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759. 
На предлог на сојузното Министерство за грго. 

вија и снабдуење — Стопанскиот совет донесуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ЦЕНИ НА ЦАРЕВКА ВО ЗРНО И КЛАС ВО 
ЕКОНОМСКА 1945/46 ГОДИНА 

Член 1 
За производителите на царевка од родот на 1945 

,и -пораните години 'Се опре делу ат следните откупни 
цени за 100 кг.: 

царевка во зрно со 1Ф% влага дин. 220.— 
царевка в-о зрно оо 24% влага ,, 180.— 
царевка во клас со 24% влага „ 125.— 
Овие цени важат франко -стовариште на от-куп-

,ната станица или франко ваг,он или шлеп, а по из-
бирањето на купувачот. 

Горните цени се с малу ј ат о-днос,но позголемЈуат 
за секој пол,ни 2% ,влага преку или поти о,пределе,ните 
24'%, кај царевка во зрно по дин 8.— а кај царевк-а 
во клас по дин. 6.—. 

Горните цени за царевка во арно се подразбира! 
за здрава, решетана сто,ка во трговија на оби чаен а 
каквокја. 

Со жижок наградени зрна се толерисуат до 3'%, 
а содржината на истит,е преку това нов лену е бони-
фикација од Уѓ% за се,кој полн процент. 

Кршени з,рна не можат да бидат ,повод за бони-
фикација. 

Член 2 
Претпријатија кои се бават со промет на жита-

рици на големо можат на цените, определени за 
производителите, да засметуат за испораките фран-
ко утоварено во -вагон: или шлеп додаток кај ца. 
ревка во зрно од дин. 78.— а кај царевка во клас од 
дин. 46.— за 100 кг. 

,За испорачките на г о л ем опро да в ачот франко не-
говото стовариште, Управата за цени на сојузното 
Министерство за трговија и снабдував е ќе определи 
посебно понис-ки додатни. 

Член 3 
Од додатните за царевка во зрно од чл. 2 на 

оваа Уредба, дин. 20 ќе се употребат за вештачко 
сушење на царевката. 

Претпријатија кои се бават со промет -на жита-
рици на големо ќе отворат посебна сметка ,,Трошко-
ви на вештачко оушена царевка". 

Горната сметка ќе се задолжи -со сите трошкови 
за вештачкото сушење на царе,вката. На таа сметка 
ќе се одобрат за сите продадени количества царев-ка 
во зрно дин. 20 ,за 100 кг. 

Оваа сметка ќе се заклучи на 15 о-ктомври 1946 
година ко-га и (изводот од таа сметка ќе се доста,ви 
на Управата за цени на сојузното Министерство за 
трговија и снаблуење. ^ 

Сојузното Ми,нистерство за трговиј,а и слаб дуе-
ње може активните салда од сметката „Трошкови за 
вештачко сушен ата царев-ка" на поедините претприја-
тија да употреби на покривање пасивните салда, кои 
би могле е,вентуално да се појават кај односните 
сметки на ,другите ,прет,пријатија. 

Евентуални,от в,ишок од овие сметки, ,по израм-
нувањето евентуалните губитци ,на поедини пр,етприја-
тија ќе се внесе по налог на сојузното Министер-
ство за трговија и ен а блуење во Фо,ндот за обновув-
а в земј!ата. 

Упра-вата за це,ни на сојузното Министерство ,за 
трговија и снабдување е овластена да води надзор 
над овие сметки. 

Член 4 
Земските министерства за трго,вија и с л а б е е њ е 

,ќе донесат сите потребни мерки да судирите на ца-
р с к а т а се стават на исклучително располагање на 
претпријатија кои с,е бават со промет на царе-вка на 
(големо. 

Висината на накнадата за употребуење сушари ќе 
ја о,пределуат ,земските министерства за трговија и 
снабдував. 

Член 5 
Земските министерства за трговија и, снабдуење 

можат, според приликите на своето подручје да п-ро-
пишат режиски додаток кој го теретуе прометот на 
царевката од утоварната до -истоварната станиц,а, а 
кој откупните претпријатија ќе можат да го засме. 
туат и на набавната цена франко утов ар ен о -во вагон 
или шле-п. 

Воколку откупното претпријатие е овластено ма 
врши и (мелење царевката, во горниот режиски дода-
ток можат да се уклучат и сите тро,шкови на меле-
њето, како и манипулации и превозот на мливото 
франко место испорачката. 

Откупните претпријатија додатните, предвидени 
во чл. 2. на ова-а Уредба, како и ,горните режиски 
(тодатип посеб,но ќе ги калкулираат на купујачите. 

Во внатрешната претсметка со своите ко,мисио-
нари, прет,пријатија,, кои се бават со промет на ца-
ревка на големо, можат според месните прилики да 
одобруат поголеми или пома,ли додатци. 

Член 6 
Оваа Уредба влепуе во сила со де,нот на обна-

родуење во „Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југо,славија". 

Бр. 1368 
16 октомври 1945 година 

Беопрад 

Претседател на Стопанскиот со,вет, 
А. Хебранг, с. р. 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. Никола Петројвић, с. р. 
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760. 
На основ ание чл. 90 Законот за избор народни 

последици за Уставогворна скупштина (Сојузна скуп-
штина и Скупштина на народите) издавам 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАПАТСТВИЕ БР. 5 

ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НАРОДНИ 
ПОСЛАНИЦИ ЗА УСТАВОТВОРНА СКУПШТИНА 

Државните и частни службеници кои се после 24 
октомври 1945 година преместени со службата, така 
да во новото место на службовањето не можат да 
бараат упишуење во борачкиот список, железнича-
рите кои на денот на изборите ќе бидат н.а должност, 
како) и лицата кои по службена работа во врска со 
изборните работи на денот на изборите се најдат во 
друго место на Југославија надвор од местото во 
кое се воведени во бирачки список, имаат право да 
гласат во своето ново место на службување одно-
сно во местото во кое се на денот ,на изборите најдат, 
ако поднесат уверение да се воведени во стални би-
рачки список на своето место. Ово,а уверен.е Коми-
сијата за бирачки списоци ќе го издава на спомена-
тите лица само на основ ание званично потврдував 
на нивното надлештво односно институцијата и това 
ќе го забележи во забелешката н,а борачкиот спи-
сок. Уверението ќе се приклучи на записникот на ра-
ботата на бирачкиот одбор. 

Бр. 882 
19 (октомври 1945 година 

Белград 
Потпретседател на Министерскиот совет 

и Министер за конституанга, 
Едвард Кардељ, с. р. 

761. 
На основ а,ние чл. 7 точка б) Законот за ^'(друже-

њата, зборови и други јавни скуПОБИ, а како с.е 
исполнети условите од чл. 3 и 6 на Законот, по пра-
шањето за обновував и работа на обединениот со-
јуз на антифашиската младина на Југославија со . 
јузнато Министерство за внатрешните работи до-
несуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОСНОВУЕЊЕ И РАБОТА НА 
ОБЕДИНЕНИОТ СОЈУЗ НА АНТИФАШИСТКАТА 

МЛАДИНА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува според поднесената Програма и 
временииот Статут, основуењето и работата на 
Обединениот сојуз на антифашистката владина на 
Југославија-УСАОЈ, со право на делатност н,а под-
ручјето на Демократска Федеративна Југославија. 

Овоа Решение да се достави на Секретарија-
тот на УСАОЈ како под,носител на пријавата, на 
земските министерства за внатрешни работи и на 
„Службениот лист". 

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

Уз овоа Решение да се достави па Секретари-
јатот на УСАОЈ по еден примерок на неговата Про-
г,рама и Статут со това, да бидат снабдени со клау-
зула на одобруењето. 

Бр. 5143 
15 октомври 1945 година 

Београд 
Министер за внатрешни работи, 

Влада Зечевић, с. р, 

762. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТИЦАЈ МЕТАЛНИТЕ ПАРИ 
НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 

На осмо в ание чл. 7 Законот за ковање ситни, пари 
на Демократска Федеративна Југославија од 23 јули 
1945 година („Службен лист" бр. 53 од 27 јули 1945 
година) 

р е ш у а м : 
од 4 ноември 1945 година да почне преку На-

родната банка сукцесивно да се пуштат во оптицај 
метални пари на Демократска Федеративна Југосла-
вија од 1, 2 и 5 (динари ДФЈ, исковани ,на основавме 
Законот 3!а ковање ситни пари ,н,а Демократска Феде-
ративна Југославија о д 23 јули-1945 година. 

Опитуењето на овие пари е изложено во чл. 2 и 
3 на споменатиот Закон. 

VII бр. 8159 
12 октомври 1945 година 

Белград 

Министер за финансии, 
СР. Жујовић, с. р. 

763. 
На предлог на сојузното Министерство за трго-

вија и шибдуење Стоп.анскиот (совет донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ОРАСИТЕ 
ВО ЛУШПА ЗА ЦЕЛА ЗЕМЈА 

Член 1 
На ораните во лушпа се определујат следните 

производителни цени: 

на о расите со тврда лушпа (ко-
штакливци) — — — — — ди,к 15 за 1 кг. 

на ора си со мека лушпа (ма-
ку шц и) дин. 1в за 1 кг. 

Горните цени се разбираат франко магацин на 
откупната станица за стока, здрава, сува, нецрвљи-
ва и неоштетена и со највечку 8% дефект. 

Член 2 
От,купните претпријатија ќе ги продаваат на 

го,лемо ора сит е во лушпа по следните цени: 

ораов со тврда лушпа (ко-
штанљивци) - - /лин. 21 за 1 кг. 

ораси со мека лушпа (ме-
кушци) ди,н. 25 за 1 кг. 

Овие цени се разбираат франко уто,варен о во 
вагон или шлеп на откупнат,а станица без јавни да-
вачки, за стока спакуена а без пакуење. 

Во крајиштата каде е железничкиот и п,арабро-
дарскиот саобракја ј прекинат, овие цени ќе ва,жат 
франко ^товарено на камионска станица, на ,најбли-
ската откупна станица. 

Член 3 
Малупродавците можат да засметујат на набав-

ната цена, востановена во си-.исал на Напатствието 
за определуење цени во трговија на ^големо и мало 
'б,р. 2902 од 11 ма ј 1945 годи,на („Службен лист" бр. 

34) на име маржа бруто заработувачка највечку 20%. 
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Член 4 
Овоа Решение влегује во сила со денот на обна-

ро дуење ,во „Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југославија". 

Бр. 1370 
16 октомври 1945 година 

Београд 
Претседател н,а Стопанскиот совет, 

А. Хебранг, с. р. 
Министер 

за трговија и снабцуење, 
инж. Н. Петровић, с. р. 

764. 
На предлог на сојузното Министерство за трго-

вија и снабдуење Стопанскиот совет данеауе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА УЉАНОТО СЕМЕ 

ОД БЕРБАТА НА 1945 ГОДИНА 
Член 1 

За следното семе—уљани плодови од бербата 
на 1945 -година, се определуат овие цани за произво-
дителот, и това: 

д и н а р и 
на солниот ледов о семе — — 350.— за 100 кг. 
на репично семе — — — — 550.— 99 100 99 

на сусамово семе 760.— и 100 99 
на рицинусово семе — — — 700.— 99 100 99 

на тутуново семе — 360.— 99 100 99 

,на афионско семе — - — 720.— 99 100 99 

на синалово семе — 380.— 99 100 99/ 
на ланено семе — — — — — 525.— 99 100 99 

на тиквени семки 440.— 100 99 

Овие цение се равбират франко откупна станица 
за здрава, сува решетана стока ,на уобичаен квалитет 
во трговија. 

За солнчогледово семе под израз „во трговија 
обичаен квалитет" се разбира стоката к-оја нема по-
пише -од 13% влага и П01више од 2'% тугЈи примеси 
и празни зрна. 

Ч л ен 2 
Производителите на семето добиват по определе-

ната дема за 100 кг. на испорачано семе: 
а) по 15 кг.' кјоспе. 
Во колку производителите во рок од 30 дена по 

предавањето семето не би го подигнале овоа кЈоспе, 
фабриката ќе може да располага со кјоспето по наЈ-
дуењата на надежните . 

б) по 5 кг. зејтин за јадење, но на јновите 3 кг. 
по член 14а домаќинство до идната кампања. 

Член 3 
На име провизија, манипулативни и режиски 

трошкови за испорачката на откупните уљани плодо 
ви франко (у товари а стан1И,та вагон или шлеп, откуп-
ните претпријатија ќе засметуат на фабриките нај-
новите 20% на горните цени. 

Член 4 
За селективно семе, припремено за сеидба, цената 

предвидена на производителот може да се л о вис и 
(најновите за 30%. 

Член 5 
Овоа Решение влегјуе во сила со денот на обна-

родуењето во „Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југославија". 

Бр. 1369 
11 септември 1945 година 

Београд 
Претседател на Стопанскиот со,вет, 

А. Хебранг, с. р. 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

765. 
На основание чл. 2 Уредбата за планско распо-

делба и потрошујачка стока од 12 мај 1945 година; 
а на предлог на сојузното Министерство за трговија 
и снабдуење, Стопанскиот совет донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВУЕЊЕ КРОМИД И МЕЛЕНА ПИПЕРКА 

ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРО. 
ШУЈАЧКА 

Член 1 
Под режим на планска расподелба и потрошу-

јачка подпагјат, покрај пораните определени пред-
мети, и кромид во з,рело стање и мелена пиперка. 

Член 2 
Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-

родуење во „Службениот лист". 
Бр. 17316 

17 октомври 1945 година 
Београд 

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

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

766. 
На основание членот 1 Уредбата за планска ра-

споделба и потрошујачка на стоката од 112 мај 1945 
година, а во врска Решението за ставање кромидот 
и мелената пиперка под планска расподелба и по. 
трошујачка, пропишујам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ НА КРОМИДОТ И 

МЕЛЕНАТА ПИПЕРКА 

Член 1 
За кромид во смисал на овој Правилник се 

смета потполно узрејан кромид во томови, сув, 
способен за чување и транспорт. 

За мелена пиперка во с\.исал на овој Правилник 
се смета сува пиперка, н,а индустриски начин ме-
лена, способна за транспорт и ускладиштуење. 

Член 2 
Се овластујат земските министерства за трговија 

и енабдуење: 
1) за својте подручја или нивниот дел да опре-

делат задолжно предавање вишковите на к р о м и д о т 
и пиперката, способна за мелење, како и мелената 
пиперка; 

2) За нивното присобираше Да одредат прет-
пријатија; 

3) да пропишат најголеми количества кои при. 
тежателите можат да задржат за потреби на својте 
домаќинства; 

4) да определа млинови за мелење пиперката, 
како и претпријатија за сушење. 

Член 3 
Најголеми количества кои можат да се делат на 

п отро пту јавите износујат: 
за кромид 1 кг. по член месечно до нов зелен 

кромид; 
за.мелена пиперка 250 гр. по член годишно; 
Најголеми количества кои можат да се преносујат 

од место во место, без посебна дозвола, износујатза: 
кромид 10 кг. 
мелена пиперка 1 кг. 
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Член 4 
Земските Министерства за трговија и снабдуење 

ќе извршат пописи на залихите и ќе утврдат виткови 
за кромид и пиперка и ќе известат сојузното Мини-
стерство за трговија и снабдуење до 15 ноември 1945 
година: 

а) за состојание на попишаните залихи; 
б) за вишковите за извоз; 
в) за потребите за увоз. 

Член 5 
Ќе се казни по Законот за сузбивање недопу-

штената шпекулација и стопанска саботажа кој се 
огрешуе за прописите на овој Правилник како и за 
наредбите на основание на него издадени. 

Член 6 
Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист". 
Бр 17184 

16 октомври 1945 година 
Белград 

Министер за трговија и сдаб дуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

767. 
На основаше чл. 1 Уредбата за регулирање це-

ните сој,узното Министерство за т,рговија и шабдуе-
ње — Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ПЕКМЕЗОТ 
ОД СЛИВИ 

Член 1 
На пекмезот од сливи се определи ат, 1 за по-

дручје на сета држава, следни цени: 
доб,ро оварен пекмез, непласиран дин. 29.— за 1 кг. 
добро сварен пекмез, пасиран дин. 31.— за 1 кг. 

Овие цени се разбираат за пекмез еп аку јан во 
бурила бруто за нето, франко ут оверен о во вагон 
или шлеп откупна станица на производителот, без 
јавни давачки. 

Во производителните краишта каде железнич-
киот саобрак ја ј е прекинат, ќе се смета како откуп-
на станица на ироизвогјачот, камионската станица 
на производителот. 

Во поглед на к акво к јата, важат овие прописи; 
пекмезот може да содржи најповечку 4.2% влага; 
толеранција со одбитоците се допушта само 

до 31%; 
стоката не смее да содржи семки, мора да биде 

без рачки и без загор етил и; 
стоката која содржи повекје од 45"% вл^га, се 

отврлуе. 

Член 2 
Претпријатија који се бават со промет на некме-

зот на големо можат па цената од чл. 1 на одра Рп-
шение да засметат во продавачка (надвор о(д нроиз-
водителниот центар сите подвозни и превозни тро-
шкови до својот магацин, и на овака добиена на-
бавна цена да додат на име маржа бруто заработу-
јачка 10%. 

Член 3 
Ситнопродавците можат да заеметујат на ефек-

тивната набавна цена, востановена во омисал на На-
,патствието за одредување цени во трговија: на голе-
мо и малку, бр 2902 о/д/ 11 мај 1945 година („Службен 
лист" бр. 34), маржа бруто заработувачка од нај-
вечку 20^%. 

Член 4 
Ово:а Решение влегуе во сила со денот на обна-

родуењето во „Службениот лист". 
Бр. 10060 

16 октомври 1945 година 
Београд 

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

768. 
На основание чл. 1 Уредбата за планска распо-

делба и потрошујачка стока од 12 мај 1945 година 
Министерот за трговија и снабдуење на сојузната 
влада донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАДОЛЖИЛ ПРОДАВАЧКА СЛАМА, СЕНО И 
МУМУРУЗЕН ШУШЛЕП 

Член 1 
Се овластуат земските министерства за трговија 

и снабдуење да можат, секое на своето подручје, да 
пропишат задолжил продавачка слама, сено и муму-
рузен шушлеп, како и определат претпријатија кои 
ќе вршат откуп. 

Член 2 
Притежателите на слама, сено и мумурузен шуш-

леп должни се да ја испорачат истата во оној обим, 
кој со разрез го утврдат земските министерства за 
трговија и снабдуење во споразум со земските мини-
стерства за пољоделие, водејќи при това сметка за 
бројот и расата на стоката како и за стањето на 
сточната храна. 

Член 3 
Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-

рсдуењето во ,,Службениот лист". 
Бр. 17315 

17 октомври 1945 година 
Београд 

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

769. 
Управата на државните монополи со својот акт 

од 1 октомври 1945 година IV М. бр. 18520, известуе, 
да фабриките на кибрит во земјата пости рну ат про-
дукција која во најголем дел го задоволуе денешната 
потрошујачка на кибрит, да располага со резерва, 
која малата разлика помегју продукцијата и потро-
шујачката ќе ја покрива За најмалку 8 до 10 месеци 
и предложуе да се кибритот пушта во слободна про-
давачка. 

На основавме предниот предлог на Управата на 
државните монополи и Уредбата на Стопанскиот 
совет за планска расподелба и потрошувачка стока 
донесуам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ КИБРИТ ВО СЛОБОДНА 
ПРОДАВАЧКА 

Кибритите се пуштат во слободна продавачка. 
Управата на државните монополи ќе биде должна 

да лодносу е ,месечни извештаји на Изванредната 
управа за снабдуење на Министерството за трговија 
и енабдуење на сојузната влада назначуејки: 

1) кои количества кибрит и е ставила на поеди-
ните федерални единици преку своите став ар ишта; 
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2) во колку потребите 1во кибрит несе задово" 
лени, овие да се назначат во проценти; 

3) кои залихи-резерви п р е о с т а н а т за идниот 
месец и 

4) колку е месечното производство во нашите 
фабрики за кибрити. 

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

Бр. 15055 
11 октомври 1945 година 

Бео гр,ад 
Министер за трговија и снабдување, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

770. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ СИРИШТЕ ВО СЛОБОДНА ПРО-
ДАВАЧКА 

Во врска со сакањето на Министерството за трго-
вија и снабдуење на Србија и мнението на Министер-
ството за индустрија на сојузната влада а на осно-
вани^ Уредбата за планско расподелба и потрошу-
јачка на стоката, 

р е ш у а м: 
Да се сириште пушти во слободна продавачка. 
Претпријатијата за изработуење сириште должни 

се да поднесуат месечни извештаи на Изванредната 
управа за снабдуење на Министерството за трговија 
и снабдуење на сојузната влада назначуејки: 

1) колку произвеле сиришта во течение на ме-
сецот; 

2) колку е испорачано сириште (по федералните 
единици); 

3) колкава е залихата на крај на месецот; 
4) на какви се тешкотии довогја во производството 

на еиришта и снабдуењето потрошачите. 
Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-

родуење во „Службениот лист". 
Бр. 16714 

13 октомври 1945 година 
Београд 

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

771. 
На основан не членот 1 на Уредбата з а р е гул иса-

иле цени сојузното Министерство за трговија и сна-
Сглуење — Управа за цен/и — дон ас,у е 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА СУВИ СЛИВИ 

Член 1 
На сувите сливи се определујат, за подручје на 

це-ла држава, следни цени: 
франко магазин на откупната 

станица на производителот дин. 23.50 за 1 кг. 
франко утоварено во вагон 

или шлеп отк,упна стани-
ца на производителот дин. 26.70 за 1 кг. 

Горните цени се разбират за оригинална, нере-
шетани (несортирани) стока нето тежина, без јавни 

давачки. 
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Во цената франко утоварено во вагон или шлеп 
откупната станица на призводителот, е засметана и 
послугата со врекји. 

Во производителните краишта каре е железнич-
киот ш о б р а к ј а ј ,прекинат ќе се смета како откупна 
станица на производителот камионската станица на 
п ронев одитело т. 

Член 2 " 
Претпријатија кои се бават со промет на суви 

сливи на големо можат на цената франко утов-арено 
во вагон или шле,п отку,пна станица на производите-
лот да засметат, во продавачка надвор од произво-
дителниот центар, сите лодвозни и 'превоз,ни трош-
кови ,до својот магацин и на овака добиена набавна 
цена да додават на име маржа бруто заработувачка 
10%. 

Јавните давачки ќе се засметујат на големопро-
давачната цена како посебна додатна ставка. 

Член 3 
Земските Министерства за трговија и^снабдуење 

ќе одре,дат за сортирана, накуена и етивирлна слива 
иродавна цена во големоцрвдавачка на (база цената 
одредена со чл. 1 и 2 на овоа Решение. 

Во случај да во ,големопројЈавачка соделујат два 
претпријатија, ание помегју себе ќе ја поделат мар-
жа бруто заработувачката од чл. 2 на овоа Решение. 

Член 4 
Малупродавците можат да ,засметујат на ефек-

тивна набавна цена востановена ,во смисал Напат-
ствието за одредуење цените во трговија на (Големо 
и на мало, бр. (2902 од П м а ј 1945 ,година („Службен 
лист" бр. 34), маржа б,руто заработувачка од нај-
вечку 20%. 

Член 5 
Овоа Решение влегује во сила со денот на обна-

родуење во „Службениот лист". 

Бр. 10091 
17 октомври 1945 година 

Београд 
Министер за трг,о,вија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

772. 
Министерство за трговија и онабдуење на сојуз-

ната влада — Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНА НА НЕГАСЕН ВАР 

До опозив се одредуе на нег,асениот вар следна 
највисока цена на релациите 

Паракјин—Зајечар—Кјуприја Дин. 220 за 100 кг. 
Кучево „ 210 „ 100 „ 
Оваа цена се разбира во производството на 

големо, франко утоварено во вагон. 
Пораното Решение бр. 5394 од 20 јули 1945 го-

дина со овоа престануе да важи. 
Бр. 9593 

10 октомври 1945 година 
Београд 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 
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773. 
Во врска со чл. 1 Уредбата за регулирање цени, 

сојузното Министерство за трговија и снабдуење — 
Управа з(а цени — дава 

Т О Л К У Е Њ Е 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ ЗА 
ПРОИЗВОДИТЕ КОИ УНРРА ГИ ИСПОРАЧУЕ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Кај Решението з,а определуење цени за произво-

ди кои УНРРА ГИ напор а чу е на Југославија, каде 
амбалажата се наплакјуе или вракја или каде е она 
таква п,рирода да се по раепакуењето Бедната расхо-
дот, цените определени за УНРРА-овата стока се 
разбират за нето тежина. 

Бр. 10055 
16 октомври 1945 годи,на , 

Б е о град 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

774. 
На предлог на З а в е д е н о т о за вонредни набавки 

при Управата на надворешна трговија, да се опре-
делат цени за обукјата која ја испорачуе УНРРА на 
Југославија, сојузното Министерство за трговија и 
снабдуење — Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ОБУКЈА 

ИСПОРАЧАНА ОД УНРРА 
Во врска Напатствие^) на Министерството за 

трговија и снабдуење и определуење цените и пре-
сметувале стоката, испорачана преку МЛ. и УНРРА, 
се определујат следните цени на обук ја : 

а X 
а. ^ -8-4 

о ѕ 
с О 

Д и н а р и : 
КО-47 Чејли платнени жен-

ски високи со гумен; 
гјон, бр. 8022 82,50 86,50 90 — 

1(0-48 Машки плитки чејли 
поправени, бр. 8023 9 1 , - 9 6 , - 100,— 

КО-49 Чејли за момчиња од 
платно со гумен гјон, 
бр. 8024 

КО-50 Чејли платнени жен-
ски — гумен гјон, 
бр. 8025 

КО-51 Машки војнички чеј-
ли, поправени број 
8026 

К О-52 Машки високи поду-
чив,ми поправени, бр. 
8027 182,— 191,— 199 

КО-53 Мејли кожни ниски1 

со гумен гјон, жен-
ски, бр. 8028 183,— 193,— 2 0 0 , -

КО-54 Гумени плочи за п о -
нови по 1 кг. бр. 6020 73,60 77,40 8 0 , -

По прописот чл. 1 Напатствието на Министер-
ството за трговија и снабдуење од 6 август 1945 
година, цените назначени во последниот столбец, 
пропишани се како цени франко складиштето на 

82,50 86,50 90,— 

82,50 86,50 90, 

1 6 6 , - 174,50 181, -

големопродавачот комисионерот по продавачка на 
големо за подручје (на сета држава ни во кој случај 
не смејат да бидат пречекорени. 

Цените во продавачка на малку, ,по прописот чл. 
9 Напатствието за определуење цени и пресметана 
стоката, се определеуат на тој начин, што на цените 
од трекјиот столбец на овоа Решение се додават сите 
уобичаени набавни трошкови од с кладиш те то на го-
лемапродавачот До дукјанот на ма л оп р ода в а ч о т и на 
тој собир маржа бруто заработувач,к,а на малопро-
давачот. 

Бруто заработу,вачка на малопродавачот за о б у 
кја имевуена во овоа Решение се определуе на 15% 
(нетнаест). 

Поблиски одредби за постапката ко ја зборуе за 
,набавки цени во продавачка во големо и малку се 
обватени со чл. 4 и нон атак ашните прописи на На-
п а т с т в и е ^ за определуење цени и пресметана сто-
ката испорачена преку МЛ и УНРРА. 
родуење во. ^Службениот лист". 

Бр. 8650/45 
29 септември 1945 година 

Београд 
Министер за. трговија и снабдуење, 

инж. Н. Петровић, с. р. 

775. 

На предлог Заведенисто за ванредни набавки 
ири Управата за надворешна трговија, да се опреде-
лат цени на намирниците кои УНРРА ги иопорачуе 
на Југославија, сојузното Министерство за трговија 
и снабдуење — Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОГ1РЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИТЕ НА-
МИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА 

Во врска Напатствието на Министерството за тр-
говија и снабдување за определуење цени и пресме-
тање стоката, испоручана преку МЛ и УНРРА, се 
определуат на следните на,мирници овие цени: 

I 2 О 4) п ѕ т а н о со и ч Ш -
^ = е ѕ ѕ.1 

1 о ѕ о в 
5 а ,х ѓ = 5 с о с ц 
" 2 ^ СО 3 

. О Ј Ј Ј 2 ^ П 2 СО 5 в а а 
Е со со 2 п 
2 =5 Ч 

Д и н а р и / : 
Н-82 „Корнер б н ф " (,кошер' 

викано месо) — — — 38.— 41.— 42,43 
По прописот на членот 1 Напатствието на Мини-

стерството за трговија и снабдував о д 6 авлуст 1945 
година цените назначени во последниот столбец, про-
пишани како цени франко с к л а д и ш т е ^ на големо-
продавачот, важат во продавачка на големо на под-
д,р,учјето на сета држава и ни во к о ј случај не смеат 
да бидат пречекорени. 

Оите порано определени цени за стока од оваа 
врста, не обзирајки се ко ј ли пропишал, се ставаат 
ван сила. 

Цените назначени во вториот столбец се сметаат 
франко станица на големоп род аватот, а разликата 
помегју цената на столбецот втори и столбецот трек. 
ји преставуе комисионарска маржа на големопрода-
вачот. 

Цените на продавачка на малку, по прописот чл. 
9 ,на Напатствието за определуење цени и пресметале 
стоката, се определуе на тој начин, што н а ценигге 
од третиот столбец на овоа Решение ќе се додават 
сите уобичаени и редовни набавни трошкови од скла-
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диштето на г о л е м аир о д а,вачот до дукјанот на мало-
продавачот и на тој начин собир маржа бруто за-
работувачка на мал о,про давачот. 

Бруто заработувачка на малопродавачот за на-
мирниците именуени во овоа Решение се определуе 
на 12%. 

Поблиски одредби за постапката која зборуе за 
набавни цени во продавачка на големо и малку се 
обватени со членот 4 и понатакашните прописи на 
Налатствието за определуење цени и пресметаше сто-
ката испорачана преку МЛ и УНРРА. 

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

Бр. 8372,670 
29 септември 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

776. 
По предлог на Заведението за ваиредни набавки 

при Управата за надворешна трговија!, да се опре-
делат цени на намирниците кои УНРРА ги испррачуе 
на Југославија, сојузното Министерство за трговија 
и анабдуење — Управа за цени — дсннесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЈ1УЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИТЕ НА-

МИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА 
Во врска Напатствието на Министерстадото за 

трговија и онабдуење за определуење цени и пре-
сметање стоката, испорачана преку МЈ1 и УНРРА се 
определуат на следните намирници овие цени: 

с О а 
Ѕо Ѕ-х 0 95 

ѕ - Ф 

с о с а О X 
ЗЈ ^ о ^ 

2 В ч 5 Ч 

ката испорачана преку МЛ. и УНРРА. 
Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-

рсдуење во „Службениот лист на Демократска Феде-
ративна Југославија". 

Бр. 8322/663 
28 септември 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

777. 
Н а предлог н,а Заведението за ванредни набавки 

,при Управата за надворешна трговија!, да се опре-
делат цени на намирниците кои УНР,РА ги испорачале 
на Југославија, сојузното Министерство за трговија 
и снабдував донесу,е 

Р Е Ш Е Н И Е 
НА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИТЕ НА-

МИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА 
Во врска Напатствието на Министерството за тр-

говија и снабдував за определував цен,и и пресме-
т а н а стоката, испорачана преку Мл. ,и УНРРА, се 
определујат на следните намирници о,вие цени: 

= г . ѕ ѕ 
г, 015 и 

8 0 8 - Ѕ Ѕ 1 л а о . 1 

5 Ѕ 2 ч З 

1 О Ѕ О пј Ѕ о. ѕ X 5 С О с V 
и Ч П „ а Ѕ ^ а л О га 2 и Ј ѓ 5 Ј в и ч ; п 2 Р.5 
= л СЦ0 ѕв Ѕ 5 В 

а ѕ и о га ѕ Ѕ I ч 5 ч 
л е с 
о. О е 

Д и н а р и : 
Ѕ-21 Сирково семе 2 . - 3.60 3.70 

По прописот на чл. 1 Напатствието на Мини-
стерството за трговиј,а и снабдував о д 6 август 1945 
година цените назначени во последниот столбец, про-
пишани како цена франко складиште на големопро-
давачот, важи во големо продавачка на подручјето 
на сета држава и ни во кој случај не смее да биде 
пречекорена. 

Сите ,порано одредени цени за оваа стока, не 
позирајќи се кој ги пропишал, се стават ван сила, 

Цената назначен,а во вториот столбец се смета 
франко станица на големопродавачот, а1 разликата 
помегју цената на столбецот втори и столбец трекји 
преставуе комисионарска м,аржа на големонродавачот. 

Цената во продавачка на малку, по прописот на 
чл. 9 Напаетвието за определуење цени и прееметање 
стоката се определуе на тој начин што на цените од 
трекјиот столбец од овоа Решение ќе се додадат 
сите уобичаени и редовни набавни трошкови од скла-
д и ш т е н на големопрода,вачот \до дукјанот ,на мало-
продавачот и на тој собир маржа бруто заработу-
јачка на мал опро давачот. 

Бруто зар,аботувач,ка на мал аир од ав аче т за сите 
животни и други намирници именуени во о,во а Ре-
шение се определуат на 12%. 

При одредувавте цените во продавачка на малку 
ќе се врши заокружував на горе до износ од 0,50 
динари. 

Поблиски одредби за постапката која зборуе за 
набавни цени во продавачка на големо и малку се 
обватени со членот 4 и понатакашните прописи на 
Напаствието за определував цени и пресметаат сто-

Д и н а р и ; 
Н-56 брашно р жан о 3,30 4,90 5,07 

Теренине: 
Н-57 макарони куси — 9,— 10,60 10,97 
Н-58 св и ен и - 9 , - 10,60 10,97 
Н-59 сп,агети 9 , - 10,60 10,97 
Н-60 пра конзервиран зелен 10,— 11,60 12,— 
Н-61 шекјер, коцк,а 27,77 31,41 33,60 
Н-64 бака,лар полусушен — 25,— 26,60 27,53 

По прописот на членот 1 Напатствието на Мини-
стерството за трго,вија и с,набдуење од 6 август 1945 
година, цените назначени во последниот етолбец, про-
пишани како цени фран,ко с к л а д и ш т е н на големо-
про давачот, важат -во продавачка на големо на по-
дручјето ,на цела држава и ни в о к о ј случај не аме-
јат да бидат пречекорени. 

Сите порано определени цени за стока од оваа 
врста, не обзир а јк и се кој ги пропишал, се стават 
ван сила. 

Цените назначени во вториот столбец се с,метат 
франко станица на голем опрадавачот, а разликата 
помегЈу цената на столб ецо т втори и столбецот тре-
кји лреставуе комисионарска маржа на големопро-
давачот. 

Цените во продавачка на малку, по прописот на 
чл. 9 Наш атств нето за определував цени и пресме-
тање стоката, се опре(д1елуат на т о ј начин, што на це-
ните од трекјиот столбец на ов,аа Решение ќе се до-
дават анте уобичае,ни и редовни наба,вни трошкови 
од с к л а д и ш т е н на големоцродавачот до дукјанот на 
малопр,одавачот и н-а то ј собир маржа бруто зара-
ботувачка. 

Бруто ,заработувачка на малопродавачот за намио-
ниците именуван во овоа Решение се определуе на 
12%. 

Поблиски одредби за постапката која зборуе за 
набавни цени на продавачка на големо и малк,у се 
обванати со чл. 4 и поватакашните прописи на На-
патствието за определував цени и пресметана сто-
ката испорачана преку МЛ. и УНРРА. 
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Овоа Решение влегуе во сила со денот н,а обна-
родуење во „Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југославија". 

Бр. 7153/581 
28 септември 1045 година 

Белград 
Министер за трговија и снабдуеае, 

инж. Н. Петровић, с. р. 

778. 
На предлог на Заведението за ванредни набавки 

ири Управата за надворешна трговија, да се опре-
делат цени на намирници кои УНРРА ги испорачуе 
на Југославија, сојузното Министерство за трговија 
и снабдував — Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ 

НАМИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА 
Во врска со Напатствието на Министерството за 

трговија и снабдуење за определував цени и пре-
сметував стоката, испорачана преку МЛ и УНРРА, 
се определуат за следните намирници овие цени: 

Ѕ Ѕ д Ѕ ! 
Ѕ ^ Ц о х л е о. х 

е а " 

I О О 4) Л Ѕ Ј 9 е- и со 0 4 а „ 
с и п 0 и ч 5 х о 5 

Ѕ.ѕ с -
в' ж 

I О В О л 
Ѕ о. а 9 - в 
5 с о с 41 

5 ѕ 
- ^ Ѕ М.Ѕ 

Д и н а р и 
Ѕ.13 кромпир за семе 2,50 31,30 '3,42 
Ѕ.14 царевка за семе 2,70 3,50 3,61 
Ѕ-15 пченица за семе 3,96 4,76 4,93 
Ѕ.15 шекјерна репа за 

семе — — — — 24,— 24,80 25,66 
Ѕ-17 пра за семе 5,185 6,65 6,88 
Ѕ-18 бакла за семе — 22.— 22,80 23,59 
5.(19 детелина (лу-

церка) — — — 54,— 55,60 57,55 
Ѕ-,20 бизеље за семе 5,20 6 , - 6,21 

По прописот на членот 1 Напатствието на Ми-

Овоа Решение влегуе во сила со денот на.обна-
родував во „Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југославија". 

Бр. 7828/632 
29 септември 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдував, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

779. 
На предлог Заведението за вонредни набавки при 

Управата на надворешната трговија, да се одредат 
цени на намирници кои УНРРА ги испорачуе на Ју-
гославија на сојузното Министерство за трговија и 
снабдував — Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ НАМИР-

НИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА 
Во врска со Напатствието на Министерството за 

трговија и снабдував за определував цени и заеме-
туеае стоката, испорачана преку МЛ и УНРРА, се 
определуат на следните намирници овие цени: 

нистерството за трговија и снабдував од 6 август 
1945 година, цените назначени во последниот стол-
бец, пропишани како цен,и франко складишта на го-
лемопро давачот важат во продавачка на големо на 
подрачјето на целата држава и ни во кој случај не 
смеат да бидат пречекорени. 

Сите порано определени цени за стоката на оваа 
сорта, без обзир кој ги пропишал, се ставу ат ван 
сила. 

Цените назначени во вториот столбец се сметат 
франко станица на големопродавачот, а разликата 
помегју цените о д столбецот втори и столбецот трети 
преставуе комисион арска маржа на големопрода-
вачот. 

Цените во продавачка на малку, по прописот на 
чл. 9 Напатствието за определував цени и пресме-
тував стоката, се определуат на тој начин што на 
цените од третиот столбец на овоа Решение ќе се 
додават сите уобичаени и редовни набавни трошкови 
од складиштето на големопродавачот до дукјанот 
на малопродавачот и на тој собир маржата на бруто 
заработувачката на молупродавачот. 

Бруто заработувачка на малопродавачот за на-
мирници именуени во овоа Решение се определуе 
на 12%. 

Поблиски одредби за постапката која зборуе за 
набавни цени во про давачка на големо и малку обва-
тени се со чл. 4 и понатакашните прописи на Напат-
ствието за определував цени и пресметував стоката 
испорачана преку МЛ и УНРРа. 
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3,60 3,70 

Н-71 Брашно' о д бубакјерно 
семе како сточна храна 2.— 

Н-72 Соргум (врста на про-
со) како сточна храна 2.— 

По прописот на чл. 1 Напатствието на Министер-
ството за трговија и снабдував од 6 август 1945 го-
дина, цените назначени во последниот столбец, про-
пишани како цени франко складиштето на големо-
продавачот, важат во продавачка на големо на под-
рачјето на целата држава, и ни во кој случај не сме-
ат да бидат пречекорени. 

Сите порано определени цени за стока од оваа 
сорта, без обзир кој ги пропишал, се ставуат ван 
сила. 

Цените назначени во вториот столбец, се сметаат 
франко складиштето ,на големопродавачот, а разли-
ката помегју цените од столбецот втор и столбецот 
трет претставуат комиоионарска маржа на ,големо-
продавачот. 

Цените во продавачка на малку, по прописот на 
чл. 9 на Напатствието за определував цени и пре-
сметува е стоката, се олределуат на тој начин, што 
на цените од третиот столбец од овоа Решен,ие ќе се 
додадат сите уобичаени и редовни набавни трошкови 
од складиштето на ,големопродавачот д о дукјанот на 
малопродавансот и на тој собир маржа бр,уто зара-
ботувачка на малупродавачот. 

Б,руто заработувачка на малу продавачот за на-
мирници именуе,ни во овоа Решение се олределуе 
на 12%. 

Поблиски одредби за ност,алкана која зборуе за 
набавните цени во продавачк,а на големо и малку 
обватени се со членот 4 и понатакашните прописи 
на Напатствие^ за определував цени и пресметував 
стоката испорачана преку МЛ и УНРРА. 

Овена Решение влегуе во сила со денот на обна-
,родуеае во „Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југославија". 

Бр. 7154/580 
29 септември! 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдував, 

инж. Никола Петровић, с. р. 



Уторак, 23 октомври 1945 

780. 
На осиование чл. 34 Уредбата за регулирање 

надниц,и и плати на работници и намештеници во 
државно-стопански и частни претпријатија, частни 
институции и организации давам 

Т О Л К У Е Њ Е 
НА ЧЛ. 12 И 15 УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
НАДНИЦИ И ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИ И НАМЕ-
ШТЕНИЦИ ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИ И ЧА-
СТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЧАСТНИ ИНСТИТУЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ 
1) Висината на посебните нагр,ади од чл. 12 на 

оваа Уредба за регулирање надници и плати на ра-
ботници и намештеници во државно-стопански и 
частни препријатија, частни институции и органи-
зации ќе ја определуат споразумно управите на 
претпријатијата и синдикалните организации во прет-
прајатието, односно работничките повереници во 
претпријатието. Воколку не би дошло до споразум 
во претпријатието каде не постојат синдикални орга-
низации, односно работнички повереници, работо-
примачите можат да побараат посредуење на надлеж-
ната повисока синдикална организација. 

2) Тарифните ставови за работа на бреговно-
транспортни работници, кои ќе ги во смисол чл. 15 
на оваа Уредба пропишат земските министерства за 
социјална политика, важат за сите бр его вно-тран-
спортни работници на односното подручје, без обзир 
на това, во какво претпријатие се они или институ-
ција запослени. Овие ставови не подлежуат на одо-
брението на Министерот за финансии на предлог 
ресорниот Министер во смисол чл. 5 Уредбата за 
регулирање принадлежности на државни службеници 
од граѓански ред и останати јавни службеници на 
сојузните Министерства и институции. 

IV бр. 2969 
16 октомври 1945 година 

Београд 
Министер за социјална политика, 

др. А. Кржишник, с. р. 

0ААИК0ВЛНИ(Х 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југословен-
ската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз. 
Тито 

р е ш у е 
да се за умешност во командов^њето и специјални 
подвизи одликујат 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајор Тињтор А. Гојко; 
капетани: Бајловић С. Милан и Лончарезић Ц. 

Гавро; 
поручници: Буловић С. Петар, Дуканац В. Радо-

сав, Жарковиќ Ј. Ђуро, Косановић Ј. Петар, Маои-
ћевић Н. Славко, Радојевић Р. Владо, Савовић Ј. 
Симо, Сабљић М. Симо, Чича Н. Ђуро; 

заставник: Ракић А. Бранко; и 
поручник: Додиг Радоња. 

СО ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори: Жугић Ј. Стојан, Јанковиќ Б. Милорад и 

Радовановић ЈБ. Миливој; 
капетани: Ђумић Ј . . Милан, Кривокапић А. Мишо, 

Родић С. Симо и Седић Ј. Лука; 
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поручници: Бокан Ј. Перо, Дујановић С. Богдан, 
Живковић М Арсо, Зорић С. Јанко, Јелачић М. 
Војо, Кецман В. Митар, Књатић К. Васо, Ковачевић 
Ђ. Лазо, Курилић А. Божидар, Маврић Т. Стипе, 
Марчетић И. Јово, Мијатовиќ М. Саво, Булатовиќ П. 
Рацо, Павичић П. Јосип, Пилииовић М. Петар, По-
повић В. Сретко, Савић Р. Василије, Савовић Ј. Симо 
и Томазовић И. Милан; 

потпоручници: Баута М. Вуко, Бјелаковић И. 
Ранко, Вуклиш С. Млађо, Гаковић Г. Милора,д, Де-
вић М. Станко, Дотлић Л. Гавро, Драгељ С. Милан, 
Зарић С. Петар, Јелача Ђ. Дане, Јелачић М. Војо. 
Крстић М. Душан, Магић П. Иван, Грбић М. Душа,н, 
Мајсторовић Ј. Душан, Малнар М. Фрањо, Марчета 
В. Душан, Миловић М. Митар, Мисирача В. Петар, 
Миховић М. Илија, Панотовић Б. Ђорђе, Нововић Г. 
Милош, Петровић Ђ. Мане, РелЈић С. Лука, Стоји-
чић Т. Војислав, Трошт А. Антон, Црномарковић П. 
Вујо и Ћаић Н. Недељко; 

заставници: Алексић П. Јово, Арифагић С. Сиба, 
Арсенић С. Стојан, Бајаловић М Александа,р, Бакић 
B. Миливој, Бајић М. Марко, Благојевић Ј. Стево, 
Барања И. Милош, Вулић В. Крсто, Гињевић М. 
Жарко, Грдиша Т. Стјепан, Грубишић Н. Ја,ков, Да-
видовић М. Миле, Доли,нић М. Милан, Жувић С. 
Лудвиг, Зечевић С. Милорад Зубер С. Ђуро, Јак-
шић И. Раде, Јелиновић О Илија, Катић Ј. Јуре, 
Кецман Н. Пане, Коларевић Р. Андрија, Кољеншић 
П. Живан, Копања П. Тодор, Летић В. Ратко, Мар-
ковић Т. Стево, Милић И. Јован, Николић И. Миле, 
Новта Ј. Петар, Ољача М. Бранко, Орлић Д. Никола, 
Перица Н. Милан, Пеурача М. Никола, Петричевић 
М. Божо, Пејурић Ш. Ђурђе, Поповић Ф. Јово, Пре-
дојевић Ђ. Радивоје, Прошић М Ђуро, Радојчић 3. 
Стево, Ракић А. Бранко, Сакан К. Павао, Саршан 
А. Антон, Симић Ж. Војислав, Стилин П. Павао, Чича 
Ј. Стево, Чудина М. Марко, Ћулум Н. Душан и Ше-
вердиЈа П, Роко; 

референт сан. во батаљ. Добријевић О. Милка, 
заставник Јелаш Л. Јожо; 
ст. водници: Арнаутовић М Сефик, Бановић К. 

Лука, Бановић М. Млађо, Бабић С. Душан, Брдов-
чек Ј, Стјепан, Бурсаћ Ђ. Душан, Вуковић Т. Тодор, 
Враћ Д. Милан, Вукобрат Л. Милан, Виловић С. 
Марко, Вуковић П. Данило, Васић М. Воја, Видако-

' вић С. Саво, Великиќ Ж. Арсенија, Вулетић Божо, 
Гребљановић Ђ. Душан, Голубовић М. Радован, Гња-
тић М Ђоко, Грубић А. Никола, Гаврић С. Перо, 
Гаврић Т. Ројо, Грујичић И. Милан, Дацић Н. Мирко, 
Долинић М. Мила.!, Делибашић С. Душан, Жугић 
М, Томо, Жигић М. Проко, Ивандић Б. Блажа, 
Ивезић И. Блаж, Јуријевић М. Владо, Јурчић И. 
Иван, Јурчић В. Борис, Кнежевић М. Марко, Кова-
чевиќ С. Стојан, Кличковић Н. Никола и Ковач В. 
Анте; 

ст. водник болничарка Јанковић М. Петра; 
ст. водници: Коврлица Б. Виктор; Кезуновић Ј. 

Влајко, Ковачевић Б. Бошко, Каријошевић С. Салих, 
Кочић П. Ђуро, Кљајић С. Божо, Кнежевић П. Ми-
лан, Кеча П. Душан, Кукић Л. Милован, КљаЈић Д. 
Василије, Латиновић Ђ. Милош, Лукић Д. Војица, 
Митровић П. Душан, Милошевић Р. Светозар, Миха-
иловић Живорад, Мајсторовић Ј. Душан, Милашино-
вић Ј. Радојко, Николић Р. Радомир, Панић Ф. Бо-
шко, Попић И. Марин, Пенде Ф. Јосип, Па,нек Т. 
Марица, Петраћ Ј. Стјепан, Пухало В. Ристо, Плеше 
C. Станко, Павлетић И. Виктор, Рађеновић М. Ђуро, 
Радић Ј. Васо, Радујко Н. Ђуро, Радовић С. Никола, 
Седравац П. Тоша, Сорић М. Милан, Сикимић Л 
Бранко, Ступар И. Никола, Станковић Ј. Младен, То-
мић М. Бошко, Тодоровић Ж. Живко, Туфегџић С. 
Божо, Тесла М. Душа,н. Филиповић Л. Душан, Чан-
ковић И. Ђуро, Ћулибрк В. Душан, Сарчевић Ј. 
Милован, Шујица Ј. Славко, Шурлан М. Драгомир и 
Драгутиновић В. Здравко; 
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воднион: Авдијановић А. Маше, Арамбашић Н. 
Душан, Аџић П. Симо, Бакић Ђ. Ђуро, Босанац Т. 
Душан, Бундало П. Душан, Врачар Д. Јово, Вучетић 
С. Здравко, Вучинић М. Новак, Голубовиќ Г. Јефто, 
Гравор Ј. Илија, Денић Ђ. Милисав, Д ани лов ић И. 
Милорад, Ђаковић Д. Стево, Живковиќ Ж. Власти-
мир, Завођа Н. Ђуро, Змајевић Р. Ђуро, Јајић М. 
Милан, Јеличић С. Саво, Карадеглија Ћ. Љубо, Ка-
рамарковић М. Никола, Кецман И. Никола, Кнежевик 
Б. Јован, Кнежевик С. Душан, Ковачевић К. Ђуро, 
Кончар Д. Бранко, Косановић Р. Миленко, Маленица 
И. Драго, Максимовић С. Живојин, Медић П. Илија, 
Мијаљевић С. Никола, Милановиќ М. Милан, Мили-
новић М. Пане, Мијук С. Милош, Мркић Ц. Петар, 
Пејовиќ А. Тодор, Петровић Ј. Василије, Пилић Ј. 
Бранко, Пилиц И. Анто, Пјевач Ђ. Петар, Плова-
нић М. Михо, Поповић Ј. Пајо, Рађеновић М. Ђуро, 
Рађеновић Ђ. Душан, Радовић С. Драгутин, Ракић 
С. Миленко, Радуловић М. Чедо, Спилин П. Паво, 
Станковић П. Миливој, Тешић В. Миле, Тркуља М. 
Дане, Фрлета А. Марко, Хећимовић Ђ. Анте, Хасић 
X. Ћамил, Ћускић Ђ. Владислав, Шеик У. Милан и 
Шикота Д. Милован; 

мл. водници: Аџић М. Мана, Ајдиновиќ С. Ми-
лан, Баџић Д. Васо, Башкот Н. Божо, Банда М. Миле, 
Бјелајац Ђ. Рајко, Богојевић Т. Илија, Божић С. 
Милорад, Вила С. Сретко, Влаисављевић Б. Бранко, 
Вукелић Д. Алекса, Вучетић Ј. Милан, ГоЈић Т. Ми-
лош, Ђевић Ђ. Стево, Ђукић С. Богдан, Пејовић Кр-
сто, Ђукић В. Крстен, Ђуковић С. Душан, Ерслан А. 
Марко, Кенда Н. Антон, Клиско Ђ. Миле, Колар Ђ. 
Стево, Корица М. Никола, Копања П. Миливоје, Ку-
кић М. Љубан, Латиновић Л. Лазар, ЛемаЈић С. Ми-
лан, Лучић Јосип, Маљковић М. Бошко, Међед О. 
Драго, Милачић, М. Блажија, Миљковић И. Ђуро, 
Милићевић М, Гојко, Мирић Ђ. Никола, Милић Т. 
Срећко, Митровић Ђ. Љубо, Митровић М. Влајко, 
Мрвош Ђ. Здравко, Перић М. Иван, Пејиновић Р. 
Добросав, Плавшић Ц. Петар, Пањевић М. Милан, 
Поткоњак А. Ђуро, Раљић М-, Коста, Рашета П. Ми-
ћо, Стругар М. Блажо, Танкосић Ј. Стево, Хрница 
А. Авдо, Савић И. Милан и Шулић М. Борислав; 

десетари: Антуновић М. Јозо, Ватковић В. Срђан, 
Баришић Ј. Мате, Бркић М. Хасан, Бубаља Ђ. Ми-
ладин, Булатовић Ћ. Љубо, Влашић Д. Петар, Васић 
О. Милош, Дасовић Р. Стјепан, Ђукановић Б. Мом-
чило, Ђурђевић Д. Живко, Ђурић М. Милан, Зуко-
вић Д. Радован, Јелић К. Боривој, Јури,н П. Божи-
дар, Катић И. Маријан, Контић Р. Никола, Колаши-
нац М. Будимир, Крвалац В. Милош, Магдов М. Јо-
ван, Мајсторовић И. Саво, Марчетић Д. Небојша, 
Марковић И. Гајо, Пећанац М. Никола, Перица К. 
Анте, Поповић Д. Павле, Роић М. Мијо, Смиљанић 
Ј. Петар, Стојановић П. Божо, Томашевић П Перо, 
Торбица Ј. Мићо, Тинтар Ј. Стеван, Ходаљ С. Ђуро, 
Сениќ Л. Владо и Мијић М. Никола; 

борци; Аџић В. Илија, Анђо С. Омер, Антуновић 
И. Недо, Алексић П. Љубомир, Балаћ С. Миле, Бје-
лица Ј. Божо, Бековић Н. Дане, Блажиновић Ј. Мате, 
Божић К. Драган, БарЈактаровић Ј. Драго, Батанић 
С. Васкрсија, Бикић М. Јово, Богавчић Б. Јосип, Бо-
бушић М. Марко, Божулић Ј. Иван, Будић С. Глишо, 
Бојиновић С. Бошко, Бизовић С. Фехим, Бурсаћ Б. 
Саво, Бањанин М. Стево, Братуш Карл, Буре а ћ Л. 
Дамњан, Блануша С. Раде, Бошковић Б. Драгиша, 
Батиница Ј. Милан, Влаховић М. Павао, Вујичић К. 
Милош, Васић Б. Мато, Васовић Ђ. Игњат, Вукало-
вић К. Божидар, Вигњевић М. Милорад, Вукмиро-
вић Ђ. Саво, Вилотијевић В. Иван, Вукмировић Р. 
Миле, Грга И. Анте, Гавриловић Бранко, Гарчевић 
М. Милорад, Допуђа Ј. Никола, Драгосавац Т. Томо, 
Дубаић Стево, Дујишин М. Мате, Дошен Г. Бранко, 
Драшковић С. Ђорђе, Достанић Т. Стево, Дачевић 
М. Вукашин, Дошен Ђ. Раде, Ђорђевић К. Нега, Ђу-
ровић Н. Петар, Ђапан Д. Тривун, Ђорђевић С. Или-
ја, Живковић Д. Радослав, Живковић Н. Анте, Жив-
ковић Р. Вељко, Желе М. Франц, Златовић Ј Ивица, 

Зец С. Пајо, Зјача М. Раде, Ивановић Ђ. Милош, 
Јаковљевић Н. Лазар, Јанковић Н. Стеван, Јелушић 
С. Душан, Јовић М. ЈБубомир, Јурићев Ф. Божидар, 
Јолџић М. Владо, Јеличић Ј. Коста, Косић М. Бранко, 
Кресоја М. Саво, Крнета В. Гојко, Купрешанин Ј. 
Драган, Клишалић И. Анте, Кувељић Б. Чедо, Кра-
љић Д. Мате, Качавенда П. Душан, Карановић С. 
Ратко. Карамехић А. Фадил, КоврлиЈа С. Војин, Кри-
вошија М. Мићо, Кувачић Ђ. Милан, Карановић К. 
Милан, Кувачић Ђ. Никола, Ковачевић П. Раде, Ко-
мчевић В. Момир, Кнежевић С. Јово, Корица М. 
Видосав, Лазаревиќ М. Илија, Лазић Ј. Миле, Лиљак 
О. Јовица, Малешевић П. Михаило, Мандић П. Рад, 
Марко С. Станко, Марковина А. Роко, Мазалица Н. 
РаЈко, Миладиновић С. Милан, Мирковић М. Душан, 
Мишћевић Н. Миле, Мумбасић Ђ. Сафет, Мрвић И. 
Радивоје, Модришић С. Милан, Милићевић Р. Ду-
шан, Мркић Ђ. Драгутин, Малбаша И. Миле, Мија-
товиќ П. Драго, Милосавац Т. Ђорђија, Мијачика 
Д. Анте, Мустафић" И. Ахмед, Милошевиќ П. Павле, 
Мадић М. Никола, Маричић М. Јово, Марковић С. 
Вукоман, Максић Ј. Марко, Мандић Н.-Стево, Ми-
љевић М. Марко, Маљковић Л. Миле, Марељ Н. 
Драган, Меселџић С. Никола, Марковић Н. Вукадин, 
Ненадић В. Милош, Новаковић П. Ђуро, Никодчић Ј. 
Милан, Орландић Ђ. Никола, Орловић Ђ. Васо, 
Острее Ђ. Јосип, Орловић Ј. Дане, Обрадовић Ј. 
Раде, Палинић М. Јуре, Пасков С. Иван, Павловић 
Ј. Гојко, Пећанац М. Никола, Продановић М. Богдан, 
Петковић Д. Милан, Пешић И. Михајло, Поповић С. 
Ђорђе, Проле Д. Божо, П л е т е С. Станко, Петрусић 
Д. Јован, Пухало Н. Богослав, Плавшић Т. Боривоје, 
Попадић М. Љубо, ПредоЈевић М. Душан, Пи-
стинјат Н. Данило, Поповић М. Петар, Пантелић 
П. Предраг, Петковић П. Дмитар, Плавсић М. 
Боривоје, Пејовић М. Јован, Поповић В. Сретко, 
Прибић С. Миле, Пјевач Ђ. Миле, Ристивојевић 
М. Живојин, Ристић К. Милош, Радић М. Гојко, 
Раписевић С. Јово, Радуловић П. Илија, Рено-
вица Н. Обрад, Рашета М. Никола, Ракита К. 
Момир, Реде А. Абељ, Радуловић В. Крсто, 
Русиновић Н. Јаков, Радоњић С. Бранко, Радмано-
вић Ј. Никола, Рељић С. Срето, Радованчевић И. 
Милош, Стојовић И. Љубо, Средојевић С. Стеван, 
Ситарић М. Звонко, Самарџић С. Јово, Скендер Г. 
Владо, Севкеринац Ч. Радомир, Скенџић С. Свето-
зар, Соломун Ј. Давид, Секулић И. Ђуро, Стевано-
вић Т. Перо,, Садовић Ј. Сукрија, Станковиќ В. 
Бранко, Сенић Ђ. Ђока, Станић М. Дујо, Савић Ђ. 
Светозар, Сабљић Н. Ђуро, Срдић Ј. Милорад, Сми-
љанић П. Јово, Срдић С. Бранко, Секулић С. Душан, 
Селаковић М. Петар, Тосић П. Жарко, Томашевић С. 
Никола, Тодоровић Ж. Живко, Томаш И. Марко, То-
мовић Р. Драго, Узелац П. Петар, Узелац Н. Душан, 
Утвић Ж. Младен, Фићор Ф. Албин, Фишер П. Јосип, 
Харамбасић О. Срђан, Хорватин Б. Барто, Цицмил 
М. Стеван, Цветановић С. Љубомир, Чизмић Љ. Ми-
рослав, Ћулибрк Т. Марко, Ћургуз Д. Раде, Ћупур-
дија Р. Вајо, Ћаловић М. Велисав, Чичић Ј. Мирко, 
Чоловић Н. Милан, Шеврдија Роко, Шко,ндрић М. 
Милан, Шимунић С. Стево, Шпањевић Ј. Гојко и 
Шкорић М. Душан; 

водник Анђелковић В. Миодраг; 
десетар Ракић П. Радован; 
борци: Грозданић И. Ђуро, Ћурчић Љ. Урош и 

Морача Т. Милан; 
заставник Шошкић А. Радослав; 
борец Дивјак Д. Недељко. 

Бр. 254 
26 јуни 1945 година 

Београд 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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ДЕКГЕТМ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Со Решение на Претсе,дател-от на Министерскиот 
совет и заст. на Министерот за нада ор е шии работи 
Бр. 1426 од 4 октомври 1945 година, а на основ ание 
чл. 3 и 4 Уредбата за поставував и унапредував на 
државни службеници на Демократска Федеративна 
Југославија о д 2 април и 1945 година, е отпуштен од 
државната служба Надић Никола, советник 4 поло-
жајна група 2 степен на иосланството во Штокхолм. 

Со Решение на Министерот за надворешни ра-
боти бр. 1394 од 1 октомври 1945 година, а на осно-
ван не чл. 4 Уредбата за поставував е И унапредував 
на државни службеници на Демократска Федера-
тивна Југославија од 2 април и 1945 година, е ставено 
ван снага Решението на Министерството за надво-
решни работи Пов.бр. 25 од 13 априли 1945 година, 
во колко се односи на отпуштуеаето о д државна-
та служба на Животиќ Вукашин, генерални консул 
во Бен 4 посвеж а јна група 1 степен, а имерованиот се 
ставуе на расположеае без права на прин'адле-
жности. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДА 
Со Решение на Министерот за пољопривреда 

на сојузната влада I 'бр. 1989 од 4 октомври 1945 го-
дина, а на предлог на Директорот на Главната по-
љопривредна станица се поставуе инж. Т в и д о Нонве-
је, досегашен секретар на Амбасадата во Париз за 
директор на Заводот за заштита на билките во 
оквир на Главната пољопривредна станица на сојуз-
ното Министерство за пољопр и Бреда, со право на 
принадлежности на чиновник 3 положајна група 
2 степен. 

Со Решение на Министерот з а пољопривреда на 
сојузната влада I бр. '1787 од 15 септември 1945 го-
дина, а на основ ани е Уредбите од 2 и 20 априли 
1945 година и на предлог на Одељеаето за сточар-
ство, се поставуе инж. агр. Јован Дулић, бивши со-
ветник на Банската Управа IV група 1 степен за 
шеф на Отсекот за коаарство на Министерството 
за пољопривреда на сојузната влада, во привремено 
својство, со принадлежности на чиновник иста по-
ложани а група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
сојузната влада I бр. 1796 од 12 септември 1945 го-
дина, а на основнине Уредбите од 2 и 20 априли 
1945 година и на предлог на О д е љ е а е т о за сточар-
ство, се поставуе инж. Јован Бојковски, референт 
на Отсекот за сточарство, за в. д. шеф на Отсекот 
за исхрана стоката на Министерството за пољопри. 
вреда на сојузната влада, во привремено својство, 
со принадлежности на чиновник VII положајна група, 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
сојузната влада I бр. 1794 од 12 септември 1945 го-
дина, а на основ ани е Уредбите од 2 и 20 априли 
1945 година и на предлог на Одељењето за сточар-
ство, се поставуе инж. Владимир Дрецун, шеф на 
Отсекот за сточарство IV положајна група 1 степен 
за началник на О д е љ е а е т о за сточарство на Мини-
стерството за пољопривреда на сојузната влада, во 
привремено својство, со п р ика д л е ж нос ти1 на чинов-
ник III положајна груѓта 2 степен. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
сојузната влада I бр. 1796 од 12 септември 1945 го-

дина, а на предлог на О д е љ е а е т о за сточарство и 
на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 го-
дина се поставуе инж. Јован Митровић, референт 
на Отсекот за сточарство VII положајна група за 
шеф на Отсекот за рибарство на Министерството 
за пољопривреда на сојузната влада, во привремено 
својство, со принадлежности на чиновник VI поло-
жајна група. 

Со Решение на Министерот. за пољопривреда 
на сојузната влада I бр. 1793 од 12 септември 1945 
година, а ма основание Уредбите од 2 и 20 апри-
ли 1945 година и на предлог на Одељеаето за 
сточарство, се поставуе др. Душан Вуковић, рефе-
рент на Отсекот за сточарство V ноложајна група 
за шеф на Отсекот за говедарство, овчарство и мле-
карство на Министерството за пољопривреда на со-
јузната влада, во привремено својство, со прица. ж 
длежности на чиновник V положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
сојузната влада I бр. 1790 од 12 септември 1945 го-
дина, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 
1945 година и на предлог на Одељењето за ветери-
нарство, се поставуе др. Ђура Косановић, ветеринар 
референт на Отсекот за ветеринарство IV положајна 
група 2 степен за шеф на Отсекот за промет со сто-
ката и надворешна ветеринарска служба на Мини-
стерството за пољопривреда на сојузната влада, во 
привремено својство, со принадлежностите на чи-
новник IV положајна група 2 степен. 

Со решение на Министерот за пољопривреда на 
сојузната влада I бр. 1789 од 12 септември 1945 го-
дина, а на основание Уредбите о д 2 и 20 априли 1945 
година и на предлог ,на О д е љ е а е т о за ветеринар-
ство, се .п о ставре др. Тихомир Савић, ветеринар ре-
ферент на Отсекот з,а ветеринарство IV положајна 
група 1 степен з,а ш е ф на Отсекот за хигијена на 
животните намирници на Министерството за пољо-
привреда на сојузната влада, во привремено свој-
ство, со принадлежности на чиновник IV положајна 
група 1 степен. 

Со Решение ,на Министерот за и о л. опр и,в репа на 
сојузната влада I бр. 1787 о д 12 септември 1945 го-
дина, а на основание Уредбите о д 2 и 20 а,прили 1945 
1945 година, се поставуе Филип Мијушковић, чинов-
ни,к VII положајна група за ,шеф на сметко-админи-
стративниот отсек на Министерството за пољопри-
Вјре,да на сојузната влада, во привремено својство, 
со право на принадлежности ,на чиновник VI поло-
жајна п р у п а . 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
сојузната влада Ј бр. 1788 од 12 септември 1945 го-
дина, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 
година, а на предлог ,на Одеље,аето з,а научно-истра-
живачка работа, се поставуе Гојко Вучкови,ћ, чинов-
ник на Комисијата за сеидба: на Војводина III г,рупа 
за чиновник на Одељењето за научно-истражнвачка 
работа на Министерството за пољопривреда на со-
јузната влада, во привремено с,војство, со принад-
лежности на чиновник иста гру,па. 

Со Решение на Министерот За пољопривреда на 
сојузната влада бр. 1781 од 12: септември 1945 го-
дина, а на основание Уредбите од 2 и ,20 априли 1945 
година и на предлог ада Одељењето за државни по-
љопривредни имоти и претпријатија, се поставуе Јо-
ван Рајчевић, шеф на Пољопривредниот Отсек VIII 
Група за референт за биљна прота в о д а а на Мини-
стерството за пољопривреда на сојузната влада, во 
привремено својство, со принадлежности на чинов-
ник VII положајна група, 
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Со Решение на Министерот за пољо,премерела на 
сојузната влада I бр. 1792 од 12 септември 1945 го-
дина, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 
^година, се поставуе др. Милутин Гец, ветеринар, на-
чалник на Одељењето за сточарство и ветеринарство 
Ш положајна група 1 степен за началник на Одеље-
њето за ветеринарство на Министеерството за пољо-
привреда на сојузната влада!, во ,привремено својство 
со иринадлежности на чиновни,к 111 положани а група 
1 степен. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
сојузната влада I бр', 1791 од 12 септември 1945 го 
дина', а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 
година и на основание ,П р епило,гот на новофоормирд-
ното Одељење за сточарство, се пост,авјуе др. Ни,кола 
Зец, ветеринар, шеф на Отсекот за ветеринарство IV 
положајна група 1 степан за шеф на Отсекот за за-

,разни инвазиони болести на Министерството за по-
дло,привреда на сојуз,ната влада, во прив,ремено свој-
ство, со нринадлежности на чиновник IV пол ож а јна 
група 1 степен. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ 
' И ТЕЛЕФОН 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефо,н, а на оганование на п,одне-
сена молба и Решението на Министерството за по-
шта, телеграф и телефон број 3925 од 18 април,и 
1945 година, се уводи во должност во пошта Београд 
2 Марко,вић Н. Станимир, виши контролор шеста 
група пошта Београд 2, — који се повратил из плен-
ството. 

Со Решение ,на Мин,истерот за ,пошта, телеграф 
и телефон бр. 8528 од 19 јули 1945 година, а на осно-
вание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапреду 
ење на државни службеници на Демократска Феде-
ративна Југославија од 2 анрили 1945 година и чл, 1 
и 2 Уредбата за регулисуење принадлежности на 
државни службеници од грагјански ред од 20 априли 
1945 година, се поставуе за асан,целаријски званични,к 
трекја група во ,пошта, телеграф и телефон Босански 
Нови, Мусић ,М. Ибрахим, св,ршен ученик ада трекји 
разред општи занајатска т р г о в с к а школа. 

Со Решение ,на Мини,стерот за по,шта, телеграф 
и телефон бр. 8525 од 19 јули 1945 година, на осн,о 
вание извештајот на Дирекцијата п.т.т. Београд број 
14526/Л-45 од 29 јуни 1945 (година е отпуштен од 
државната служба Марић М. Живорад, служител 
друга група, пошта, телеграф и телефон Пожега 
Ужичка. 

П О П Р А В К А 
На основание забелешката на Јавниот обвинител 

на Демократска Федеративна Југославија О. Н. Бр. 
418/45 од 10 октомври 1945 година да при објавуе-
њето на Законот за штампа („Службен лист на Де-
мократска Федеративна Југославија бр. 65 од 31 
август 1945 година) се поткрад а грешка на тој начин 
што текстот на тој Закон објавен онака како изле-
гол од Законодателниот одбор, а е пропуштено да с е 

унесат ,измените усвоени на IX редовен состанок на 
Привременат,а народна скупштина од 24 август 1945 
година, текстот на Законот за штампа, објавен во 
бр. 65 на „Службениот лист" има да се исправи 
според записникот на IX редо,вен состанок на При-
времената народна скупштина, кои е објавен во 
бројот 72 на „Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југославија", страна 727 од 21 септември 
1945 година, така да 

во чл. 9 во петиот ред место зборот „одговорен" 
требе да стои збор „одговорните"; 

чл. 17 настануе 23 и гласи: „за останалите кри-
вични дела од овој Закон ќе се казни според опсто-
јателствата на поедин случај и оцената на судот до 
50.000.— динари или со лишуење на слободата до 
4 месеци отколку делото нее кажшиво по други 
закони"; 

чл. 18 иостануе чл. 17; 
чл. 19 лос таму е чл. 18; 
чл. 20 постануе чл. 19; 
чл. 21 постануе чл. 20; 
чл. 22 постануе чл. 21. 
чл. 23 постануе чл. 22. 
Од Претседателството на Привремената народна 

скупштина на Демократска Федеративна Југославија, 
1бр. 2722 од 17 октомври 1945 година. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 
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773. Толкуење Решението за одредуење цени за 
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