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521. 
На основа чл. 22 Законот за конверзија На »пред-

ен јн и те внатрешни државни долгови и обвези — 
•пр опишу ам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА 
ПРЕДВОЈНИТЕ ВНАТРЕШНИ ДРЖАВНИ ДОЛГОВИ 

И ОБВЕЗИ 

Член 1 
Членот 1 на Законот за конверзија ги обвакја 

сите п р е д в о д и внатрешни државни долгови и обие-
зи »како и на хартиите од вредност на предводите 
Југословенски странски зајмови, кои што гласат на 
странска монета, а биле плак јани во земјата во ди-
нари по утврдени курсеве*. 

Член 2 
По членот 2 на Законот за конверзија со., кон-

верзијата се регулираат следните долгови нр* обе ез и: 
а) предео јин внатрешни државна долгови во хар-

тии од вредност 1По .утврдените званични курсеви, 
и тоа: 

1) 2% Лотариски заем од 1881 — 
2) Заем на поготки од 1888 (Тутунски 

лозови) 
3) 4% Обвезници за финансиска ликви-

дација на аграрните односи во Босна и 
Херцеговина од 1921 

4) 7% Инвестиционен заем о д 1921/37: 
5 ) 2 И % Л о т а р и ј а државна рента за 

војна штета о д 1922/34; 
б) 6% Обвезници за финансиска ликви-

дација отштетите за беглучките земји од 
1929/1930 и 1932/1939; 

7) 6% Обвезници за финансиска ликви-
дација на аграрните односи на подрачјето 
на бившата покраина Далмација од 1930 и 
1939 

8) 4% од државата гарантирани обвез-
ници за финансиска ликвидација на аграр-
ната реформа на големите поседи од 1934 

9) 5% Заем за јавни работи од 1936 -
10) 6% Обвезници за финансиска ликви-

дација на аграрните односи во Босна и 
Херцеговина (шуми и шикари) од 1936 — 

11) 3% Обвезници за ликвидација зем-
јоделските долгови о д 1936 — — — 

12) 6% Заем за јавни работи и земската 
одбрана 1 и 2 емисија од 1938 — — —• — 

13) 4% 'Обвезници . за накнада на вој-
ните доброволци од 1939 — — — — 56% 

14) 3,90% Обвезници за регулирања нак-
надата за побаруење на Српската право-
славна црква во Србија и Црна Гора од 
1939 > — 100% 

56% 
99% 

48% 

85% 

80% 

56% 
100% 

100% 

100% 

15) 4% Конвертиран заем од 1895 го-
дина (обвезници платив« во динари) 100$ 

16) 5% Монополски заем од 1902 (обвез- ' ^ 
•ници платиш .во динари) — 1005® 

17) 43^% Железнички заем од 1906 (об-
везници плати в и во динари) 100Х 

18) Лозови на еротското друштво на 
Црвениот крст од 1907 — 

19) 4У2% Заем за преоружуење о д 1909 
(обвезници платнен во динари) — — 100% 

20) 5% Заем од 1913 (обвезници пла-
тнен во динари) — — — — 100% 

21) в% Државен надворешен заем во 
злато на Кралјевината на Орбите, Хрватите 
и Словенците, Серија А од 1922 (обвезници 
платнен во динари) — — 100% 

22) 7% Државен .надворешен заем во 
злато на Кралјевината на Орбите, Хрватите 
и Словенците, Серија Б од 1927 (обвезници 
платив и во динари) — — 100% 

23) 7% Надворешен заем на Државната 
хипотекарна банка од 1927 (обвезници пла-
тнен во динари) — — — 100% 

24) 7% Меѓународен е т аби лиз ацио нен 
заем од 1931 (обвезници платнен во динари) :100% 

25) Обвезници и заложници на бивш ат а 
Австро-Угарска Монархија во круни и по-
в е д е монети кои што се емитовани пред 1914 
и жигосани после 1918 како и потврдите на 
истите ако се по жигосуењето земени о д 
страна на југословенските власти — — — — 

26) Обвезници и заложници на покра-
инските заем о ви на бив шата Аустро-Угар-
ска Монархија во круни и повекје монети 
кои што се емитовани од пораните покра-
ински влади пред 1914 — — 

27) Благајнички записи (бонови) и др-
жавни благајнички записи на Министер-
ството на финансиите кои што гласат на 
динари 100% 

б) долгови по текуките омежи ка ј државните 
кредитни претпријатија: 

в) долгови и обвези по точ. 2 чл. 2 на законот. 

Член 3 

1) Званици ат а курсна вредност од точ. 1 чл. 3 
законот за државните хартии од вредност по кои 
што се врши конверзијата наведена е во точ. а) чл. 
2 на овој правилник. 

2) Долговите и обвезите кои што гласат на 
странска валута се преводат во стари југословенски 
динари по следните курсеви; 

1 ном. фр. франак на 7% Ст абилиз ациониот 
заем = 2,2245283 предвојни динари; 

1 ном. амер. долар к а ! 8% и 7% на Блеровнот 
заем и кај 7% Селигмановиот заем 45 предвојни 
динари. 
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Кај .обвезниците, заложниците и потврдите -кои 
што гласат на златни флорини и круни и 'книжни 
форинти и круни, се зема оти е: 

40 зл. флорини = 50 книжни форинти = 100 зл. 
или книжни круни = 26 предводи динари. 

3) За примена т. 3 чл. 3 .законот се зема да е 
1 ном. зл. франак 1 пр е дво јаги динар. 

Вредноста на Тутунскиот лоз се утврдуе на 21 
предводи динари за плаштом а на 3 предвојни 
динари за купонот на поготки; вредноста на лозот 
На Српското друштво на Црвениот »крст се утврдуе 
•на 25 предвојни динари .за плаштот, а на 3 предвој-
ни динари за купонот на поготки. 

Член 4 
1) Како хартии од вредност ш и што не можат 

да се -поднесат за конверзија се сметаат обвезници 
со купоне ки табак, лозови со купон на полоши, 
државни бонови и записи, како и ттлаштови на ло-
зови без купони на п СИРОТКИ и купони на поготки 
без плаштот. 

2) Потврди на повлечени хартии од вредност 
ш и што се предаваат наместо хартиите, ке се пре-
дадат во оригинал. 

Член 5 
Каматата по ст. 1 чл. 5 на Законот за конверзија 

ке се пресмета само кај оние долгови и обвези, кои 
што до 18 април 1941 година врз основа на закон 
ш и договор месиле утврдена камата. 

По обвезниците, заложниците и потврдите на јав-
ните и покраинските наследни долгови на бивша. 
та Австро-Угарска Монархија не се признава ни-
каква камата до 1 октомври 1946 година. Кај овие 
обвезници, заложници и потврди се конвертира само 
номиналниот износ на кој што тие гласат. 

Член 6 
За долгови и обвези предвидени во точ. 2 чл. 2 

законот, поверителите ке ги пријават своите поба-
руења кај) оние државни установи и надлештва, кои 
што обвезите ги основале. 

.Пријавата треба да содржи: 
1) и^е и презиме на пбверителот и местото на 

постојаното пребивалиште; 
2) на име на што се побаруе; 
3) кога обвезата е основана (ден, месец и го-

дина); 
4) износ на обвезата во динари (предвојни); 
5) докази на кои што побаруењето се заснива; 
6) изјава да ли поднесуе уште некоја пријавеа на 

побаруења во смисла чл. 2 на законот, кај која уста-
нова и во .кој износ; 

7) изјава да ли му е конфискован имотот. 
•Пријавата ке ја потпише поверителот односно 

неговиот ополномоштеник. 
Установи и .надлештва кои непосредно ги при-

маат овие пријави ке ги достават на своите надлежни 
министерства. Министерствата \по овие пријави ке 
го утврдат постоењето и износот на долгот, осно-
ваноста на побаруењето и по тоа ке достават јасен 
предлог со образложуење за признавање и со спро-
водио писмо под потпис на ресорниот Министер на 
Министерот на финансииве Ф|Н1РЈ — Одделеното за 
државните долгови. 

Член 7 
Во цел на повлечуење од оптицај на сите др-

жавни хартии од вредност од чл. 2 на овој Пра-
вилник должни се сите иматели своите хартии од 
вредност или потврди, кои ги добиле за депонуени-
те хартиите од вредност за вре^е окупацијата, да 
ги (предадат односно достават на Министерството на 

финансиите Ф1Н1РЈ — Одделението за државните 
долгови. 

Сите државни кредитни претпријатија, надлеш-
тва, установи .како и приватните банки кои имаат 
тугји хартии од вредност како кауција, депозит, за-
лога или макар по кој друг основ мораат сами да 
пк! предадат по одредбите на овој (правилник. 

Секој имател кој ги предава државните хартии 
од вредност за конверзија ;мора со овие да предаде 
и .пријава. Во пријавата треба да го назначи по сор-
тите на. зајмовите бројот на парчето на хартиите од 
вредност, нивната номинална вредност како и мо-
нетата на .која гласат. 

Како по прописите на законот конверзијата се 
врши одеднаш за целокупното побаруење на еден 
имател, тоа секој подносител е должен своите хар-
тии од вредност, подразбирајќи тука и потврди на 
депонуените државни хартии од вредност да при-
јави само една пријава. Истовремено во пријавата ке 
назначи: 1) да ли шекои други негови државни хар-
тии од вредност односно .потврди ке ги предаде за 
негова сметка некоја друга установа, која и во кој 
нанос; 2) да ли лоднесуе и пријава на .побаруење по 
чл. 6 на овој правилник, спрема која установа и во 
кој износ и 3) да ли му е конфискован имотот. Изја-
вите, за кои ке се утврди оти се лажни, повлечуат 
материална и кривична одговорност на подносителот. 

Пријавата мора да биде читко испишана и потпи-
шана со полно име и презиме, занимавање, место на 
жителството, улица и број на кукјата, а за села да 
се назначи уште и околната. 

Доколку подносителот не е истовремено и соп-
ственик, ке означи во пријавата име и презиме и 
адреса на сопственикот, а пријавата ке ја потпише 
како подносител. 

Член 8 
Имателите, чиите хартии од вредност на пред-

војниот југословенски државен внатрешен долг се 
наво-гјаат во иностранство, ке доставаа пријава со 
хартиите од вредност по одредбите на чл. 7 на овој 
правилник, на Министерството на финансиите ФНРЈ 
— Одделението за државни долгови. 

Член 9 
Министерството на финансиите ФНРЈ — Одде-

лението за. државните долгови, ,ке ги прима пријави-
те со хартиите од вредност односно потврдите за 
депонуење истите од 1 септември 1946 година до 30 
јуни 1947 година заклучно. 

Во истиот овој срок имаат да се пријават и сите 
побаруења по чл. 6 на. овој правилник. 

После овој срок сите непријавени долгови и 
обвези се гасат. . 

Член 10 
Во врска со извршуењето т. 2 чл. 2 на законот 

ке се формира при Одделењето за државните дол-
гови комисија од три члена, и секретар во чиј со-
став влегуат: еден член и секретар од Одделението 
за државните долгови и по еден член од Буџетско-
то и Контролното одделење на Министерството на 
финансиите ФНРЈ. 

Задаток на комисијата е пријавите .на побаруе-
њата од ч*л. 6 на оЅвој правилник да ги земе во ко-
нечна оцена и, доколку има. место на признавање 
долгот, да спреми предлог за донесуење одлука во 
смисла т. 2 чл. 2 на законот. 

Е м и с и ј а т а за. својата работа ке води запи-
сник. 

Член 11 
Одредбата на чл. 9 на законот има да се разбе-

ре така, што на поверителот, (кога ке се извршат 
пресметки по прописите на ч л- 3, 4 и 5 законот, ке 
му се исплати во готово делот под 600 динари, а 
сиот остаток ке !иу се исплати во обвезници. 
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Ако еден ист поверител има побаруења по раз-
ни основи од тон. 1 и 2 чл. 2 на законот, кои што се 
пријавени на повекје места, тогај по секоја -пријава 
ке се (регулира одма само делот во обвезници. Оста-
токот во готово ке се собира со другите остатоци 
во готово кај другите ,пријави се додека не се ре-
гулира и последната пријава, со која (прилика соби-
рот на сите остатоци ке се регулира одеднаш и тоа 
во обвезници нанос делив со 500 а крајниот остаток 
под 500 во готово. 

Член 12 
'Исплатата во обвезници и »во готово ке ја врши 

Министерството -на финансиите ФНРЈ — Одделение-
то за државните долгови. 

Член 13 . 
Доспеаните а ненаплатените купони, згодици и 

амортизирани обвезници од чл. 10 на законот, кои 
што, доколку не застареле до 18 април 1941 година, 
ке се имансјаат во готово, ке се шоднесуат за наплата 
на Министерството на финансиите ФНРЈ — на Одде-
лената за држајвните долгови. 

Член 14 
Извлечуење обвезници на нов 3% конвертиран 

долг ва амортизација во смисла чл. 13 на законот ке 
се врши во Министерството на финансиите ФНРЈ — 
Одделението за државните долгови. Постапката за 
извлечуење обвезници за амортизација и планот за 
прво извлечуење обвезници за • амортизација и пла-
нот за прво извлечуење ке бидат пропишани со 
одделно решење. 

А|мортизираната обвезница што се лоднесуе за 
наплата, &ч)ра да биде снабдевена со сите недоЈ-
опеали купони. Недостанатите купони ке се одбиат 
од износот кој што. има да се исплати. 

Сите обвезници на нов долг, кои што и нрипаг-
јаат на државата макар по која основа, ке се <уио̂  
тресат за шоаголемена амортизација. Сите држав-
ни надлештва, кои во поедини случаи ке донесат ре-
шење да обвезниците на 3% конвектор аниот долг 
имаат да и припаднат на државата, должни се тие 
обвезници заедно со решењето да ги достават на 
Одделењето за државните долгови на Министерство-
то на финансиите ФНРЈ со повикуење на чл. 13 т. 6 
на Законот за комедијата. 

Член 15 
Обвезниците на новиот 3% конвентиран долг ке 

имаат плашт и купонски табак со 30 годишни ку-
пони. 

Обвезниците ке го носат потписот (во факсими-
лот на Министерот на финансиите ФНРЈ и Начел-
никот на Одделењето за државните долгови. 

Член 16 
Заменуење на ситните тарчина за крупни, како и 

крупните за ситни, ке врши Одделењето за држава 
ни долгови (уз наплата на трошковите. 

Член 17 
Одделеното за државните долгови ке врши за-

мена на обвезниците на 3% конвентираниот долг во 
случај на судска одлука за амортизација или кога 
обвезницата е лоабана, нагорела или со друга која 
причина постанала неупотреблива за понатамошен 
оптицај, ако од остатокот на обвезницата можат да 
се утврдат битните ознаки, како што се типот, из-
носот и бројот на обвезницзта. 

Член № 
Потребни средства за извршуење овој (правил-

ник ке стави на располагање Министерството иа фи-
нансиите ФНРЈ. 

Износите потребни за .исплата на интересите и 
амотизацијетга на обвезниците ке се внесуат секоја 
година во сојузниот буџет. 

Член 19 
Сета служба по новиот долг ке ја врши Миши 

стерството на финансиите ФНРЈ — Одделението за 
државните долгови. 

Член 20 
Овој /правилник влегуе во сила со денот на об-

јовуењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија". 

VIII бр. 1259 
31 август 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. . 

522. 
На основа чл. 32 Законот за уредуење и рабо-

тење на кредитниот систем издаваа 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНУЕЊЕ ОТКОПЧУЕЊА 
НА О СИГУРУЕЊ АТА 

1) На сите приватни осигурителни претпријатија 
во Федер атови ат а Народна Република Југославија им 
се забрану е да по осигуруат имотот кој што е векје 
осигурен кај друго осигурително претпријатие. Се 
омета оти во поглед на еден имот векје постои оси-
гуруење не само тогај кога е издадена полиса на 
ооигуруење или привремен лист на »покриле, туку и во 
случај кога осигуреникот со плакјање на извесна 
аконтација на име премија, т е м е н о се обвезал на 
полно оформуење на оси гуру ењ ето кај тоа претпри-
јатие, а претпријатието примило на себе обвеза во 
случај на остваруење ризик да ке му ја накнади на 
осигуреникот штетата. 

2) За прекршуење на забраната од точ. 1 ке се 
казми парично до 100.000.— динари. 

3) Напатствија за и з в р ш е њ е на оваа наредба ке 
дава Банковновалутното одделење, отсекот за осигу-
руење. Државниот завод, за осигуруење и реосигу-
руење ке му пружа во тоа сета (потребна ломошт. 

VII бр. 15623 
3 септември 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖуЈович, е. р. 

523. 
На основа чл. 3»2 Законот з а уредуење и работе-

ње кредитниот систем, а во врска актот на Министер-
ството на правосудне™ ФНРЈ бр. 1221/46 од, 23 јули 
1946 година, донеоуам 

Н А П А Т С Т В И Е 

НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ИСПЛА-
ТИТЕ ОД ОСНОВОТ НА ОСИГУРУЕЊАТА ДА ГИ 
ВРШАТ СО ПОДНЕСУЕЊЕ УВЕРЕЊА ДА ИМОТОТ 
НА КОРИСНИКОТ НЕ Е КОНФИСКУЕН ОДНОСНО 

СЕКВЕСТРИРАН 

Осигурениците односно корисниците по осигу-
руењата на Животот должни се, кога примаат акон-
тации на осигурена сума во смисла на моето решење 
УЛ бр. 2Ш од 8 јануари 1946 година, на осигурително-
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то претпријатие кое што тие аконтации им ги испла-
туе да .поднесат уверење оти имотот не им е кон-
фискуен ни секвестриран, мити да се против нив во-
ди постапка за 'конфискација или секвестризација на 
имотот. Ова уверење ке го издаде околискиот суд 
месно .надлежен по местото на живеењето на кор ас-
пикот, од кога претходно ке прибави за тоа и из-
вештај од месниот народен одбор. 

Ако горе наведените аконтации изнесу ат до 2.000 
динари, не е потребно да се поднесуе такво уверење. 
За тој случај осигуреникот! односно корисникот ке 
му даде на осигурителното претпријатие писмена из-
јава оти имотот не му е конфиокуен ни секвестриран 
нити да се против него води кривична постапка кај 
суд, јавен обвинител или 'комисија за 'конфискација 
на имотот, која што би можела да има за последица 
конфискација на имотот. Во оваа изјава ке наведе 
оти за неа носи полна привична и материална одго-
ворност. 

VII бр. 13049 
3 септември 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

524. 
На основа ст. 4 чл. 2 Уредбата за (контролата на 

вокјето и в о д н и т е преработуачи наменети за из-
воз пропишу ам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНИОТ ОДБОР ЗА ВОКЈЕ И ВОКЈНИ 
. ПРЕРАБ ОТУ АЧКИ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА 

НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

Член 1 
Во состав на Министерството на надворешната 

трговија се оснива Стручен одбор за вокје и вокјни 
преработуачки како советодавен орган на Министе-
рот на надворешната трговија. 

Член 2 
Зад атомот на Стручниот одбор е: 
а) да ги испитуе возможностите и условите за 

унапредуењето извозот -на вокјето и вокјните пре-
работувачки и да во таа цел чини предлози; 

б) да ја следи работата ,на при^енуењето Уред-
бата за кнотролата на квалитетот н а вокјето и 
в о д н и т е преработуач|КИ наменети за извоз и во таџ 
цел да предлага (потребни решења; 

в) да му поднесу е предлози на Министерот на 
надворешната трговија за заводуењето контролата на 
извозот и на други- сорти на вокје и вокјни прера-
ботуачки кога за тоа ке се ука еж потреба; 

г) да предлага измени и дополнуења на векје 
постоекјите прописи за контролата на вокјето и да 
предлага нацрти на. уредби, правилници и прописи 
во врска со тоа; 

д) на 'барање на Министерот на надворешната тр-
говија да припрема и други предлози во врска со 
надворешната трговија на вокјето и вокјните прера-
боту ачки. 

Член 3 
Стручниот одбор се состои од претседател, пот-

претседател, секретар и членови. 
Претседатлот и секретарот на Стручниот одбор ги 

поставу е Министерот на надворешната трговија. 
Членовите на Стручниот одбор се по еден прет-

ставник на сојузните министерства: на поледелството 
и шумарството', трговијата и снабдуењето и инду-
стријата и соопштенијата. 

Претседател на Стручниот одбор е претставник на 
Министерството на поледелството и шумарството. 

Член 4 
Стручниот о дбор за вокје и вокјни пр ер а боту ачки 

донесуе свои заклучци на седници, кои што по ука-
жаната потреба ги свикуе претседателот, а во неговото 
о тс ас тв и е потпр ете е дат е ло т. 

На седниците се води записник во кој има да се 
внесат сите предлози и зак луч ци кои што се донесу ат 
по прашањата кои ш т о спагјаат во делокругот на 
работата на Стручниот одбор. 

Член 5 
Предлозите и зак луч цит е кои што ке му се пред-

лагаат на Министерот на надворешната трговија ФНРЈ 
се донесуат со мнозинство на гласовите, а може да се 
изнесу е и мислењето на малцинството. 

За исправноста на заклучците на Одборот потреб-
но "е присаство на две третини од членовите. 

Член 6 
Стручниот одбор на своите седници може да 

повикуе и поедини стручни лица (експерти) во врска 
со- важни прашања, х,кои што се на дневниот ред на 
седницата Стручниот одбор првенствено ке ги пови-
к е на своите седници .претставниците на државните, 
^ о п е р а т и в н и т е и приватните стопански претприја-
тија и организации кои што се замимаваат со извоз 
на вокје и в оле јин пр ер аботу ачки. 

Член 7 
Членовите на Стручниот одбор како и стручните 

лица (експерти), освен награда, имаат право по 
закон, на пропишани дневници и на накнада на патни 
трошкови, ако постојаното место на живеењето не 
им е во Белград. 

Член 8 
Овој правилник влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „лСужбениот лист на Федеративната. 
Народна Република Југославија". 

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петрович, е. р. 

525. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподел-

ба и потрошуачка на стоката и точ. 2 Решението на 
Стопанскиот совет за одредуење предмети кои што 
спагјаат под планска р аспо делба и нотр о т у алка, а< во 
врска точ. 10 на Решението бр. 467 о д 9 јуни 1945 го-
дина и Решението бр. 27482 од 18 декември 1945 го-
дина издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПУШТАЊЕ БО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 
КАУСТИЧНА СОДА И КАЛЦИУМ КАРБИД 

1) Каустичната сода и калциум карбитот се пу-
штаат во слободна продавачка. 

2) Со ова а наредба не се докачуе во прописите 
за цени. 

3) Оваа наредба вл егу е во сила со денот на обја-
вуењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

Бр. 62010 
29 август 1946 година 

Београд 
Министар за трговијата и ен а блуењето, 

др. Заим Шарац, е. р. 
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О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната! скупштина на Федејративната 
Народна Република Југославија 

но основа членот 2 став 2 Законот за ордените 
и медалите ја о добру е Наредбата на Штабот на 
НОВ и ПО Словенија. 

со која се за осведочена храброст ио- (народно-
ослободителната 'борба од лиму ат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
десетар Матјашич Отмарја Отмар; 
борци: Зорко Ивана Иван, - Пикл Фредерика 

Франц, Зидар Адама Алојз и Хасанов Грегорија 
Григо; ^ 

политделегат Равникар Карла Бруно; 
десетар Пиранко Игор ја Василиј; 
болничарка Бабич Франца Антон; 
борци; Вавпетич Леополда Јоже и Крже Јанеза 

Рудолф; 
десетар Јернејчич Матевжа Иван; 
борци': Трчек Ивана Иван, Шчек Францета Иван, 

МалаЈев Тулгона Дани, Милутиноеић Данила Ви-
томир, Ив аника Ивана Васил иј и Пуетослемшек 
Ивана Михаел; 

десетар Бараго Јакоба Јакоб; 
политделегат Стрелецки Ивана Александар; 
борац Борисов Макса Димитрије; 
политделегат Хорват Антона Антон; 
борци: Бабкин Василија Генојкин и Висоцки Ве-

селина Иван; 
курир Јенич Јожета Јоже; 
заменик командира батаљона Вретич Ивана 

Франц. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
курир Ахчин Јанеза Венцељ; 
борац Бабич Јожета Алберт; 
десетар Вагон Аугуста Биљем; 
старији водник Бајук Микота Станко; 
обавештајни официр Бамбич Антона Винко; 
десетар Баракович Моја Салко; 
митраљесца Батич Јожета Милко и Бембич Зе-

нова Мирко; 
борац Бензина Марјана Елио; 
политделегат Бенса Валентина Валентин; 
десетар Борд он Антона Целестин; 
митраљесци: Брегар Леополда Франц и Брезник 

Симона Франц; 
митраљезац Брлец Алојзија Франц; 
командир чете Будигој Наталија Марија; 
Бурја Михаел; 
политделегат Целин Грегор ја Јожеф; 
десетара Чемерник Луке Лавренц и Дуња Ла-

зарја Емил; 
политком Чеховим Антона Антон; 
Чемажар Јанеза Петер; 
митраљезац Чешек Франца Франц; 
Чимжер Винко; 
борац Чрнич Ивана Петер; 
десетара Дежела« Матевжа Јуре и Дежникар 

Ивана Леополд; 
командир штаб. патр. Додич Франца Јоже; 
Доленц Франца Франц; 
старији водник Дрниц Франца Драго; 
помоћник политкомесара Дрнозга Франца Јоже; 
заставник Дробнич Франца Макс; 
политком. чете Душа Антон; 
командант дивизије Еисензопф Ивана Јанко; 
десетар Фаторин Јоланде Марјан; 
водник Фер беж ар Антона Иван; 
митраљезац Ферфоља Рафаела Франц; 

командир чете Флерин Валентина Хуберт; 
старији водник Фораус Андреја Ернест; 
десетар Франца Антона Франц; 
водник Фр ан етич Јакоба Јакоб; 
Торник Јурија Јоже и Грабријан Ивана Иван; 
водник Грчар Франца Антон; 
политделегат Грегорич Ивана Биљем; 
Грнчар Антона Николај; 
водник Грил Карола Јоже; 
Грм Јожета Иван, 
борац Хар%1усају Турдијева Ахмед; 
десетара Холзер Валентин и Храбер Јожефа Јо-

жеф; 
борац Худак Матије Јуре; 
десетар Худоклин Франца Јоже; 
митраљезац Ху мар Николаја Николај; 
Хвала Франца Рафаел; 
борац Илош Ивана Радо; 
командир ескадр. Иванчич Ивана Алојз; 
старији водник Јамшчек Леополда Станислав; 
борац Јамшек Јоже; 
командир чете Јел еиц Алојзија Хелодор; 
официр-обавешт. Јеленц Франца Живо; 
курир Ј ерман Ивана Албин; 
Јеше Валентина Антон „Златко"; 
болничарка Југ Франца Пепца; 
курир Јурјевчич Антона Мартин; 
Кастели^ Едмунда Франц; 
борац Кастелиц Антона Милан; 
Кавчич Франца Карол „Исток"; 
борац Кенда Јосипа Виктор; 
старији водник Кисел Ивана Душан; 
командир чете Клеменчич Рихард; ^ 
Клукеј Франца Андреј; 
заставник Клун Матевжа Иван; 
борци: Клун Матјажа Јожеф и Кобе Франца 

Иван; 
старији водник Кодре Ивана Иван; 
митраљезац Колер Јохан; 
помоћник полит комесара Ком ац Франца Андреј; 
политделегат Ком?р Лавренца Милан; 
помоћник политкомесара Комарички Петра 

Франц; 
десетар Кончина Јожефа Лудвик; 
политделегат Кос Антон Станко; 
Косел Јожета Јоже-„Свобода"; 
водници: Крањц Алојзија Антон и Кропф Јожета 

Јернеј; 
борац: Ксер.к Алојз; 
водници: Кунавер Антона Јоже и Кунст Јожета 

Мартин; 
политком чете Лаврим Јанеза Франц; 
Лавтар Франц; 
борац Лазар Јожеф; 
командир чете Лебан Марија Виктор; 

• десетар Лебар Даријана Алојз; 
старији водник Лебен Петра Стане; 
митраљезац Ловрич Антона Антон; 
помоћник политкомесара Лозар Франца Алојз; 
десетар Лозеј Алојзиј; 
политлЈелегати: Лешњак Јернеја Антон и Ложар 

Алојза Антал; 
борац Лу ин Алојза Емил; 
политделегат Луса Лазарја Силвиј; 
водник Лужник Франца Јакоб; 
борац Мацерол Антона Едвард; 
Мачек Јанеза Мартин, 
потпоручник Манфреда Јожета Алто«; 
водник Марега Јожефа Алдо; 
инвалид Мариќ Рудолфа Рудолф; 
млађи водник Марс-лппек Јожефа А Л О Ј З ; 
водник Марше! ић Антона Јоже; 
политделегат Мартинчич Нанета Иван; 
водник Мтмурат Тилањазов; 
поручник Мастек Јанеза Анто«; 
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помоћник политкомесара Мелинц Антона Рико; 
старији водник Мељ^ Јакоба Стане; 
политделегат Мезгеи Ивана Јожеф; 
десетар Михешич Франца Франц; 
Миклавад Ивана Иван: 
потпоручник Миклич Јанеза Павле; 
борац Микула Гашперја Ана; 
десетар Михелчич Антона Антон; 
борац Милич Николе Жарко; 
обавешт. официр Мушић Јанеза Јанез; 
заменик командира Немец Ивана Болеслав; 
политком Немец Фианца Франц; 
Новак Алојзија Здравко; 
митраљезац Орешник Антона Антон; 
водник Пахор Станкота Станко; 
десетар Пајер Јожефа Јоже; 
помоћник полигкомесара Павлич Јожета Ернест; 
обавешт. официр Павлич Антона Карел; 
мајор Печенко Ђуре Драгољуб; 
о-бавешт, официр Пеица Антона Јоже; 
десетар Першич Алојза Борис; 
борац Першић Алојза Станко; 
водник Петавер Алојза Алојз; 
десетар Пижорн Франца Франц; 
заставник П л а т а н Антона Ладислав; 
десетар Плут Матије Штефан; 
Подбевшек Петра Петер; 
десетар Подмени Маргина Јоже; 
политделегат Погачник Антон; 
борци: Поје Антона Антон Н Потрпин Јанеза 

Иван; 
потпоручник Пожар Мартина Јакоб; 
заставник Правица Рудолфа Рудолф; 
полцтделегат Премрл Франца Сирил; 
Претнар Франца Франц; 
водник Приможић Јакоб; 
десетар Рацман Петра Петер; 
Рајх Алојзија Јанез и Равникар Јожета Андреј; 
митраљезац Разпотник Јанеза Рудолф; 
водник Рехар Јожефа Јоже; 
Ресман Јоже; 
борац Рокавц Антона Антон; 
борац Рожанов Данила Анатолиј; 
десетар Рудолф Антона Мартин; 
борац Шварзел Карел; 
десетари: Седмак Алојза Алојз и Седма« Алојза 

Алојз; 
помоћник политкомесара Семен Јожефа Јожеф; 
курир Смолић Ивана Франц; 
Смрекар Терезије Франц; 
курир Собан Ивана Вилибалд; 
Станчич Ивана Винко: 
десетар Старц Мирка Франц; 
Старешинич Антона Петер; 
десетар Стареш&нич Франца Станко; 
Стариха Јосипа Јоже; 
политком, ек. Стргао Франца Франц; 
борац Шавли Андреја Август; 
десетар Шилер Ивана Полде; 
водник Шкабар Андреја* Лудвик; 
Шмицбергер Штефана Ђуро и Шпрингер Франца 

Вилма; 
борац Шгрукељ Павла Иван; 
политделегат Шукље Ивана Иван; 
борац Тељан Јожеф; 
водник Томц Јанеза Антон; 
курир Трдина Јожета Јанко; 

чдесетари: Умек Јожета Јоже и Вачовник Марка 
Иван; 1 

полигком чете Валенчич Андреја Едо; 
политделегат Видмар Андреја Иван; . 
Видрих Франца ФрагШ и Влашич Јожефа Јоже; 
борац Враничар Мартина Мартин; 
помоћник политком. чете Задник Франца Макс; 
старији водник Зајц Јожета Јоже; 
Зајц Јожега Петер: 

борац Зелич Ферда Антон; 

политиелегат Заврашек Мартина Драго; 
десетар Здовц Франца Франц; 
командир чете Земљак Антона Антон; 
курир Зихерл ЛоЈзе, 
војни дописник Зорзут Лудвика Милош; 
политделегат 3>рзут Ивана Радо; 
водник Зупанчич Франца Франц; 
в. д, политкомегара бат. Жабота Мартина Мар-

тивко; 
политделегат Жејн Алојза Франц; 
водник Жиганте Антона Антон; 
Жигон Франца Иван; 
митраљесци: Жилник Јожега Јоже и Жилник Ја-

неза Франц; 
десетар Жугељ Јакоба Јоже. 

Бр 150 
26 март 1946 го/дина 

Белград 
Секретар, Претседател, 

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

З А П И С Н И К 
НА XIII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА! А НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 20 
ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Стеван Јовичич. 
Претседателот Владимир Симич го отвора XIII 

редовен состанок ,во 15.55 саатот. 
Прочитани©! записник на ХН редовен состанок 

Ве кј ето го прима без забел ешки. 
Векјето го прима едногласно без претрес прочи-

таниот извештај на административните одбори на 
обата векја на Народната скупштина ФНРЈ од 19 
јули 1946 »година за сметковното работење во Народ-
ната скупштина ФНРЈ. 

Натаму Векјето го усвојуе едногласно без пре-
трес извештајот на Мандатниот и Имунитетниот од-
бор број 14 од 19 јули 1946 година со кој. што му 
предлага на Векјето, да се против народниот прате-
ник Мате Августинов не отвора кривична постанка 
за делото клевета, а шо тужбата на Станко Плав»шич, 
бравар од Апатин. 

Исто така Векјето едногласно без претрес го 
усвојуе про читаниот извештај на Мандатниот и Иму-
нитетниот одбор број 15 од 19 јули 1946 година за 
лој дуење за народни пратеници Хасана. Мујагич, ра-
ботник од Босански Петровац на место Илија Дошен 
и Стевана Кузминца, земјоделец о д Срем. Митро-
вица на место Марка Перичина и претседателот об-
јавуе, оти се опласуат и |повикуат за народни прате-
ници на Сојузното векје Хасан Мујагич и Стеван 
Ку зм и н ац. * 

Се соопштуе оти Векјето на народите во смисла 
на членот 63 Уставот му ги доствило на Сојузното 
век је на р ешу ање законските предлози онака како 
што се (усвоени во Векјето на народите, и тоа: пред-
логот на Основниот закон за државните претприја-
тија и предлогот на. Основниот закон за постапката 
со експроприраните и конфисмуваните шумски по-
седи. 

(Претседателот го известуе Векјето оти ги упо-
редил текстовите .на /приманите законски предлози со 
текстовите на истите законски предлози кои што се 
конечно усвоени во Сојузното векје и оти утврдил 
да се овие текстови потполно истоветни, да го ста-
ву е овој свој извештај на гласање на Векјето. 

Гласајкји со дигање раце Векјето едногласно го 
усвојуе овој извештај и претседателот објавуе оти 
со ова Народната скупштина ФНРЈ го примила 
Основниот закон за државните стопански претпри-
јатија и Основниот закон за постапката со експро-
прираните и конфискуените шумски поседи и обата 
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овие закони, во смисла членот 46 на Пословника?, 
ке му бидат упатени на Ирезидиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ заради проглашење. 

Потоа се со општу е актот на Президиумот на 
Народната скупштина ФНРЈ со кој што му поднесу е 
на Сојузното векје на решуење во смисла членот 72 
Уставот предлог на Одлуката да се направи измена 
во членот 136 Уставот каја што се однесу е на нро-
должуењето срокот за согласуење кон Уставот за-
кони, одлуки и уредби. 

Претседателог предлага овој предлог да се стави 
на дневен ред уште на истата седница, што Векјето 
едногласно .го усвојуе. 

Потоа се ирејдуе на првата точка на дневниот 
ред: претрес предлогот на Законот за социалното 
осигуруење на работниците, намештениците и служ-
бениците. 

По .предлог на народниот пратеник Иван Грангја 
Векјето одлучуе да не се читаат измените и допол-
н е т а т а направени во овој законски предлог од 
страна на Законодавниот одбор оти извештајот е 
штампан и разделен им е на сите пратеници. 

Од кога известителот на Законодавниот одбор 
Пуро Салај го образложи ©дворскиот извештај,, 
претседателот го отвора начелниот претрес. 

Зборува Карло Мразович „за", Лазар Плавшич 
„за", др. Драгољуб Јованович „за", Иван Суботин 
„за", др. Драгољуб Карајович „за", Милорад Вујичич 
„за" и Иван Гр ангја „за" па Век јета, гласајќи со 
дигање раце, едногласно го усвојуе овој законски 
предлог во начело. 

Како за претресот во поединости никој не се 
Јави .за збор, Ввкјето, гласајќи со дигање раце, ед-
ногласно ги уевојуе сите членови, од 1 до 61 за-
клучно, на овој законски предлог по предлогот и 
извештајот на Законодавниот одбор и по предлог на 
Владата ФНРЈ .по пристанок на одборскиот извести-
тел се прават следните измени и дополнуења: 

Во членот 42 на крај на ставот 2) на места точ-
ката се ставре запирка и се додава следното: „а на 
уживателите кои што немаат фамилија им се испла-
туе ладкрепа за дневните ситни трошкови во висо-
чина до една петина на полната рента". 

Во членот 47 ставот 3) се менуе и гласи: „Исклу-
чително од прописите на претходниот став \ о ж е до-
броволно продолженото осигуруење да трае и по« 
долго од година дена во случај кога обвезата на 
осигуруењето престанала заради вршење разни јавни 
функции". 

Во членот 48 се додава нов став 4 кој гласи: 
„4) Исклучително од прописите на претходниот став 
може доброволно продолженото осипуруење да трае 
и подолго од две години во случај кога обвезата 
на осигуруењето престанала заради вршење разни 
јавни функции". 

Во членот 53 во ставот 1) во точката а) а зборо-
вите „жертви на фашисткиот" терор во затвор", идат 
зборовите „пленство, интернација, конфинација, де-
портација и на присилни работи". 

Потоа! се пристапуе на. конечното решуење за 
законскиот предлог во целина. 

По извршеното поименично гласање претседате-
лот објаву е оти гласале сосема 226 народни прате-
ници и оти сите гласале „за", со што предлогот на 
Заканат за ооциалното осигуруење на работниците, 
намештениците и службениците во Сојузното векје 
конечно е усвоен, па во смисла на членот 63 Уставот 
и членот 45 П осло в нико т на Сојузното векје, ке 
биде испратен на В ек ј ето на народите на решуење. 

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: 
претрес извештајот и предлогот на Одборот за мол-
би и жалби за доделуење помошт на Милка вд. Пе-
тра Кочич и на други. 

Претседателот соопштуе оти одборот за молби 
и жалби го поднел својот извештај и предлог во вид 
на законски предлог и му предлага на Векјето .одлу-

ките на Народната скупштина за молби и жалби да 
не се донесуат во форава, на закон туку во форма на 
скупштине^ одлуки. 

Векјето едногласно го прима предлогот на прет-
седателот, па претседателот ја ставуе, на гласање 
Одлуката на Одборот за молби и жалби за доделуе-
ње постојана извонредна државна иомошт на Милка 
вд. Петра (Кочич од Белград и на други на кои што 
им е истата обуставена на основа на прописот на 
членот И Уредбата за установуење правата на пен-
зија. 

Векјето едногласно ја усвојуе предложената од-
лука и претседателот еоопштуе оти оваа одлука во 
смисла на членот 45 на Пословникот на Сојузното 
векје ке му биде доставена, на В ек је то на народите 
•на решуење. 

Се прејдуе на третата точка на дневниот ред: 
решуење за предлогот на Одлуката на Президиумот 
на Народната скупштина ФИРЈ за продолжуењето 
срокот з,а согласуење кон Уставот закони, одлуки и 
уредби спрема членот 136 Уставот. 

Како потпретседателот на Президиумот и прет-
седателот на Законодавниот одбор на Сојузното 
векје Моша Пијаде даде кратко образложение за овој 

предлог, претседателот Владимир Симић го прашуе 
Векјето да ли сака да .пристапи кон решуењето на 
ова прашање во смисла на членот 72 Уставот. 

Бидејкји да Векјето пристануе едногласно да се 
пристапи кон решуењето на ова 'прашање претседа-
телот го ставуе на гласање предлогот на Презида 
умот, кој што' Вејкето, гласајќи со дигање раце, ед-
ногласно го усвојуе и со тоа конечно ја усвојуе Од-
луката. за продолжуење срокот за согласуење кон 
Уставот закони, одлуки и уредби спрема членот 136 
на. Уставот, које што гласи: 

„Народната скупштина Ф1НРЈ одлучуе: срокот од 
шест месеци, одреден со третиот став на преодниот 
136 член на Уставот, .за испитуење и доведуење во 
согласност со Уставот одлуки, ^ к о н и и уредби, по-
тврдени од Устав отвораа та. скупштина со Одлуката 
од 1 декември 1945 година да се продолжи за три 
месеца со тоа, да сите закони кои Што на основа 
на членот 136 Уставот ке ги донесат законодавните 
одбори на обете векја на Народната скупштина да 
бидат поднесени на Народната скупштина на. одо-
б р е њ е на првото наредно заседание џа Народната 
скупштина". 

Потоа »претседателот дава одмор од 15 минути. 
После паузата седницата се продолжуе и се сооп-

штуе оти Векјето на народите (во смисла на членот 
63 на Уставот му го доставило на Сојузното векје на 
решуење предлогот на Законот за социалното осигу-
руење на работниците, намештениците и службници-
те онака како што е усвоен во Векјето на еар од ите. 

Претседателот го известие Векјето оти за време 
на одморот го упоредил текстот на законскиот пред-
лог кој што го добил од Векјето на народите со тек-
стот на истиот законски предлог кој што е усвоен во 
Сојузното в ек је и оти установил да се текстовите 
потполно истоветни, па му го ставуе овој овој изве-
штај на Векјето на гласање. 

Како Векјето едногласно го уевоуе извештајот 
на претседателот за идентичноста на текстовите, 
претседателот објавуе оти со тоа Народната скуп-
штина ФНРЈ го примила Законот за социалното оси* 
гуруење на работниците, намештениците и службени-
ците, ко ј што во смисла на членот 46 на Пословникот 
на Сојузното векје ке му биде доставен на Презир 
диумот н а Народнатч скупштина Ф1НРЈ заради про-
гласуење. 

Претседателот предлага да се предлогот на ова»а 
одлука стави на дневен ред на денешната седница 
КсКО четврта точка на дневниот ред, што Векјето 
едногласно го у своју е. 
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Потоа Векјето, гласајќи со дигање раце, едно-
гласно го прима предлогот на Одлуката која што ја 
усвојило Векјето на изродите, а која што гласи: 

„Член 1 
Се доделуе постојана лична месечна доживотна 

ломошт на: 
дин. месечно 

Машана . П. Рајковић од Пипер 700.— 
Морфија Дин ич од Беране 760.— 
катарина вд. Јамбришек др. Алојзија 

Миливоја од Белград — — 5.000.— 
Надежда ед. Петра Попович од Белград 2.000.— 

Член 2 
'Со (постојаната месечна »памошт која што ја 

предвидуе чл. 1 на оваа одлука неприпагја ни лични 
ни фамилијарен додаток, а правото на прием на оваа 
помошт 'престнауе на основа одредбите кои што ва-
жат за пензионисаните државни службеници а има 
да им се пресметуе од денот на влечењето во сила 
на оваа одлука. 

Член 3 
За извршуењето на оваа одлука ке се грижи Ми-

нистерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 4 
Оваа одлука влегуе во сила по изгласуењето во 

Народната скупштина". 
Претседателот го соопштуе актот на Президиу-

мот на Народната скупштина. ФНРЈ со ко ј го изве-
стуе Сојузното векје оти закажал заедничка седни-
ца на обата дома на Народната скупштина ФНРЈ за* 
сабота 20 јули во 21 сатот со дневниот ред: 1) -про-
глашење Одлуката за продолжуење срокот за согла-
суење кон Уставот закони, одлуки и уредби спрема 
членот 136 Уставот ,која што е усвоена во обата дома 
на Народната скупштина ФНРЈ и 2) предлог на Од-
луката за разрешуење од должноста Претседателот 
на Врховниот суд на ФНРЈ Живко Јованович и суди-
јата на Врховниот суд ФНРЈ др. Душан Арнерија. 

Векјето го овластуе 'претседателот да може за-
писникот од денешниот состанок со секретарот кој 
што го водел да го потпише и објави, па претседа-
телот ја заклучуе седницата во 21 -еатот. 

20 јули 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Стеван Јовичич, е. р. Владимир Симич, е. р' 

ОЛ ЗЕМСКИТЕ "СУШЕНИ листови 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

Во бројот 109 од 21 август 1946 година објавуе: 
Уредба за оснивање Дирекцијата за авто-соо-

бракјај; 
Решење за укинуење Државниот завод за сна-

бдуење —и 
Напатствие за гоење, цените и прометот на сви-

њи во еконмоската година 1946/47. 

(Во бројот 110 од 24 август 1946 година објавуе: 
Уредба за ок ол неќат а здравствена станица; 
Решење за оснивање државни претпријатија за 

трговија со текстилна стока, .мешовита стока, моно-
полски производи, железарска стока и градежен ма-
те риа л — на големо. 

Во бројот 111 од 27 август 1046 година, објавуе: 
Решење за додаци те на медицинакжот /персонал; 
Решење за откупните цени на сено, детелина и 

слама; 
Обавестуење, за почетокот на работењето на Око-

лискиот суд во- Стариград на острвото Хвар. 
Во бројот 112 од 29 август 1946 година објавуат: 
Одлука за .применуење одредбите на Законот за 

државните службеници на државните службеници на 
Народната Република Хрватска; 

Решење за наплатите и за занаетско-сериската 
(конфекциска) изработуачка на машки предмети за 
облекло на подрајчето на Народната Република Хр* 
ватока; 

Тарифа на шпедитерско-транспортно-отпремнич* 
ките услуги на »подрачјето на Народната Република 
Хрватска'. 

Во бројот 113 од 31 авгУСт 1946 година објавуат: 
Наредба за контрола на работењето на застапни-

ците и агентите на осигурителните претпријатија на 
подрачјето на Народната Република Хрватска. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и еХр-
цеговине во бројот 36 од 28 август 1946 година об-
јавуе: 

Одлука за предавање на управуење на држав-
ните органи претпријатијата за прикажуење филмови 
(кинематографските заведенија); 

Уредба за ревизија сведочанствата за занаетска-
та стручна спрема и стручните звања, стечени за 
време на окупацијата; 

Уредба за ревизија овластуењата и дозволите за 
работење занаетсште дукјани; 

Уредба за измена членот 4 Уредбата за фондот 
за унапредуење поледелството и сточарството од 
20 -март 1946 година; 

Решење за спојуењето на Државната ткачнице 
на кјилими во Сарајево со Државната ткаеница 
на без и везиво во Сарајево. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

521. Правилник за извршуење Законот за кон-
верзија на пр^двЈојнЈИТр внатрешни др-
жавни долгови и обвеза — — — — — 885 

5^2. Наредба за забрануење откошчуењл, на 
осигуруењата — — — — — 887 

523. Напатствие на осигурителните претпри-
јатија, исплатите од основот на остпуру-
ењата да ги вршат со поднесуење уве-
рења да имотот на корисникот не е ко,н-
фискуен односно секвеетриран 887 

524. Правилник за стручниот одбор за в ок је и 
вокјните прер.аЈботуачда при Министер-
ството на надворешната трговија 888 

525. Наредба за пуштање во слободна прода-
вачка каустична сода и калциум карбвд 888 

ч Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Фелера!ивна Народна Република Југославија" — Белград, 
Бранкова 20 — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович Мајке Јевросиме 20. - Штампа 

на Југословенското штампарско претпријатие, Белград. 


