставен на Законодав-
ниот одбор на претрес. 

Законодавниот одбор го претресе и достави сво-
јот одбор ски извештај за овој законски предлог. 

Овој законски предлог со одборскиот извештај 
е отштампан и разделен на народните пратеници. 

Претседателот понатаму му соопштуе на Век је* 
то да Законодавниот одбор му го доставил на Ве-
н е т о на народите извештајот за работата на согла-
суење одлуките законите и уредбите на основа чл. 
136 Уставот. 

Обата овие извештаи од Законодавниот одбор 
ке бидат ставени на дневен ред кога тоа Векјето ке 
одлучи. 

Претседателот му со ОПШТУ е ета Векјето да Ми-
нистерот на прав осу дието ФНРЈ доставил аман д маа-
ни за предлогот на Законот за адвоктура. 

Се оо/општуат молбите на народните пратеници 
за отсаство и болуење и по предлог од претседа-
телот Векјето им одобруе барани отсаства, и то»а на: 
Хивза Сулејман и Миливоја ГјуричИн по три дена. 

Се прејдуе на дневниот ред: претрес извештајот 
на Законодавниот одбор за предлогот на Законот 
за измените и донолнуењата на Законот за воената 
обвеза на државјаните ФНРЈ. 

Кога известителот на Законодавниот одбор Ми-
лош Царевич, го прочита и образложи ©дворскиот 
извештај, а како никој не се јави за реч во начелнИ-
от претрес, Векјето, гласајкји со дигање раце, едно-
гласно го усвои овој законски предлог во начело, 
па се пристапуе на претрес во поединости. 

Читајкји го член по член овој законски предлог 
Векјето ги усвоило сите членови од членот 1 до за-
клучно членот 3 без измени. 

По завршениот претрес во ЦоединосТите, прет* 
седателот Видмар го става овој законски предлог на 
гласање во целост. 

По завршеното поименично гласање претседате-
лот го објави резултатот на гласањето. Гласале 107 
народни пратеници и сите гласале „за", со што пред-
логот на Законот за измените и дополнуењата на 
Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ 
во Векјето на народите е конечно усвоен, па во 
смисла Пословник от на Векјето на народите ке биде 
доставен на Сојузното векје на решавање. 

Се прејдуе на претрес предлогот на Законот за 
адвокатура. 

После експозето на Министерот на правосудне* 
то ФНРЈ Франа Фрол, известителот на Законелав* 
ниот одбор Милош Царевич, го образложи ©двор-
скиот извештај, па како никој не се јави за реч во 
нач едниот претрес, Векјето* гл аса јк ји со дигање 
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раце, едногласно го усвои овој законски предлог во 
»начело, па се пристани на претрес во поединости. 

Камо вз претресот во предности 'никој не се јави 
еа реч, Векјето едногласно ги усвои сите членови 
•на овој законски предлог од членот 1 до заклучно 
членот 79 по предлогот и извештајот на Законодав-
ниот одбор, и по предлогот на Владата ФНРЈ, а по 
шристанок на известителот на Законодавниот одбор, 
»прави следна измена и дополнуење: во членот 9 се 
»брише последниот став; во членот 14 се додава нов 
четврти и нов шести став, Новиот став четврти глд-
»си: „Коморите исто така можат да им одредат на 
адвокатите друго седиште на канцеларијата спрема 
правилникот кој што ке го пропише министерот на 
стравосудието на народна република". Новиот став 
{шести гласи: „Адвокат кој што провел три години 
На работа во седиштето кое што му го одредила ко, 
мората има право да бара промена на седиштето на 
канцеларијата во место дека канцеларијата порано 
{постоела". 

Членот 71 се брише. 
Во членот 75 наместо ставот 2 и 3 се додава нов 

став втори кој што гласи: „Адвокатските кандидати, 
•кои што до в л е ч е њ е т о во сила на овој закон имаат 
Две години или повекје кандидатска пракса во ад-
вокатска канцеларија, стечуат право на полагање 
адвокатски испит амо провеле една година на ра-
бота кај суд или ка ј јавио обвинителство или на 
правни работи кај орган на државна власт или ор-
ган на управата. Адвокатските кандидати, кои што 
на денот на влегуење во сила на овој закон немаат 
две години кандидатска пракса во адвокатска кан-
целарија, стечуат право на полагање адвокатскиот 
испит под услови од членот 4 на овој закон". 

По завршениот претрес во поединостите 'претсе-
дателот Јосип Видмар го стави овој законски пред-
лог на гласање во целост. По завршеното поиме-
нично глз^агт->е го об'от>ч ро^^и^лтпт па гласањето. 
Гласале 117 народни пратеници и сите гласале „за", 
со што предлогот на Законот за адвокатура во Век-
јето на народите е конечно усвоен, па, по смисла 
одредбите на Уставот и Пословникот на Векјето на 
народите, ке биде упатен на Сојузното векје на ре-
шавпње. 

Претседателот Јосип Видмар ја заклучуе седни-
цата во 19.15 саатот, а идната ја закажуе за 6 де-
кемвои 1946 година во 11 саатот. 

По предлог од претседателот Векјето усвои за 
дневен ред на идната седница: 

1) претрес извештајот на Законодавниот одбор 
за предлогот на Законот за укинуење сроковите во 

Основниот закон зл к©операциите, во Општиот закон 
за народните одбори и во Законот за државните 
службеници; и 

2) претрес извештајот на Законодавниот одбор 
за работата на соглаоуење одлуките, законите и 
уредбите на основа чл. 136 Уставот. 

5 декември 1946 година 
Белград 

Секретар. Претседател, 
Михаило Грбич, е. р. Јосип Видмар, с. Р. 

З А П И С Н И К 
НА V РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНА-
ТА СКУПШТИНА ФНРЈ. ОДРЖАН НА 6 ДЕКЕМ-

ВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Воја Лекович. 
Претседателот го отвара V редовен состанок во 

11,08 саатот. 
Прочитаниот записник од IV редовен состанок 

Векјето го прими без забелешка. 
Се соопштуе да Векјето на народите на Народ-

ната скупштина ФНРЈ во смисла чл. 63 Уставот му 

го доставило на Сојузното векје на решавање пред-
логот на Законот за. измените и дополнуењата на 
Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ и 
предлогот на Законот за адвокатура онака како се 
усвоени во Векјето на народите. 

Претседателот известуе да Претседателството ги 
упоредило текстовите на примените законски пред-
лози со текстовиите на стите законски предлози 
усвоени во Сојузното векје и да нашло да се тек-
стовите истоветни, па го става овој извештај на 
Претседателството на гласање. Векјето, гласа јќи со 
дигање раце, едногласно го усвои извештајот на 
Претседателството за идентичноста на текстовите и 
претседателот објавуе да со ова Народната скуп-
штина ФНРЈ конечно го примила Законот за изме-
ните и дополнуењата на Законот за воената обвеза на 
државјаните ФНРЈ и Законот за адвокатура и да 
овие закони, во смисла чл. 46 Пословникот на Сојуз-
ното векје, кебидат упатени на Президиумот на На-
родната скупштина ФНРЈ заради прогласуење. 

По ова Векјето едногласно го усвои прочитаниот 
извештај на Административниот одбоо на Сојузното 
векје за преглед на сметките и целокупното сметко-
водно-благајничко работење на Сојузното векје во 
време од 1 јануари до 30 ноември 1946 година, па 
претседателот соопштуе да со примањето на овој 
извештај Векјето му дало разрешница на наоедбо-
давачот и сметкополагачот по сите сметки на Со-
јузното векје од 1 јануари до заклучно 30 ноември 
1946 година. 

Векјето му одобруе 10 дена болуење, спрема при-
ложеното лекарско уверење, на народниот пратеник 
Вујковац Михајло. 

Сите прочитани молби и жатби се упатени на 
Одборот за молби и жалби на решавање. 

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: пре-
трес предлогот на Законот за укинуење сроковите 
во Основниот закон за ^операциите , во Општиот 
закон на народните одбори и во Законот за држав-
ните службеници. 

Кога известителот на Законодавниот одбор др 
Макс Шнудерл го прочита одборскиот извештај по 
овој законски предлог. Векјето едногласно го усвои 
овој законски предлог во начело. 

Како и за претресот во поединостите никој не 
се јави за реч, Векјето едногласно ги усвои сите 
четири члена на овој законски предлог во поедино-
стите по предлогот и извештајот на Законодавниот 
одбор, па се пристапи на конечно решавање закон-
скиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање претседа* 
телот објавуе да гласале сосема 233 народни прате* 
ника и сите да гласале „за", со што предлогот на 
Законот за укинуење сроковите во Основниот за-
кон за ^операциите , во Општиот закон за народ-
ните одбори и во Законот за државните службеници 
во Сојузното векје е конечно усвоен и да, во смисла 
чл. 63 Уставот и чл. 45 Полковникот на Сојузното 
векје, ке биде упатен на Векјето на народите на 
решавање. 

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: 
претрес извештајот на Законодавниот одбор за ра-
ботата на согласуење законите по чл. 136 Уставот. 

Кога известителот на Законодавниот одбор Моша 
Пијаде прочита и образложи одборскиот извештај 
за работата, на Законодавниот одбор на согласуење 
законите по чл. 136 Уставот, Венето едногласно го 
усвои прочитаниот извештај, па претседателот сооп-
штуе да спрема чл. 136 Уставот одлука за потврда 
на работата на законодавните одбори на согласуење 
законите ке донесе Народната скупштина ФНРЈ на 
заедничката седница од обата дома. 

Се соопштуе да Векјето на народите во смисла 
чл. 63 Уставот му доставило на Сојузното векје на 
решавање предлог на Законот за укинуење срок©* 
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вите во Основниот закон за ^операциите во Оп-
штиот закон за народните одбори и во Законот за 
државните службеници, онака како е усвоен во Ве-
нето на народите. 

Претседателот го известуе Векјето да го упоре-
дил текстот на примениот законски предлог со тек-
стот на законскиот предлог во Сојузното векје и дрт 
нашол оти текстовите се истоветни, па овој свој из-
вештај го става на гласање. 

Векјето, гласајкји со дигање раце, го усвои из-
вештајот Иа претседатеЈвот за идентичноста на те-
кстовите, па претседателот објавуе да со ова Народ-
ната скупштина ФНРЈ конечно го примила Законот 
за укинуење сроковите во Основниот закон за ко-
о п е р а ц и ј е , во Општиот закон за народните одбори 
и во Законот за државните службеници и да овој 
закон, во смисла чл. 46 Пословникот на Сојузното 
векје, ке биде упатен на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ заради п рогл асу ење. 

Потоа претседателот го известуе Векјето да Пре-
зидиумот на Народната скупштина ФНРЈ свикал за-
едничка седница на обата дома на Народната скуп-
штина ФНРЈ за декември 1946 година во 13 саатот, 
па како дневниот ред од денешната седница е исцр-
пен, ја заклучуе седницата во 12,25 саатот, а идната 
ја закажу« за 18 декември 1946 година во 16 саатот 
со дневен ред: утврдуење дневниот ред. 

6 декември 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Стеван Јовичич, е. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА V РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 

НА 6 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Нинко Петрович. 
Претседателот го отвора V редовен состанок во 

11.15 саатот, 
Прочитаниот записник од IV редовен состанок 

Векјето го прими без забелешка. 
Претседателот Јосип Видмар му сосипштуе на 

Векјето да Сојузното векје, во смисла членот 63 
Уставот, му доставило на Векјето на народите на 
решавање конечно усвоени текстови од предлогот 
на Законот за измените и дотолнуењата на Зако-
нот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ и од 
предлогот на Законот за адвокатура. 

Како текстовите на овие законски предлози се 
истоветни со текстовите кои што Векјето на наро-
дите ги усвоило, тоа Векјето, по предлогот од прет-
седателот, гласа јќи со дигање раце ги усвои овие 
законски предлози, па претседателот Видмар му со-
оппгтуе на Векјето да Народната скупштина го при-
мила Законот за измените и донолнуењата на За-
конот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ и За-
конот за адвокатура и да овие закони ке бидат 
доставени на Президиумот на Народната скупшти-
на ФНРЈ, вп смисла одредбите на Уставот и По-
словникот на Векјето на народите, заради прогла-
суење. 

Кога претседателот на Административниот од-
бор Милан Смиљанич го прочита извештајот на 
Административниот одбор за прегледот на касата и 
целокупното благајничко работење на Векјето на 
народите кои што Векјето ги усвоило, претседате-
лот Видмар објавуе да сите наредбодавачи и сметко-
полагачи се разрешуат од одговорноста за помина-
тото време. 

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: 
претрес извештајот на Законодавниот одбор за 

предлогот на Законот Зд укинуење сроковите ве 
Основниот заков! за кошерациите, во Општиот за-
кон за народните одбори и во Законот за држав-
ните службеници. 

Известителот т̂ а Законодавниот одбо.р Милош 
Царевич го прочита и образложи одворскиот изве-
штај, па како никој не се јави за реч во начелото*, 
претрес, Векјето г л а с а ј ќ и со дигање раце е дно гла* 
сно го усвои овој законски предлог во начело, па' 
се пристапи на претрес в-о поединости. 

Ч и т а ј ќ и ги член по член Век ј ето ги ус ш и сите 
членови на овој законски предлог од членот 1 до 
заклVчно членот 4 без измени. 

По завршениот претрес во поединостите претсе-
дателот Видмар го става овој законски предлог нт 
гласање во целост. По завршеното поименично гла-
сање го објави резултатот ча гласањето. Гласале 
110 народни пратеници и сите гласале „за", со што 
предлогот на Законот за укинуе>ње сроковите во 
Основниот закон за коопераџиите, во Општиот за-
кон за народните одбори и во Законот за државни-' 
те службеници во Векјето на народите е конечно 
усвоен, па. во смисла одредбите на Уставот и По-
словникот н а Векјето на народите, ке биде упатен 
на Сојузното векје на решавање. 

Се пр еј, ду е на втората томка од дневниот ред: 
претрес извештајот на Законодавниот одбор на Век-
јето на наподите за работата на согласуење с л и -
ките, законите и уредбите на основа чл. 136 
Уставот. 

Ког а известителот ада Законодавниот одбор др 
Душан Братич го прочита и образложи овој изве-
штај, зборуеше др Војин Царич, кој што одавајши 
им полно признавање на членовите на законодав-
ните одбори од обата лома за нивната одлучна, со-
весна и непоштедна работа, предложи овој изве-
штај да се усвои со акламација. 

Векјето го усвои едногласно овој предлог, па 
претседателот Видмар го стави одбор синот изве-
штај на гласање. 

Гласа јќи со дигање раце Векјето го усвои из-
вештајот иа Законодавниот одбор за работата на 
согласува« одлуките, законите и уредбите н а осно-
ва чл. 136 Уставот, кои што се објавени со Указ на 
Президкумот на Народната скупштина во „Службе-
ниот лист на Федеративна Народна Република Југо-
славија", како и сите амандмани кои што законо-
давните одбори на обата дома дополнително^ ги 
усвои ле, па претседателот му ооопштуе на Век је то 
да ово«) извештај ке биде доставен на Вре зи. д ну мот 
на Народнава скупштина "загади донесуење предлог, 
на Одлука за потврда на о^ој извештај на заедно* 
чката седница на обата до*™ 

Потоа претседателот Јосип Видмар му с о о п ш т и 
на Векјето да Сојузното век је, во смисла членот 6$ 
Уставот, му доставило на Векјето на народите на! 
решавање конечно усвоен текст од предлогот на За -

колот за утекну е ње сроковите во Основниот заков 
за к о о п е р а ц и ј е , во Општиот закон за народните 
одбори и во Законот за државните службеници. 

Како текстот на овој законски предлог е исто" 
ветен со текстот кој што Векјету) »а »ародчгге го* 
усвоило, тоа Векјето г л а с а ј ќ и ао дигање ране 
усвои сивој законски предлог, па претседателот Јо-* 
сип Видмар му сооттштуе на Векјето да Народната) 
скупштина го примила Законот за укинуење сроко-
вите во Основниот закон за кооперантите, во Оп* 
штиот закон за народните одбори и во Законот зе* 
државните службеници, и Да овој »акои ке биде Дв* 
ставен на Президиум от на Народната с к у п и т и * 
ФНРЈ заради прошла су еле . 

Потоа претседателот го иавестуе Векјето Д0 
Пр-езидиумот на Народната скупштина ФНРЈ свикал 



Стр зи з IV — Број 104 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 24 декември 1946 

1а 6 декември 1946 година, во 13 саатот, заедничка 
седница на Сојузното векје и Векјето на народите, 
Па во 12.30 саатот, ја заклучи седницата со тоа да 
»дната ке ја свика по писмен пат. 

6 декември 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Нинко Петрович, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

оа з Е м с ш г а ш ш ш " шат 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
„Службени лист Аутономне покрајине Војводине 

у Народној Републици Србији" во бродот 53 од 7 де-
кември 1946 година објаву е: 

Објаснував за таксите на школските сведочан-
ств«а и решења. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службен лист на Народна 

Република Хрватска, во бројот 147 од 17 декември 
1946 година објаву ат: 

Напатствие за начинот на набавуењето и распо-
делбата на угоените свињи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народната Република Маке-
донија' ' во бројот 30 од 21 октомври 1946 година 
јавуе: 

Решење за отворање на непотполна гимназија 
во Ско«тје со одделена во кои што ке се предава на 
албански, турски и српски јазик; 

Наредба за уводење адвокатски книги во кои 
што ке се внесуат наплатени хонорари; 

Наредба за откупуење помукот во економска 
1946 година; 

Наредба за контрола на работењето иа застап-
ниците и агентите на осигурителните претпријатија 
на подрачјето на Народната Република Македонија; 

Напатствие за издавање под замуп пасишта пре-
ку зимата 1946/47 година; 

Правилник за полагање матурски испит во др-
жавните средни поледелски школа во школската 
1946/47 година; 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ур а дни лист Народне Републике Словеније" ВЈ 
'бројот 78 од 18 декември 1946 година објаву е: 

Наредба за начинот »а прегледот и исплатата 
рецептите и сметките за лечење војните воени ин-
валиди и другите лица заштитени со инвалидскиот 
закон; 

Наредба за реорганизација службата за одржу-
вање патишта. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 54 од 18 декември 1946 го-
дина објавуе: 

• Одлука на Уставотворната скупштина на Народ-
ната Република Босна и Херцеговина за актите кои 
што ги донеле: Земското аитифашитско векје на на-
родното ослсбодуење на Босна и Херцеговина и не-
говото Претседателство, Народната скупштина на 
Босна и Херцеговина и нејзиното Претседателство 
односно Народната скупштина »а Народната Репу-
блика Босна и Херцеговина и нејзиното Претседа-
телство; 

Правилник за организација и работење на со-
ветот на трудот; 

Правилник за измена и дополн.уење на Правил-
никот за пензионисање и у-ста-новуење правото на 
пензија на бившите самоуправни службеници; 

Напатствие за водење на државните матични 
книги на подрачјето на Народната Република Босна 
и Херцеговина; 

Напатствие за спроведуење Уредбата з а ' п р е р а -
бзтуење маслинки и откупот на маслиновото уље; 

Решење за одобруење обновуењето на работе-
њето на Друштвото за унапредуење и гајење на 
куникји, живина и др. 

И С П Р А В К А 
Во Законот за адвоктура објавен во бр. 102 

„Службен лист ФНРЈ" од 18 декември 1946 година 
(во изданието на српски, македонски и словенеч-
ки јазик), се поткрала следната грешка: 

во членот 9 став 3, кој што гласи: „Поблиски 
одредби за овие заедници ке пропише со правилник 
Министерот на правосудието ФНРЈ", се брише. 

Бр. 18160. — Од Претседателството на Поезидиу-
мот на Народната скупштина ФНРЈ, 21 декември 
1946 година. 
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