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СЛУЖБЕН ЛИСТ 
1/ЗГ СТОП ?ЈН ,ВПИ 1. 

Д Е М О К Р А Т С К А ф е д е р а т и в н а Ј У Г О С Л А В ^ 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегува два пати 
неделно. — Ракописите не се вракјаат. — 
Огласите по тарифата. — Чековна сметка 

Мг. 62324. — Поштарина платена во 
готово. 

Уторак, 10 јули 1945 
БЕОГРАД 

БРОЈ 48 ' ГОД. I 

Цена 3.— дин. од табак. Претплата за 
второто полугодиште на 1945 ; г о д - д и к . 
350.—. — Редакциатау Бранкова Мг. 20 ,—г 

Телефоните: 20-426 и 20-427-

436. 
По предложение на Министерот за правосудство 

на Демократска федеративна Југославија, а на осно-
вание на членот 4 на Решението за Врховното за-
конодателно и извршно народно представително тело 
на Југославија, како времен орган на врховната 
народна власт во Југославија, Президиумот на Ан-
тифашисткото векје на народното ослободуење на 
Југославија донооује 

З А К О Н 

ЗА СОРТИТЕ НА КАЗНИТЕ 
Член 1 

Казните који ќе ги изречујат граѓанските и 
војните судеви се: 

1) парична казна; 
2) присилна работа без л,ишуење на слободата; 
3) истеруење од местото на живеење; 
4) губење политичките и поједините^ г р а ѓ а н -

ски права; 
5) губење правото на јавна служба; 
6) забрануење работењето со определената де-

латност и занаат; -
7) губење или снизуење чинот или званието; 
8) лишуење на слободата; 
9) конфискација на имотот; 

10) лишуење на слободата со присилна работа; 
11) губење држављанството; и 
12) смртна казна. 

Член 2 
Сите казни споменати во членот 1 можат да се 

изречујат како главни казни, а зимање политичките 
и поедините граѓански права, губење ,држављан-
ството, губење правото на јавна служба, забрануење 
работењето со определената делатност или залаат, 
конфискација на имотот и паричната казна, можат 
да се изречујат и како споредни казни, и това било 
една или повекје од тица казни заедно. 

Член 3 
Смртната казна се извршује со стрелање или обе-

суење. 

Член 4 
1) Паричната казна не може да биде помала од 

педесет динари. Во случај на ненаплативост на па-
ричната казна истата може да се смени само со 
казна на присилна работа без лишуење на слобо-
дата, сметајќи еде,н ден на присилната работа за 
50 динари. 

1 2) Присилната работа без лишував на слободата 
не може да биде ,по куса од еден ден нити по долга 
од две години. 

3) Лишуење на слободата не може да биде по 
кусо од три дена нити по долго од пет години. 

4) Лишуење на слободата со присилна работа 
не може да биде по кусо од шест месеци нити по 
долго од дваесет години. 

Член 5 
1) Губењето политичките и поедините граѓански 

права се состоји во лишуењето: БЈ ожпм о к ви 
а) на активното и пасивното изборно право; 

б) на правото на завзимање изборни функци-
ја во друштвените организацијо!; 

в) на правото завзимање некој државни I или 
макар који јавни служби или званијаЈоосЈ г,и ми 

г) на правото на носење почесни званија И 
одличја и други јавни почести; бнгло-нпи 

д) на родителските права; ИГ-,Ј -ј ЧЈ.БИ (Ѕ 
гј) на правото на пензија и ,прмдкј, од соци-

јалното осигуруење. ќтеопс; вш-н^н п 
2) Губење правата може да с е и з р е ч е ,га.,.сите 

наведени права заедно или за поЈздднЈрЃ ЛЈпГ Ј^егју 

3) Казната на губење политичкиве иШ^а,' 
ење на родителските права, губење' правото на пен-
зија и социјално осигуруење, забр^НУење на раббте-
њето со определната делатност и за к а ат Може Да 
се изрече само во случаји изричито крвденДени во 
законите. ' п 1 ' л 1 0 1 

4) Губење политичките и поедините граѓански 
права не може д а - с е изречује на с р о к 1 д о л г !оЦ 
десет години. ,о-нжвн; 

5) Ако се губењето на политички? и поедИНиѓ гра-
ѓ а н с к и права изречује како споредна к а з н а : с о каз-
ната на лишуење на слободата, опова тра је ѕа:сегго 
време на издржуење казната на лишуељегна. 'слобс^ 
дата и онолку време после това ,не) колку: вреѕЛѕе 
гласела пресудата за губење на т,ија права, оог,о в,. 

Член 6 зчп о 9! с: ! (6 
1) Постојан,о зимање политичките и поедините 

граѓански права може да се изреч1е исКЛуч^Шго 
при осудуенето на смрт. о с . ог.кН (Т 

2) Со казната на присилна работа без дидауење 
на слободата, лишуење на слободата и лиигуење на 
слободата со присилна работа, можат; како.!споредни 
временски казни да се изречат истеруење од местото 
на живеењето, губење политичките и поедините гра-
ѓ а н с к и права, губење правото на јавна служба, гу-
бење правото на вршење професијата, губења или 

. снизуење чинот или зва,нието, конфдокација^нза имо-
тот и губење држављанството, и това ФКјО к ПЛОД' 
ната казна е по долга од една година.нг.\ , ,па те (ум 

Член 7 уев(!Г)о оо нног,уо 
1) Губење држављанството ќе се изречује само 

во изричито со законот предвидени случаји. Губење 
држављанството повлечује со себе забрануење на 
повракјање во земјата за осудениот,-и ;=за неговата 
по блиска фамилија која со нетонгсегпнавОгјан 6о 
странство. ." б ѓ. нив п,ео 1 

2) Истеруење од местото н-а жив,ее,ње може да 
се изрече за во родното место илА ^о некоја Друго 
место како присилно боравење и мвж^-Д^а траје од 
еден месец па највекје до пет години. 

Чле,н 8 омтоншвфнтнА ви 
Ако судот најде да степенот на опасноста на 

осудениот неја сака задолжително нег,овата изола-
ција или неговото задолжително вршење гшисилнау^ 
работа, може да го осуди условно. ,ННРНТЈУ̂ ОТТ Л 
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Во тија случаји" судот решава да пресудата не 
се извртиује ако во теченије на определениот срок 
осудениот не изврши ново кривично дело, не по-
малку тешко од делото за које бил условно осуден. 
Овој оро.к не може да биде по мал од една го-
дина, ни поголем од три години. 

Ако осудениот во срокот на неговата условна 
казна изврши ново кривично ,дело не помалку те-
шко од делото за које бил условно осуден, судот 

' може условно изречената казна да ја придружи 
частнично или во целост на казната изречена за но-
вото дело или ќе ја примени само казната изре-
чена 'за новото дело. 

Член 9 ' 
Губење политичките и поедините граѓански пра-

ва не може да биде стопено со условната осуда. 

Член 10 
1) Каде до сега била предвидена или изречена 

казна на робија или строг затвор, се подразумује 
под ти ј а казни казна на лишував на слободата со 
присилна работа. 

2) Каде е изречена казна на вечита робида ,има 
да се подразумује казна лишуење на слободата со 
присилна работа во т р г а њ е од дваесет години.. 

3) Во случаји каде е изречена казна со присилна 
работа, судовите по предходното сослушуење на Јав-
ниот обвинител, ќе решат да ли иго таја казна има 
да се подразумује казна лишував на слободата со 
присилна работа, казна лишував на слободата, или 
казна на присилна работа без лишував на слободата. 

4) Решението за предходниот став ќе го доне-
сује судот који ја изрекол казната во првиот сте-
пен, а против решението на тој суд е допуштена 
жалба на повисокиот суд, чије ш решение е право-
снажно. 

5) Во случаји каде е изречена казна на лесна 
присилна работа, ќе се смета да е изречена казна 
на присилна работа без лишував на слободата^ а 
во случаји каде е изречена казна на тешка присилна 
работа, ќе се смета да е изречена казна лишував 
на слободата со присилна работа. 

6) Каде е предвидена или изречена казна на за-
твор, има да се подразумује казна лишував на сло-
бодата без присилна работа. 

7) Каде до сега во Законот е предвидена или 
изречена казна „губење трат јан ек ат а чест" има да 
се подразумује губење политичките и поедините гра-
ѓански права во смисл на овој Закон. 

Член 11 
До колку во поедините сојузни земји постојат 

судеви за судење злочини и преступуења против на-
ционалната чест, опија нзузетно од овој Закон изре-
чујат пресуди по законите на основ ание на кој и ти ја 
судеви се образувани. 

Член 12 
Овој Закон влегује во сила кога се објави во 

„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

5 јули 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

437. 
На основание на членот 4 на Решението за Вр-

ховното законодателно и извршно претставително 
тело на Југославија, како време,н орган на врхов-
ната на,родна власт во Југославија,, Президиумот на 
Антифапшсткото векје на народното ослободував 
на Југославија до носу је 

ЗАКОН 
ЗА ИЗРАБОТУЕЊЕ ШТАМБИЉИ, ПЕЧАТИ 

И ЖИГОВИ 
^ - Член 1 

Секој акт на јавната власт мора да носи печат 
на власта која го издава. На сите печати на сојуз-
ните и земските власти и институции во средина 
мора да биде државен грб, а наоколу испишан на-
зивот на власта. 

Член 2 
Президиумот на сојузната влада ќе пропише 

фарм,а и големина на штембилите, печатите и жи-
говите и ,назив на власта за сите сојузни власти и 
институцији. 

Член 3 
Штембилите, печатите и жиговите за сите со-

јузни власти и институции можат да ги изработујат 
само за това овластените печаторезци. Овластувавте 
на печаторезецот го издава сојузното Министерство 
за внатрешните работи. 

Член 4 
Сојузните власти и институциЈи одредујат во' иа-

рачујачката број на штамбиљите, печатите и жиго-
вите који ,има да се изработат и после нивното из-
р а б о т у в а се должни да ги земат од печаторезците 
односните матрици и да ги чуват при себе. 

Член 5 
Сите сојузни власти и институцији се должни да 

достават на сојузното Министерство за внатрешни 
работи отисци на оригиналите на нивните штамбиљи, 
печати и жигови. 

Член 6 
Који не овластено и,зработује штамбиљи, печати 

и жигови на државните власти и институција ќе се 
казни со лишував на слободата до пет години. Во 
особено тешки случаји, или ако овластениот печа-
торезец изработује штембили,, печати и жигови пре-
ку нарачаниот број, кривецот ќе се казни со лишу-
ење на слободата со присилна работа до пет го,дини. 

Член 7 
Казните од членот 6 се надлежни да ги изре-

чујат во првиот степен народните, околиски судеви. 

Член 8 
Сојузниот Министер ,за внатрешните работи е 

овластен да издава задолжителна напатствија за из-
вршував на 'овој Закон. 

Член 9 
Овој Закон влегује во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Демократска федера-
тивна Југославија". 

јул,и 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободував 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

с 



Уторак, 10 јули 1945 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 48 - Стр ама 419 

438. 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ДНЕВНИЦИТЕ НА ПОШТЕНСКИТЕ СЛУЖБЕ-
НИЦИ ЗА СПРОВОДУЕЊЕ ПОШТАТА 

Член 1 
, На поштенските службеници кога ја спроводујат 
поштата на железниците, бродовите 1и сувоземен те 
патишта км пр плаги јат ОБИЈ а дневници; 

1) На службениците који се запослени на1 работа 
во амб. пошти: 

а) на чиновниците динари 70.— дневно; 
б) на чиновнички!е приправници динари 65.— 

дневно; 
в) на званичниците и ^тужителите динари 60.— 

дневно. 
2) На званичниците и служителите кој,и спрово-

дујат директни затвори динари 60.— дневно. 
На службениците који сироводујат пошта во 

странство и борават надвор од границата на држа-
вата повекје од 3 сата се увеличујат дневниците од 
точката 1) и 2) на о в о ј член за 30%. 

Член 2 
Време за дневница се смета при амб. пошта од 

часот на настапујење на службата пред почетокот 
на патувањето па до часот на претстанујење на 
службата по 'извршеното патување. Това време го 
стростишује надлежната дирекција според реалната 
потреба на службата за секоја амб. пошта засебно. 

Време за дневницата на службениците који оцро-
водујат директни затвори има да се смета на поло-
вина саат пред и половина саат по довогјањето на 
превозното сретство. 

Член 3 
За секој полни 24 саата припагја цела дневница. 

За остатокот преку 12 саати пристапа цела дневница, 
за остатокот од 12 или помалку саати половина днев-
ница. Ако целото патување траје испод 12 а изнад 3 
саати, пристапа половина дневница. За патувањето 
на трајење испад 3 саата не пристапа дневница. 

Ако службеникот во теченије на истиот ден из-
врши повекје патувања, бројот ма часовите прове-
дени на патот има да се соберат ,и дневницата да 
се смета по одредбите на предниот став. 

Член 4 
На службениците по членот 1 на овој Правил-

ник не припагјат никакви надокнади за лично пре-
возуење. 

Член 5 
Овој Правилник влегује во сила кога се објави 

во „Службениот лист" и тогај престанује да важи 
Решението бр. 2611 од 8 мај 1945 година. 

Ш бр. 1044 
20 јуни 1945 година 

Београд 
Министер 

за пошти, телеграфи и телефони, 
Марушић, с, р. 

Министер за финанси ја 
Ср. Жујовић, с. р. 

439. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНУЕЊЕ ПРОДАВАЧКА, КУПУЈАЧКА И 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПОЉОДЕЛСКИТЕ ЗЕМЈИШТА, 
ШУМИ, ПОЉОДЕЛСКИТЕ ЗГРАДИ И ОБЈЕКТИ 

Со обзир на престојекјата аграрна реформа 
р е ш а в а м : 

1) До понатака ши а повелба се забранује секоја 
продавачката, купувачка и задолжување пољодел-
скИте земјишта, шуми, пољоделските згради и об-
јекти, који се навогјат на пољодеските стопанства 

без обзир да ли се они сопственост на поединци, 
институција или часни предпријатија. 

2) Кој постапи противно на овова Решение ќе 
одговара по Законот за сузбивање недопуштената 
шпекулација и стопанска саботажа. 

3) На органите на народната власт се стаеује во 
должност грижа да се овова Решение сосвем точно 
извршује. 

Каб.бр. 616 
4 јули 1945 година 

Београд 
Министер за внатрешните работи, 

Влада Зечевић, с. р. 

440. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ ПЕНЗИЈИТЕ И РЕНТИТЕ ВО 
ДИНАРИ ДФЈ НА ПОЛЗУВАЧИТЕ НА ИНСТИТУ-
Ц И И Т Е ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИ 
ГУРУЕЊЕ НА ПОДРУЧИЈЕТО НА БОСНА И ХЕР-

ЦЕГОВИНА, ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА 
На основаније на чл; 1 на Решението за врхов-

ното државно надгледуење на Министерство за со-
цијална политика на Демократска федеративна Југо-
гославија над сите институцији за задолжи,телно со-
цијално осигуруење, а во врска на Решението на Ми-
нистерството за финансија на Демократска федера-
тивна Југославија за исплатуење по моќј на пензионе-
рите, потпора и инвалидските стринадлежности во ди-
нари ДФЈ. 

р е ш а в а м : 
1) На подручијето на Босна и Херцеговина, н а 

које е извршено сменуењето на окупациските нов-
чамици за нови динари во времето од 15 д о 25 јуни 
1945 година, почнуејки од 1 јули 1945 година, а на 
подручијето на Хрватска и Словенија, на К О Ј И е 
извршено сменуењето на окупациските новчаници за 
нови динари во времето од 30 јуни до 9 јули 1945 
година, почнуејки од 1 август 1945 година, на ползу-
ваните има да се пресметат нивните пензији и ренти 
који 'примат од институцијите з а задолжително со-
цијално осигуруење на износите, који ги примале до 
6 април 1941 година, со това да месечен износ на 
пензијата или рентата не може де прејде максимум 
од 2.100.— динари. 

2) Пензиите и рентите који се определени после 
6 април 1941 година, има да се пресметат на пен-
зиите и рентите износи, којот заинтересираните лица 
би ги примале да осигурениот случај е настапил пред 
6 април 1941' година. 

3) Додека не се реши прашањето на покрикје за 
сите пензиски и рентни исплатуења, исплатуењата 
има да се вршат од вкупните расположиви сретства 
на надлежните институции на задолжителното со-
циј ално осигуруење. 

1,Убр. 1504 
3 јули 1945 година 

Ве о град 
Министер за социјална политика, 

др. Кржишник, с. р. 

441. 
На основание на чл. 1 на Уредбата за планската 

расподелба и потрошујачка на стоката од 12 мај 1945 
го,дина („Службен лист" бр. 32 од 15 мај 1945 година) 
(донесујам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА Г1РЕВОЗУЕЊЕ ОДНОСНО ПРЕНЕСУЕЊЕ КОН-

ТРОЛИСАНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОД ЕДНО МЕСТО 
ВО ДРУГО 

Точка 1 
Превозуењето односно преносуењето предмети-

те, који во смисл на чл. 2 на Уредбата за планска ра-
споделба и потрошувачка на стоката подпагјат под 
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режим на планска расподелба и потрошувачка од 
една федерална единица во друга, се врши на осно-
вание на поединечните решениа за расподелба сто-
ката на сојузното Ми,нистерство за трговија и снаб-
д е ш е (чл. 6 на Уредбата за планска расподелба и 
потрошујачќа). 

Точка 2 
Превозуењето одново преносуењето на предме-

тите, који во см,исл на чл. 2 на Уредбата за план-
ска расподелба и потрошујачка ма стоката подпагјат 
под режим на планска расподелба и потрошувачка 
од едно,, место во друго на подручијето на една фе-
дерална единица се врши на основ ани е на поединеч-
ните решениа за расподелба стоката на дотичниот 
земски министер за трговија и снабдуење односно 
подручните му органи који он за това ги одреди 
(од. ^тидет уредбата за планска расподелба и потро-
шуЈјрр^ај^а стоката). 
-ИЗО ОНГ Т о ч к а 3 

-Ч1 уИ^уз^тно од прописите на предходната точка 2, 
а) по д о д е наведен,ите условна , се позБолује прево-
зуењето односно преносуењето на предметите за 
кој,и е реч на подручијето на цела Демократска фе-
деративна Југославија: 

а) во рачниот патнички баг,аж-животни намир-
ници до 5 кг. тежина, од моји д о 2 кг. маснотија; 

' б) во поштенските п а к ет и - ж имотни намирници до 
5, кЃ. 'тежина, од који до 2 кг. маснотија; 

в) во големиот багаж или заеебната пшниљка-
предмети на сопствено стопанство (облекло, обукја, 
мобела, животни намирници и слично) во случај на 
селидба или потреба за долго боравеле на,двор од 
кук јата; ѕ 

: -кг ) стоката од сопствениот дукјан во случај се-
л и д б а т а дукјанот; 

д ) пољоделските произведенија о д сопственото 
имање во цел на сместуење во магацин односно трло 
или,:штала надвор о д местото ,ро које имањето се 
НЈавопја;/ 
- г ј ) ,пољоделските произведенија од сопственото 
имање или семејното имање кој е се навогја надвор 
о д местото на постојано живеење на дотичното лице, 
а. за потрошујачка во сопственото домаќинство и 
това во количините кој и се пропнсани како дозво-
лени ,за потреба на производителното домаќинство . 

Точка 4 
-ј." За. случаји од точ,ката 3 а) на овова Решение не е 
потребно никакво одобруење. 
; !Ш/, 9Т Точка 5 
. јг;г;1) За случаји о д точката 36) на овова Решение 
е потребно одобруење на градскиот односно месниот 
н,ароден одбор надлежен за местото од које се пракја 
пакетот. 

-.т 2) Одобруењето ќе се дава месечно еден нат и 
това само за исправање пакети од страна на про-
изводителот на членовите на неговата фамилија (на 
родителите, синовите и кјерките, директните фнуци 
и на аз бракја и аз сестри). 

' Точка 6 
1) За случајите од точката 3 в) на овова Реше-

ние е потребно одобруење на месниот односно град-
скиот народен одбор надлежен за местото на до-
тогашното постојано живеење на дотичното лице. 
До колку не е во прашање селидба, одборот ќе од-
редуе колкави количини ќе се одобрујат со обзир 
на должината на боравењето надвор од кукјата. 
Овој одбор истовремено со издавањето на овова адо-
бруење ја исп,раа ја неговата копија на народниот 
одбор на местото во кој е дотичното лице иде. 

2) Веднага по пристигнуењето на односната по-
Ш ђка во местото које е определено одобруењето 
од/ претходниот став има во случај на селидба д а се 
предаде, а во случај на времено боравење да се под-
несе на преглед на народниот одбор на местото г о 
које- логичното лице стигнало на боравење. 
ѕд Е Точка 7 

г, г 1) За случаите од точката 3 г) на овова Реше-
ни,е е потребно одобруење на градскиот односно око-

лискиот народен одбор надлежен за дотогашното се-
диште на дукјанот. Истовремено со издавањето на 
овова одобруење одборот ја пракја неговата ,копија 
на градскиот односно околискиот народен одбор 
надлежен за новото седиште на дукјанот. 

2) Бедната по пристигнуењето на стоката во оп-
ределеното место одо,броењето од предходниот став 
има да се предаде на народниот одбор на това место. 

Точка 8 
1) За случајите од точката 3 д) на овова Реше-

ние е потребно одобруење на месниот односно град-
скиот народен ,одбор надлежен за местото во које 
однос,ното полско ,имање се навогја. Копијата на 
одобруењето овој одбор веднага Ја пракја на народ-
ниот одбор на местото во кој е стоката се преносуЈе. 

2) Бедната по пристигнуењето на стоката во оп-
ределеното место' одобруењето од предходниот став 
има да ое предаде на народниот одбор на това место. 

Точка 9 
1) За случајите о д точката 3 гј) на овова Решение 

,е потребно одобруење ,на месниот односно градскиот 
народен одбор надлежен з/а местото во које одно-
сното полско имање се навогја. Копијата на одобруе-
њето овој одбор веднага ја пракја на народниот од-
бор на местото во ноје стоката се преносује. 

2) Веднага по пристигкуењето на стоката во ЈП-
ределеното место одобруењето од предходниот став 
има да се предаде на народниот одбор на това место. 

3) Под сопствено имање се подразумује, како 
опова које на дотичното лице припагја по правото на 
сопственост, така и онова кој е е земено под наем 
заради обработуење. Под семејното имање се подра-
зумуЈе само опова ноје прип,агја на родителите или 
на децата на дотичното лице, односно кој е овија го 
земале под наем заради обработуење. 

Точка 10 
Изузетците ,предвидени во точката 3 на овова Ре-

шение се дозволени само во цел на ползување ДО-
тичните предмети за сопствена употреба, одвоено за 
употреба на сопственото домаќинство или дукјанот. 

Точка 11 
Лицето које иревозује однос,но преносује стока 

во смисал на точката 3 б), в), г), д) и гј) на овова 
Решение мора при превозуењето односно преносуе-
њето д а има при себе прописно одобруење. 

Точка 12 
Прекршуења прописите на овова Решение се 

казнујат по Законот за сузбивање недопуштената 
шпекулација и стопанска саботажа од 23 април 1945 
година. 

Точка 13 
Овова Решение влегује во сила со денот на об-

и д у в а њ е т о во „Службениот лист на Демок,ратска 
федеративна 'Југославија". 

Бр. 3858 
5 јули 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и ен а блуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

0ДЛИК0ВЛНИ(\ 
Президиум 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предложение на Врховниот командант на Ју-
гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито I 

р е ш а в а 
да се за осведочена храброст покажана во борбата 
против непријателите на нашите народи одликуват 
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СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајори: Бобетко Мирко, Вујковић Ј. Дамјан, Гиз-

дић Г. Јосип, Демић ворка, ж у њ и ћ Јела, ЈаЈчаниш 
Љуоомир, Јеремин Живом,ир, Јужнић др. МарЈан-
Нико, крњаЈа бранко, Лакић Степан , Мамула М. 
Бранко, Медић Ј. Јово, М,илев а д др. Ќар ел-Тине, 
Милошевић М. Живадин, Равнихар др. Божена-На-
таша, Радованац С. 'Буро, Срзић Ш. Никола, 'Петко-
вки др. слава и ШтаЈе др. С т е п а н ; 

командант на група на одредот Лончар Богдан; 
лом. начел. на штабот на корпусот Дејановић 

Милић; 
начелник на штабот на дивизијата Лончарић Јово, 
команданти на оригадата: Јовановић Ј. ИлиЈа, Ком-

бол Станко, Трбовић Душан, и Троовић Ђуро; 
политком. бригаде; Јовановић Трајко, Савковић 

Светислав и Станимировић Милош; 
зам. команданта бригаде Вукелић Милан-Јћка; 
капетани: Алексић Петар, Анчић Милан, Баста С. 

Никола, Јзаленчип Анте, Шадаковић Јзошко, Боснић 
Буде, Поповић Ми,рко, ВуЈошевић М. ладомир, Бу-
ковиќ Сава, 1 аберц Богомил-Хусо, Гошовић В. Божо, 
Давидовић Бранко, Ђукип Никола, Јагодић Миливоје, 
Јахии Изо, Камникар Стане, Ковачевић Обрен, Мал-
башић Владо, Маленшек Јанез, Мандић Р. Раденко, 
Марић В. Љубомир, Милованови^ Живан, Милоше-
виќ Милорад, Мирчетић Здравко, Нешид Борђе, Ни-
котовип Радован, Нусдорфер АЛОЈЗ, Оорадовић 
Влада-Камени, Поповић Б. слаокв, Роглић Љубомир, 
Станишић Никола, Станковић Д. Драгољуб, Стан-
ковип-липић Славко, Турић Мирко, Челар Никола, 
Шуле Ј. Јере и т у р к а л о Д. Марин; 

лом. комесар на бригадата Лазаревић Витомир; 
'политком на одред Никчевић М. Радомир; 
команданти на батаљонот: Волаш Лазо, Стојако-

вић Милан; 
командант диверз. батаљона Цар Стјепан; 
поручници:' Абрамовић Вјера, Благојевић Мило-

рад, Брајовић Богдан, Бурзановић Милован, Васи-
љевић Жарко, Војводић Војо, Вучичевић Д. Свето-
зар, Добре Стане-Карло, Држић Драгутин, Дуканац 
В.Раша, Јовић Петар, Јурковић Никола, Каличанин 
Тихомир, Кнежевић Бранко, Лесковец Карл, Мари-
чевић Славко, Марковић Милорад, Марчетић И. Јово, 
Пешикан Ђоко, Презељ Јанко-Стане, Радовић Чедо-
мир, Сабљић Н. Симо, Стојић Л. Драгојло, Стојовић 
Миладин, Толпа Р. Милош, Фамомир Илија, Ћаловић 
Марко, Фајфар Јоже Томаж, Шивец Матевж и Шкун-
дрић Драгољуб ' Љубан ; 

политком на чета Никитов,ић Миливоје; 
помоћник политком. на батаљонот Вујачић Ра-

дојка; 
команданти места: Ковачевић Бранко ,и Лукач И. 

Мирко; 
командир на чета Тишман Јанко; 

потпоручници: Раонић Велимир, Роксандић Ми-
лутин и Ћобељић Милован; 

заменик на команданта места Десанчић Милан; 
заетавници: Бранковић Момчило и Вранеш Раде; 
старшји водник Љумовић Ана; 

' водници: Црнчевић Мићан, Ђурђић Душан, Јок-
еимовић Владета, Мијатовиќ Љубомир и Павошевић 
Павле. 

Бр. 211 
28 маја 1945 годиме 

Београд 
За секретарот, Претседател, 

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

ДЕКРЕТИ 
Министерство за надворешни работи 

Со Решение на Министерот за надворешни рабо-
ти бр. 624 и 623 од 26 јуни 1945 година се поставени: 
Хрњак Љубомир за секретар на Посланството на 
Демократска федеративна Југосла,вија во Белгија 
7 пвложајна група; и Габричевић Бранимир за се-
кретар на Посланството на Демократска федеративна 
Југославија во Ватикан 7 положајна група. 

Министерство за просвета 
Со Решение на Министерот за просвета на совез-

ната влада бр. 1338 од 25 мај 1945 година, а на осно-
в а ш е чл. 1 и 3 У,редбата за поставуење и унапреду-
ење ,на државните службеници на Демократска феде-
ративна Југославија од 2 април и 1945 година и чл. 11 
Уредбата за регулисуење принадлежност,и на држав-
ните службеници од г р а ѓ а н с к и ред и осталите јавни 
службеници ,на совезните министерства и установи 
о д 20 априли 1945 година, а према согласноста на 
Претседателот на Министерскиот совет бр. 195 од 18 
мај 1945 година, се поставља Бабић Влатка, за начел-
н и на Оделението за школство на Министерството 
за просвета на савезната влада, во привремено свој-
ство, со принадлежности на чиновник 3 положајна 
група 2 степен. 

Со Решение на Министерот за просвета на совез-
ната вла^а бр. 1339 од 25 мај 1945 година, а на осно-
вание чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапреду-
ење на државни службеници на Демократска феде-
ративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 10 
,и 11 Уредбата за регулисуење принадлежности на 
државните службеници од г р а ѓ а н с к и ред и осталите 
јавни службеници на совезните министерства и уста-
нови од 20 априла 1945 година, а према согласноста 
на Претседателот на Министерскиот совет бр. 196 од 
18 мај 1945 година, се поставља Радичевић Филип, за 
шеф на Персоналниот отсек на Општото оделение на 
Министерството за просвета на совезната влада, во 
привремено својство, со принадлежности на чинов-
ник 4 положај на група 1 степен. 

Со Решение на Министерство за просвета на со-
везната влада бр. 1340 од 4 јуни 1945 година а на 
основание чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и уна-
иредуење на државни службеници на Демократска 
федеративна Југославија о д 2 априли 1945 година и 
чл. 11 Уредбата за регулисуење принадлежности на 
државните службеници од г р а ѓ а н с к и ред и осталите 
јавни службеници на совезни министерства и уста-
нови од 20 априли 1945 година, а према сагласноста 
на Претседателот на Министерскиот совет бр. 197 од 
18 мај 1945 година, се поставља Стојсављевић др. 
Богдан, за в. д. на,чалник на Оделението за култура 

Л а Министерството, за просвета на .совезната влада, 
во привремено својство, со принадлежностите на чи-
новник 4 положајна група 1 степен. 

Со Решение на Министерство за просвета на со-
везната влада бр. 1341 од 25 мај 1945 година, а на 
основание чл. 1 и 3 Уредбата за постауење и уналре-
дуење на државни службеници на Демократска фе-
деративна Југославија од 2 априла 1945 година и чл. 
10 Уредбата за регулисуење принадлежности на др-
жавни службеници од г р а ѓ а н с к и ред и осталите јав-
ни службеници на совезните министерства и установи 
од 20 априли 1945 година, а према согласноста на 
Претседателот на Минстерскиот совет бр. 198 од 18 
мај 1945 година, се поставља Тујковић Никола, за 
шеф на Статистичкиот отсек на Општото оделение 
на Министерството за просвета на совезната влада, 
во привремено својство, со иринадл еж н осии на чи-
новник 4 положај на група 2 степен. 

Со Решение на Министерот за просвета на оовез 
ната влада бр. 1342 од 5 мај 1945 година, а на осно 
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вание чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење на државни службеници на Демократска феде-
ративна Југослав,ија од 2 април и 1945 година и чл. 10 

Уредбата за регулИсуење4 принадлежности на држав-
ни службеници од граѓански ред и остал,ите јавни 
службеници на совезните министе,рства ,и установи 
од 20 априли 1945 година, а према сагласноста на 
Претседателот на Министерскиот ф в е т бр. 199 од 
18 мај 1945 година, се поставља Жежељ Андрија, за 
шеф на Отсекот за течаеви и јавни лриредбе на 
Оделението за народно просвекјуење на Министер-
ството за просвета на совезната влада, во привреме-
но Својство, со принадлежност,и на чиновник 4 поло-
ж а јн а гр у п а 2 ст еп е н. 

Со Решение на Министерот за просвета на совез-
,ната вла,да бр. 1343 о д 25 маја 1945 година, а на осно-
вани^' чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење ,и уна-
предуење на државни службеници на Демократска 
федеративна, Југославија од 2 априли 1945 година 
и чл. 10 Уредбата за регулисуење принадлежности 
на државни службеници од граѓански ред и оста-
вите јавни службеници на совезните министерства 
и установи од 20 априли 1945 година, а према со-
гласноста на Претседателот на Министерскиот совет 
бр. 200 од 18 мај 1945 година, се поставава Радуло-
вић Бранко, за шеф на Отсекот за организација 
Оделенијата за народно просвекјуење на Министер-
ството за ,просвета на совезната влада, во привре-
мено својство, со при надлежности на чи,новник 4 
положајна група 1 степен. 

Со Решение на Министерот за просвета на со-
везната влада бр. 1344 од 25 мај 1945 година, а на 
основ ани е чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на државни сл!ужбеници на Демократска 
федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и \ 
чл. 10 и 11 Уредбата за р,егулисуење принадлежно-
сти на државни службеници од граѓански ред и 
осталите јавни службеници на совезните министер-
ства и уста,нови1 о,д 20 април и 1945 година, а п,рема 
согласноста на Претседателот на М,инистерскиот со-
вет бр. 201 од 18 мај 1945 година, се поставља За-
ниновић Вице, за шеф на Отсекот за средњи школи 
на Оделението за школство на Министерството за 
просвета на совезната влада, во привремено свој-
ство, со принадлежности на чиновник 4 положајна 
група 2 степен. 

Со Решение на Министерот за просвета на со-
везната влада бр. 1336 од 25 мај 1945 година, а на 
основаше чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и уна-
нредуење на државни службеници на Демократска 
федеративна Југосла,вија од 2 а,прили 1945 година 
и чл. 11 Уредбата за регулисуење принадлежности 
на државни службеници од граѓански ред и оста-
лите јавни службеници на совезните \инистерства 
и установи од 29 априли 1945 година, а према со-
гласноста на Претседателот на Министерскиот со-
вет бр. 193 од 17 мај 1945 година, се поставља Стој-
ковиќ Вуко, за начелник на Општо оделение на Ми-
нистерството за просвета "Па совезната влада, во 
привремено својство со принадлежности на чинов-
ник 3 пол ож а јна група 2 степен. 

Со Решение на Министерот за просвета на со-
везната влада бр. 1345 од 25 мај 1945 година, а на 
основание чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на државни службеници на Демократска 
федеративна Југославија о д 2 априлн 1945 година и 
чл. 10 и 11 Уредбата за репулисуење принадлежно-
сти на државни службеници од грагјански ред и 
осталите јавни службеници на совезните министер-
ства и установи од 20 априли 1945 година, а према 
согласноста на Претседателот на Министерскиот со-
вет бр. 202 о д 18 мај 1945 година, се поставља Про-
данов Ристо, за шеф на Отсекот за печат на Оде-
лението за народно просвекјуење на Министерство-

то за просвета на совезната влада, во привремено 
својство,^ со принадлежности на чиновник 4 поло-
жајна група 1' степен. 

Со Решение на Министерот за просвета на со-
везната влада бр. 1309 од 31 мај 1945 година, а на 
основавме чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и уна-
предував на државни службеници на Демократска 
федеративна Југославија од 2 априли 1945 година, 
се поставља во Министерството за просвета на со-
везната вла,да со нр ина д л е ж ност и на чиновник 6 по-
ложајна група Алберт Жерјав, наставник на Гра-
ѓанската школа во Пожаревац. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА 
Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 

2005 од 25 априли 1945 година, се премештени по 
потреба на службата во Главна управа за, соопште-
нија при Еелектро-техничкото референтство: инж, 
Живојин Пецић, виши советник 4 положајна група 
1 степен; инж. Миодраг Наранџић, виши секретар 5 
положајна група и Вањик Иван, повереник 6 поло-
жајна група, свите из Машинско одељење на Ди-
рекцијата државните железници Београд. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
1985 од 27 априли 1945 година, е поставен Ђорђевић 
С. Радивој, за машиново,гја при ложионицата Цр-
вени Крст во привремено својство со принадлежнО' 
сти на чиновник 9 положајна група 1 периодска по-
вишица. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2054 од 26 априли 1945 година, се пре^ештени из 
Дирекцијата на државните железници Београд во 
Дирекција на државни железници Сарајевб по мол-
ба: Вуксан М. Манојло, соопштите лин чиновни,к 9 
положај на група; Аћимовић Л. Данило, званичник 2 
категорија 3 група; Радић П. Новица, званичник 2 
категорија 3 група; Ћорић Бранко, редовен радник; 
Пајкановић Ј. Дејан, технички чиновник 9 положај-
на група; Радовановић С. Милан, чиновник 10 поло-
жајна група; Голубовић Ј. Милан, званичник 2 ка-
тегорија 3 група; Николић Б. Хранило, редовен 
радник и Марушић М. Душан, званичник 2 катего-
рија 1 група. 

Со Решение на Министерот за соопштениа бр. 
2059 од 27 априли 1945 година, е поставен Савић М. 
Витомир, за виши надзорник на пругата при 2 сек-
ција за одржување пруга Топчидер во привремено 
својство со принадлежности на чиновник 7 поло-
жајна група 2 периодека повишица. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
1966 од 27 априли 1945 година, е поставен Одаков-
ски А. Петар, за контролор при рачуноводството на 
Дирекцијата на државните железници Београд во 
привремено својство со принадлежности на чинов-
ник 7 положајна група^ 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2062 од 27 априли 1945 година, е поставен Р а д о -
вич Д. Нико,, за советник при икономатогг на Дирек-
цијата на државните железници Нови Сад во при-
времено својство со принадлежности на чиновник 7 
положајна група, 

Со Решение н,а Министерот за соопштенија бр. 
1996 од 27 априли 1945 година, е поставен Жикић 
М. Василије, за соопштителен чиновник при Опитно 
оделе,ние на Дирекцијата на државните железници 
Београд во привремено својство со принадлежно-
сти на чиновник 9 положајна група 1 п е р и о д н а по-
вишица. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
1984 од 27 априли 1945 година, е поставен Кујовић 
В. Александар, за виши контролор при станицата 
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Доња Ћуприја во привремено својство со принад-
лежности на чиновник 6 положајна група 3 период-
н а повишица. 

Со Решение, на Министерот за соопштенија бр. 
2060 од 27 априли 1945 година, е поставена Ракар 
3. Ружица, за советник при икономатот на Дирек-
цијата на државните железници Београд во при-
времено својство со принадлежности на чиновник 
4 положајна група 2 степен. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2032 од 27 априли 1945 година, е поставена Гр,гић 
Драгиња, за виши контролор при Градежното оде-

(леине на Дирекцијата на државните железници Бео-
град во привремен.о својство со принадлежности 
на чиновник 6 положајна група. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2033 од 27 априли 1945 година, е поставена Јојић В. 
Загорка, за виши контролор при Градежното оде-
ление на Дирекцијата на државните железници 
Београд во привремено својство со принадлежно-
сти на чиновник 6 положајна група. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
1998 од 27 априли 1945 година, е поставен за пове-
реник 6 положајна група при ложионицата Бео-
град инж. Јаковљевиђ Б. Самуило, бивши чиновник 
6 положајна група. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
1946 од 29 ап,рили 1945 година, е поставен Таеовац Ј. 
Димитрије, за виш,и контролор при станицата Ћупри-
ја во привремено својство со п р и н ал л ежи о с ти на чи-
новник 6 положајна група 3 периодска повишица 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2099 од 28 ап,рили 1945 година, се премешени по 
молба, из Дирекцијата на државните железници Бео-
град в,о Дирекцијата на државните железници Нови 
Сад: Митровиќ Ј. Милица, повремен ралник в. д. 
телефонист; Радовиќ Драгутин, званичник 2 катего-
рија 2 група в. д. возовођа; Стефановиќ 3. Риста, 
званичник 1 категорија 4 група — кондуктер; Спасић 
С. Вукадин, званичник 2 категорија 2 група надзор-
ник на екретници; Стојадиновић М. Милосав, зва,нич-
ник 2 категорија 2 група, пописивач на коли; Мило-
вановић М. Сретен, званичник 2 категорија 2 група 
— попис,ивач на ,коли; Банов ачки С. Љубинко, зва-
ничник 2 категорија 2 група — чувар пруга; Косовац 
И. Буде, званични к 2 категорија 2 група — чувар 
пруга; Бановачки Љ. Бошко, раденик-бравар и Ко-
стин Н. Мирко, служител) 2 група — прегледач на 
коли. 

Со ,Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2154 од 30 април и 1945 година, се премештани по 
потреба на службата во референството на Болес-
ничкиот фонд при Министерство за соопштенија: 
Павловић Душан, инспектор 5 положајна група; Па-
виќ Живорад, контролор 7 положајна група; Панте-
лић Јелка, дактилограф 8 положајна група; Ибишбе-
говић Теуфик, пристав 8 положајна група и Микић 
Драгољуб, званичник 2 категорија 3 група сви из 
Општог одељење на Дирекцијата државните желез-
ници Београд. 

Со Решение на Министерот за соопштение бр. 
2107 од 30 априли 1945 година, е поставен Голдберг 
Ј. Жак за административен чиновник при рачуновод-
ство на Дирекцијата на државните железници Бео-
град во привремедно својство на чиновник 8 положај-
н група. 

Со Решение на Министерот за соопштение бр. 
2215 од 11 мај 1945 година, е поставен Илић М. Илија, 

за скретничар при станици Раља во привремено свој-
ство со принадлежности на званичник 2 ,категорија 
2 група 1 периодока повишица. 

Со Решение на Министерот за соопштение бр. 
1858 од 11 мај 1945 година, е отпуштен из службата 
како штетен по иста Јерончић Јоси,ф, официјал 8 по-
ложајна група на Комерцијалното оделение на Дирек-
цијата државните железници Београд, што е за вре-
ме на окупацијата сарагјивал со окупаторот, дружил 
се и водил трговачки работи со ,нив. 

Со Решение на Министерот за соопштение бр. 
2214 од 11 мај 1945 го,дина, се премештени по мол-
ба из Дирекцијата на државните железници Београд 
за Дирекцијата на државните железници Сарајево: 
Кулиџан М. Саво, радован ралник в. д. возовођа ста-
н,ица Краљево; Париповић М. Јован, ,редовен ралник 
в. д. кондуктер станица Чанак; А,рсеновић С. Дарин-
ка, повре,мен ралник в. д. администрат,ивен чинов-
ни,к станица Смедерево; Крајишник Н. Маринко, ре-
довен ралник в. д. бравар радионица Смедерево; 
Магазин С. Павле, служител. 2 група в. д. ложач ло-
жионица Ужице; Станојевић М. Живорад, редовен 
ралник ,в. д. чувар на прелазот ѕ13 секција за одржу-
вање пруга Крушевац; Куртовић' Ј. Мирко, званич-
н и 2 категорија 3 група чувар пруга 11 секција за 
одржување пруга Чанак ,и Глишевић П. Љубомир, 
лом. официјал X положајна група економат Дирек-
цијата на државните железници Београд. 

Со Решение на Министерот за соопштение бр. 
2226 од 12 мај 1945 година, се премештени по молба 
из Дирекцијата на држ,авните железници Београд 
за Дирекцијата ,на државните железници Сарајево: 
Јокановић В. Војислав, помоћен техничар 10 поло-
жајна гру,па ложион,ица Црвени Крст; Џабић Ђ. Љу-
биша, редовед ралник в. д, руковаоц станица Бео-
г,рад; Симић Ј. Данило, званичник 2 категорија 3 по-
ложајна група в. д. кондуктер станица Београда, Ми-
тровиќ Д. Јован, служител. 1 група ,в. д. помоћен ло-
жач ложионица Краљево; Паликура А. Добросав, 
чиновник 8 положајна група благајник 11 секција 
за одржување пруга Чанак; Кекић Ђ. Милан, надзор-
ник пруга 9 положајна група 1 секција за одржува-
ње пруга Београд; Гавриќ М. Јован, инспектор 5 по-
ложајна група еоопштителни контролор Ужице; Га-
врић Ј. Борика, повремен радник в. д. администрати-
вен чиновник станице Ужице; Секулић Јефто, со-
општителни чиновник 8 положајна група в. д. рас-
пореден чиновник станице Краљево; и Радовановић 
С. Радосав, редован радник в. д. пословођа ради-
оница Краљево. 

Со ,решение на министерот за соопштенија бр. 
2138 од 3 мај 1945 година е поставена Живковић-Ата-
нацковић Стевка, за административен чиновник при 
стан,ица Ниш во привремено својство со принадлеж-
ности на чиновник 8 положајна група 1 пер,и одек а 
-лов,шпица. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2232 од 12 мај 1945 година, се премештени из Дирек-
цијата на ,државните железници Београд во Дирек-
ција на државните железници Нови Сад: Хибловић 
Божидар, званичник 1 категорија 4 група в. д. над-
зорник на телеграф X срез Мала Крена и Синђелић 
Миодраг, помоћен на,дзорник на телеграф 10 поло-
жајна г,рупа 1 телефонски срез, оба по потреба слу-
жбе и Раданчевић^ Велимир, надзорник на сигнали 8 
положајна група 2 срез за Палан,ка. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2246 од 12 мај 1945 година премештена е по потреба 
на службата Валентин Славка, главен архивар 7 по- % 

ложајна г,рупа на Општо оделење на Дирекцијата на 
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државните железници Београд во Општо оделење на 
Министерство за соопштенија. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2201 од 11 мај 1945 година е поставен инж. Крајино-
вић П. Драгиша за пристав при ложионицата Бео-
град во 'привремено својство со принадлежности на 
чиновник 8 положајна група. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2130 од 14 мај 1945 година, е поставен Марковић М. 
Александар, за подманипулант при станицата Кра-
љево во привремено својство со принадлежности на 
званичник 2 категорија 1 група. 

Со Решение на Министерот за соопштени ја бр. 
2253 од 14 мај 1945 година, е поставен Миоосавић М. 
Тикомир за кочничар при станицата Београд во при-
времено својство со принадлежности на званичник 2 
катего,рија 3 група. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2260 од 15 мај 1945 година се преместени по молба 
из Дирекцијата на' државните железници Беогочд во 
Дирекција на државните железници Сарајево: Петро-
нијевић А. Милан, соопштителен чиновник 9 положај-
на група шеф станица Водан.; Вуковић Р. Војислав, 
дневничар в. д. телеграфист станица Паланка; Боро-
вац Душан, повремен ралник в. д. машински бравар 
радионина Кијево; Христифор М. Љубомир, виши по-
словођа 6 положајна група ложионица Београд; Рз-
ловић Василије. повремен ралник 12 секција за одр-
жување пруга Ужице; Ђорић Ђорђе, з в аки ч ник 2 ка-
тегорија 3 група десетар 12 секција за одржување 
пруга Ужице; Видовић Сава, редовен ралник в. д. 
десетар пруге X секција за одржување пруга Ва-
шево. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2140 од 3 мај 1945 година, е отпуштен из служба како 
штетен по иста Бугарин Огњеслав, контролор 7 по-
ложајна група станица Грделица. 

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 
2291 од 16 мај 1945 година, е премегатен по потоеба 
на службата Бајић Ђ. Бранко, ,дневничао в. д. чинов-
нички приправник на Дирекцијата на државните же-
лезници Београд во Дирекција на гржавните желез-
ници Сарајево. 

Со Решение на директооот на Дирекцијата на др-
жавните железници бр. 11327 од 15 мај 1945 година 
е поставена Спасојевић Милена за повремен работ-
ник при сметководство на Дирекцијата на 'држав-
ните железници Београд. 

Со Решение на директорот на Дипекцијата на 
дожавните железници Београд бр. 17045 од 16 ма ј 
1945 година се премештени по потреби на слу-
жбата: Ђорћевић К. Богосав, прометник 8 поло-
жајна група шеф станица Пирот во Комерцијално 
одељење на Дирекцијата државните железници 
Београд; Миљковић Упош, контролор 7 положајна 
група шеф станица Цариброд за шефа станица Пи-
рот; Сефуљски Михаило, виши прометите 7 поло-
жајна група станица Цариброд зџ шеф иста станица 
и Андрић Реља, помоћни телеграфист X положајна 
група станица Ћуппија за телеграфист станица 
Млаленовац: по молба Митровић М. Коста, помоћни 
прометник X положајна група станица Краљево за 
отправник на возови во станица Паланка. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

Со Решение на Пол.о,кјникот на Министерот за 
народно здравје Пов.бр. 141 од 24 ма ј 1945 година, а 
на основание Уредбата за регулисуење принадле-
жности на државни службеници од грагјански ред и 
осталите јавни службеници на совезните министер-
ства и установи и овлаштението на Министерот за 
народно здравје на Демократска федеративна Југо-
славија бр. 1561 од 21 марта 1945 година и реше-
нието на Министерот за народно здравје на Србија 
бр. 27 о д 18 мај 1945 година се превзима во служба 
на Министерството за народно здравје на совезната 
влада Вера Б. Шаренац, званичник-дневничар дечја 
неговатељица на Домот на материнското удружение 
во Београд, во својство званичник-дневничар дечја 
неговатељица, со укупни месечни принадлежности 
од Дин. 2.500.— сходно чл. 3 точ. 6 на поменутата 
Уредба, со това да се распоредуе и доделуе на ра-
бота во Одељење за заштита на мајки и деца. 

Со Решение на Полокјникот на Министерот за 
народно здравје Пов. бр. 126 од 21 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење прина-
длежности на државни службеници од г р а ѓ а н с к и 
ред и осталите јавни службеници на совезните ми-
нистерства и установи и овлаштението на Министе-
рот за народно здравје на Демократска федератив-
на Југославија бр. 1561 од 21 марта 1945 година, се 
поставља Јовановић Борислава, за надничар - дечја 
н е г о в а т е л к а при Оделението за заштита мајки и 
деца на Министерството за народно здравје, со 
укупни месечни принадлежноси од Дин. 2.300.— 
сходно чл. 3 тач. 6 поменута Уредба. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 175 од 29 мај 1945 година, а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за 
регулисуење принадлежности на државни службеници 
од граѓански ред и осталите јавни службеници ма 
совезните министерства и установи од 2 априли 1945 
година, се поставља мр. фр. Селма Л. Деренчин 
при Оделението за епидемиологија на Министерството 
за народно здравје, со право на п рин а д л е ж ност и на 
чиновник 5 положајна група 2 периодска повишица. 
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