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881. 

ДЕКЛАРАЦИЈА З А ПРОГЛАСУЕЊЕТО НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Низ дваесет и двете години на постоењето на 
Југославија п,ред војната, нејзините народи не мо-
гле да ги остварат своите вековни теженија: 'нацио-
налната рамноправност и социјалната правда. Вме-
сто да биде создадено нивното братско единство 
на основание рамноправноста, ненародн,ата вл а ди-
вина на една хегемонистичка клика создавал,а по-
меѓу нив се подлабок јаз и кегјусобен раздор. 

Таква политика н.а угнетуење (поедини народи 
и на нивното разединуење, како и бруталната поли-
тичка и социјална реакциј,а која ја спроведуеле ре-
акционерните клики со монархијата на чело, ја осла-
била. државата однатре како и спроти надвореш-
ниот свет, што довело до катастрофални последици 
во времето на наездата на фашистичките сили на 
Југославиј,а во април 1941 година. 

За време на априлската наезда на Германија и 
другите фашистички сили на Југославија, Петар II 
Карагјоргјевић немал ни способност ни волја да ор-
ганизира отпор на народот против окупаторот, туку 
побегнал во стр-анство а народите на Југославија ги 
препуштил на нивната судбина. 

Со своите постапки за време народно-ослободи-
телната борба Петар II Карагјоргјеаић го ослабил 
отпорот на народот спроти окупаторот. Тој со сите 
средства ги помагал издајниците кои од 1941 непре-
кидно воделе борба против Народно-ослободител-
ната војска, односно против оелободителниот покрет 
на народот, а соработуеле со окупаторот. 

Народите на Југославија станале во борба про-
тив фашистичките окупатори и домашните издај-
ници, цврсто решени да ја бранат својата незави-
снот и слободата и да го допринесат својот удел 
,на општите усилија на уединени нации 'против за-
едничкиот непријател. Во четиригодишната борба 
народите на Југославија го оствариле своето цвр-
сто единство и братство. Оние со крвта и животите 
на своите најарни синови не сако да ги победиле 
окупаторите и нивните домашни соработници, току 
го уклониле сето оноа што во миналото ги раз-
двојуело. Оние цврсто решиле да создадат таков 
внатрешен поредок КОЈ ќе им овозможи мирен ра-
звиток и остваруење на поарна и посрекјна иднина. 

Народите на Југославиј,а се увериле, како во пе-
риодот од првата до втората светска војна, така и 
во самиот тек на четиригодишната ослободителна 
берба, да монархијата била најголема пречка за со-
здав.ањето на новата Југославија, братската и демо-
кратската заедница на рау.поправните народи. 

Оние се увериле да монархијат,а е главен кри-
вец и за сите постапки на ненародните режими и 

Пред војната како и за оноа што нашите народи мо-
рале да поднесуат од домашните издајници кои 
биле помагани од монархијата. 

На основание тоа и согласно на слободно изра-
зен.ата волја на сите народи на Југославија, Уставот 
дворната скупштина на заедничкото заседание на 
Сојузната скупштина и Скупштината на народите, ре-
шила и решуе во име на народот и на основание за-
конските одлуки на обата дома: 

I 
Демократска Федеративна Југославија се про-

гласуе за народна република под име Федеративн,а 
Народна Република Југославија! 

Федеративна Народна Република Југославија е 
сојузна народна држава на републиканска форма, 
заедница н,а рамноправните народи кои слободно ја 
изразиле својата волја да останат уединени во Ју-
гославија. 

II 
Со оваа одлук,а конечно во име на сите народи 

на Југославија се укинуе монархијата во Југослав 
вија а Петар II Карагјоргјевић со целата династија 
на Карагјоргјевићи се лошава од сите права кои 
нему и на д и н а с т и ј а на Карагјоргјевићи нрипаг-
јале. 

Дадено во Београд 
главниот град 

на Федеративна Народна 
29 ноември 

Претседателство 
на Скупштината на 

народите, 
Претседател, 

Јосип Видмар, с. р. 
(М. 

Потпретседатели: 
Косан Павловиќ, с. р. 

Божидар Масларић, с. р. 
(М, 

Секретари: 
Нинко Петровић, с. р. 

,Јоза Миливојевић; с. р. 
Михајло ГрбиН, с. р. 

Република Југосл-авија. 
1945 година 

Претседателство 
на Сојузната Скупштина, 

Претседател, 
Владимир Симић, с. р. 

П.) 
Потпретседатели: 

Фрањо Тажи, с. р. 
Сулејман Филиповиќ, с. р. 

П.) 
Секретари: 

Војо Лековић, с. р. 
Љупчо Арсов, с. р. 

Стеван Јовичић, с. р. 
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882. 
На 'основ а ние прописите на членот 32 став 1) и 

членот 31 став 2) на Законот з,а у,редуење и дејно-
с т а на кредитниот систем донесуам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РЕВИЗИЈА НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТАТА 
НА ЧАСТНИТЕ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ 

1) Сите частни кредитни институции од ставот 
1 и 2 чл. 28 на Законот за ,уредуење и д е ј н о с т а на 
кредитниот систем (банките и нивните филијали, 
осигурителните 'претпријатија и н,ивните филијали, 
к,редитните кооперации по трговскиот закон, бан-
карските р,адњи и слично), без оглед да ли работат 
или не, односно да ли се ползуваат со пекоа зашти-
тна \.'ерка или не, должни се во смисал прописите 
на ставот 1) и 2) членот 31 на споменатиот З,акон 
да ја својата дозвола за работата (поднес,ат на соју-
зното Министерството за финансии преку надлеж-
ното земско Министерство за финансии (Оделени-
ето за финансии на Претседателството на народна-
та скупштина на Автономната покраина Војводина 
односно на Автономната област на Косово и Мето-
хија) најдалеку до 31 декември 1945 годин,а поради 
ревизија. 

(Частните кредитни институции на кои поради 
војната им пропаднала дозволат,а за работата, се 
должни да в место дозволата достават оверена из-
јав,а во која ќе се дадат следните податоци: бројот 
и датата под кои дозволата е издадена, името на 
надлештвото кое ја издало дозволат,а, како и точ-
ното назначуење на сите врсти на работите со кои 
кредитната институција могла д,а се бави на осно-
вание таа дозвола за работата. 

2) Во преставката со која ч е с т и т е кредитни ин-
ституции ја шоднеауат својата дозвола за работата 
или оверената изјава од ставот 2) точк,а 1 на оваа 
решение на ревизија, треба да назначат да ли ра-
ботат или не, и ако не работат од кои разлози, да 
ли се најдуат во ликвидација, стечај ,или ванстечај-
на ликвидација и на основание кое решение, да ли 
се и со некоја заштитна \.'ерка ползуваат. 

3) Заедно со дозволат,а за работата кои частни-
те кредитни институции ги доставуат на ревизија 
ќе го достават ,и: 

а) билансот за 1944 година во окутациска валу-
та, со образложение на поедините ставови; 

б) извештајот на управниот и надзорниот одбор 
з,а 1944 година; 

в) списокот на членовите на управниот и над-
зорниот одбор односно на ликвидаторите или на 
членовите на ликвид,ациониот одбор и нивното за-
нимање; 

г) списокот на гл,авните акционери; 
д) списокот на лицата на кои последниот пат 

е исплатена дивиденда со означуењето на државјан-
ството на тие лица. 

Покра ј тоа ќе назначи да ли и со колкав износ 
државата участвуе во капиталот на кредитнат,а ин-
ституција, како и делот на капиталот кој е сега 
под секвестар на државата ('под државна управа). 

4) Чаетните кредитни институции кои ма од кој 
разлог не ја поднесат на ревизија во одреденото 
време својата досегашната дозвола за работат,а и 
не постапат по ова Решение ќе бид,ат упатени на 
ликвидација, одговорните лица ќе се казнат со па-
рична казна до дин. 500.000.—, ,а во потешките слу-
чаи ќе се поведе и кривичната постапка. 

VII. бр. 9277 
26 ноември 1945 година 

Београд 

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

883. 
Министерство за правосудие на сојузната вл,ада 

и рим е тил о да се ка ј народните окружни судови по-
јавило нееднакво при,менуење на прописите по За-
конот за решуење нерешените предмети на инвали-
дите од и орани ти в,ојни во поглед на прашањата 
на прин2длежностите за расправата на ,инвалидските 
предмети. Така, некои судови ги решаваат инв,алид-
ските предмети во векје од еден судија! и два засе-
датели, додека во другите судови инвалидските пред-
мети ги решаваат судии поединци1. 

Да би се избегнало нееднакото применуење на 
Законот за р е шу ен,е нерешените предмети на инва-
лидите од пораните војни, со оглед на членот 7 на 
споменатиот Закон во споразум ение со сојузниот 
Министер за правосудна и,здавам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА Р Е Ш У Е Њ Е 
ПРЕДМЕТИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ ОД ПОРАНИТЕ 
ВОЈНИ ПО П Р А Ш А Њ Е Т О НА НАДЛЕЖНОСТА ЗА 

РАСПРАВАТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРЕДМЕТИ 

Членот 1 на Законот за решуење нерешените 
предмети на инвалидите од пораните војни има така 
да се разбере, да инвалидските предмети во првиот 
степен ги решава,ат судии поединци кај наро,дните 
окружен судови без участвие на заседатели. 

Бр. 4204 V 
26 ноември 1945 година 

Београд 

Министер за социјална политика, 
д р . КрЖИШНИК) с. р . 

Согласен сум: 
Министер за правосудието, 

Фране Фрол, с. р. 

884. 
На основание чл. 1 и 2 на Законот за застапу-

еше надлештвата, институциите, претпријатијата и 
организациите на јавен карактер од 3 август 1945 
година лропишуам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ЗАСТАПУЕЊЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА 

И ПОДРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I 
Министерство н,а народното здравје на сојуз-

ната влада и неговите нодручни институции и прет-
пријатија ги застапуат пред судовите и другите на-
родни власти, во поглед на за,штитуешето на нив-
ните имотно-правни интереси, и тоа: 

М инис т е р с т в ото - П о,м ок јмик о т на Министерот на 
народното здравје или паметникот на Администра-
т не н о - ф ин анс и ек о то о д ел ени е; 

Ели д еми о л о.ш к и от и испиту т - д и р е ктор о т; 
Хигиенскиот инс т и ту т-дирек т ор от; 
Заводот за трансфузија на крвта-шефот; 
Научно-истражувачкиот институт за хемиско-

фармацеутското производство-управникот; 
Пол ик лин и к ат упр ав пикот; 
Главната управа за набавката и расподелбата на 

л ек ов ит е -дирек тор о т; и 
Главната управа за медицинското производство-

директорот. 
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2 
Во колку ќе бидат накнадно оснуени нови под-

рачни институции, нивните имотно-правни интереси 
ќе ги застапуат шефовите, на тие институции. 

3 
Шефовите на наведените институции можат за 

секој поедин случај, во ск.ис ал чл. 1 и 2 на ова На-
патствие, даденото овластуење да го пренесе на не-
кој друг службеник на својата институција или прет-
пријатие, а но претходното одобруење на Министер-
ството н,а народното здравје на сојузната влада. 

4 
Сите правни актови, кои го задолжуат Мини-

стерството за народното здравје на сојузната влада 
и подручните му институции и претприј,атија, а кои 
се превземени од страна на службениците означени 
во чл. 1 и 2 на ова Напатствие, полноважн,и се дури 
по претходното или накнадното одобруење на Ми-
нистерот за народното здравје на сојузната влада 
или на органот од него овластен. 

5 
Ова Напатствие вдегуе во сила кога ќе се објави 

во ,.Службениот лист". 
Бр. 7335 

26 ноември 1946 година 
Београд 

Министер за народното здравје, 
др. 3. Сремец, с. р. 

0 Д Л И К 0 В Л Н И ( \ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

на Антифашиското векје на народното ослободу-
ење на Југославија 

на Предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската арзиј,а, Маршалот на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

о д л у ч у е 
да се за умешноста на командуењето, специјал-

ните подвизи, покажаната храбост и нарочните за-
слуги за народот одликуат 

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГАТА ЗА НАРОД НА II РЕД: 
потпуковник Арманде М. Адам; 
мајори: Деретић С. Ђуро и Жанко Ј. Аљеш. 

СО ОРДЕН НА П А Р Т И З А Н И АТ А ЗВЕЗДА НА 
Ш РЕД: 

потпуковник Икица М. Младен; 
мајори: Мамула М. Бранко, Марковић И. Влади-

.мир и Матулић Д. Бенко; 
камандат на баталјон Рајшић С. Јанко; 
мајори: Сажунић Ш. Златан и Срзић Ш. Никола; 
потпуковник Стејевић Ј. Зарија; 
капетан т у р к а л о М Динко; 
потпуковник Томшић Ј. Јанез; 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
старији водник Аљиховић В. Анте; 
потпоручник Балдазар X. Мирјана; 
комндир на чета Бараба К. Гојко; 
капетан Бокуси И Иван; 
раководител на младината Берош Ј. Анте; 
водник Брајковиќ А. Милан; 
политкомесар н,а четата Буљ М. Душан; 
старши водници: Бумбак С. Анте и Цуровић А. 

Свето; 
поручник Човић Ј. Крсто; 
шеф на техниката Девиђенко И. Владимир; 
потпоручник Дујмовић Н. Проспер; 
нолиткомесар на дивизионот Францисковић Ј. 

Живка; 

капетан Франковић И. Ратко; 
мајор Гиздић Г. Јосип; ј \ 
хигиј етичар Грзуном Б. Динко; 
потпоручник Гутеша Ј. Богдан; 
потпоручник Јаковлев П. Анте; 
помокјник на политкомесарот на групата Јела-

ча Т. Милан; 
стар. водник Јеркуница Ј. Иван; 
руководител на в л а д и н а т а Јовановић Ј. Мате; 
Кнежевић Д. Петар; 
стар. водник Кунмиц Ф. Љубо; 
каиетани: Кузманић П. Никола и Лелас А. Иван; 
потпоручник Лепеш И. Влахо; 
мајор Мамула М. Бранко; 
потпоручник Маскарели Ф. Вељко; 
руководител на убој. спрема Мажуранић Б. Бо-

шко; 
капетан Мезга М. Ернест; 
болничарка Михалић Н. Марија; 
командир н,а чета Милетиќ Ј. Зденко; 
командант на батаљо^ Миланов,ић Ђ. Радован; 
командант П.П. 41 Мишкић Вицо; 
политком на Лучката капетанија Мијат М. Мак-

сим; 
млад. водник Милетић Ј. Стеван; 
стар. водник Момчиловић Н. Божо; 
шеф на инф. уред Његован А. Макс; 
потпоручник Окорн Ј. Антун; 
капетан Орхамовић С. Марко; 
стар. водник Остојић Д. Анте; 
поручник Печовник А. Ратко; 
водник Пресецки Ђ. Јулије; 
политком на Ш пом. обал. сек. Раић А. Петар; 
помоћник на политко\:есарот на ПКСЈ Р,аос М. 

Звонко; 
поручници: Равкин М. Владо и Савовић С. 

Живко; 
политком на раб. и бродоград. Срзић Ш. Зане; 
капетан Станишић И. Зорко; 
водник Штарц Ј Аугуст; 
шеф на инф. отсек Тицац И. Орфео; 
надзорник на згр. и техц. одел. Тукић Ј. Јуре; 
капетан Шуле Ј. Јере; 
потпоручник: Утробичић А. Бранко и Вјештица 

М. Миле; 
капетан Бранчић Ћ. Мирослав; 
млад водник Вукелић Б. Милан; 
заставник Вулин А. Славко; 
командир на чета Жигић Т. Миле; 
мајор Живковиќ Т. Драго. 

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГАТА ЗА НАРОДОТ НА 
III РЕД: 

руковод. н,а младината Алујевић П. Жарко; 
потпоручник Чечук И. Андрија; 
заставник Добрић Ш. Никола; 
поручник Ђунио П. Петар; 
капетан Нуиш Ф. Петар; 
командант НБ 11 Лопош М. Анте; 
заставник Папеша А. Анте; 
капе тани Павић И. Петар и Редонте И. Делија; 
ма јод Сајо Ј. Балдомир; 
командант на пом^ флота Сисарић А. Душко; 
потпоручник Смирчић П. Ернест и Стипчић Р. 

Мићо; 
капетан Врањицан П. Вање; 
мајори: Зимовнов Т. Вање и Жувић А. Маријан. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
ч% болничарка Арак М. Љуба; 

борец Барац И. Шиме; 
водник Барчот Т. Фрањо; 
заставник Белић Т. Божо; 
командант ПЧ. 4.' „Јунак" Билић М. Иван; 
стар. водник Бизјак Ј. Здравко; 
шофер Бласлов А. Данијел; г 
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заповедник м. б. , .Давор" Брчмћ Ј. Романо; 
стар водник Боња А. Бруно; 
шофер Бурмета Б. Анте; 
водач н,а ПА митр. Деморија Н. Јенара; 
лучки пољар при капетанијата Драгојевиќ А. 

Марко; 
ПОЛИТКОУ1 на амбулантата Дрвођелић Т. Јурај ; 
политком НБ 11 Дверник М. Богумил; 
борец Добрић Ј. Липо; 
болничар Филипив Г. Иван; 
борец Фурљан А. Алојз; 
командант на м. б. „Алиа" Гобин Б. Златко; 
стар водник Иваеовић И. Гајо; 
поручник Јаковљевић П. Петар; 
политком на работницата Кивела С. Борис; 
моторист Лончарић М. Живко; 
командир на чета Лонић Ј. Анђелко; 
стар. водмици: Малетић И. Љ у б о и Пикунић А. 

Баро; 
заповедник на м. б. Рибић А. Станко, 
водник на водот Румер А. Никола; 
нишанџија на НБ 13 Сангалоти И, Ловро; 
водник о т Сикотрић Ф. Шимо; 
стар водник Скок М. Вјекослав; 
подигнам на (амбулантата Скорин Ј. Анто; 
нолит-делегат Шотић Ф. Фрањо; 
стар водник Штампалије М. Пино; 
поручник Шток Ф. Мирко; 
полит-делегат Томашевић П. Јурјев; 
интендант Валчић Г. Фелиција; 
млад водник Вујни В. Анте; 
потпоручник Вуковић Ј. Анте; 
заменик на шефот за соопштенија Заричин Д. 

Божидар; 
борец Жиц Ф. Бранко. 

СО МЕДАЉА ЗА ЗАСЛУГИ: 
митрољезец Бежичевић А. Маријан; 
потпоручник Дујмић С. Винко; 
референт н.а рефлекторите Фабрис И. Винко; 
интендант Франичевић Ј. Јосип; 
Габелић Н. Лука; 
курир Каповић Ј. Иво; 
шофер Кумина С. Звонко; 
Мано А Ђусто; 
борец Марковчић П. Петар; 
пољар во Лучкој капетанији Радовчић Н. Вјеко-

слав; 
пољар во Лучко застапништво Скроз А. Иван; 
морнар Удовичић М. Фране; 
интендант Витаљић С. Андрија; 
шеф на град. отсек Жиц И. Фран о. 

Бр. 267 
11 јули 1945 годин,а 

Београд 
Секретар, Претседател, 

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

А Е К Г Е Т И 
Со Решението на Помошникот ,на министерот за 

пошти, телеграфи и телефон,и' бр. 12426 од 8 сеп-
тември 1945 гордана, а на основ ш и е Решението ма 
Министерството на п. т. т. бр. 3925 од 18 април 1945 
година, се воведуе во должност во поштата Белград 
2, Фиданови!^ С. Милосав, 'отпуштениот служител на 
2 група ма истата пошта. 

Со Решението на Помошникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 12605 од 11 септем-
ври 1945 година, а на основ ание поднесената молба 
и предлозите ада Дирекцијата за пошти, телеграфи и 

телефони Нови Сад бр. 15225/45 од 23 август 1945 
година, се воведу е во ,должност во поштата, теле-
графот ,и телефонот ОоИЗор: Шљукић В. Жарко, 
бивши служит,ел на 1 груп,а. 

Со Решението на Министерот за пошти, теле-
графи и телефони бр. 12435 од 8 септември 1945 го-
дина, на основ а ши е поднесен,ата молба, се уважуе 
оставката во п. т. т. служба на Кастисода И. Сава, 
чин. приправник по 5 45/2 на Ч. з. на поштата, теле-
графот и телефонот Ваљево. 

Со Решението на Помошникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 12674 од 12 септем-
ври 1945 година!, а на основнине Решението на Мини-
стерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 932 
од 18 април 1945 година, се воведуе во должност: во 
Мини,стерството за пошти, телеграфи и телефони — 
Телеграфско-телефонско од ел ение — Отсек за екс-
плоатација: Митровиќ П. Петар, технички секретар 
на 6 група на Министерството за пошти, телеграфи 
и телефони; во Главниот телеграф во Белград: Ми-
лићевић А. Јаков, виши прометнине на седмата група 
на Главниот телеграф Београд; ка ј поштата, теле-
графот и телефонот Београд 2: Николић К. Драго-
љуб, п. т. т. чино,вник на осмат.а група на поштата, 
телеграфот и телефонот Београд 14; ка ј поштата, 
телеграфот и телефонот П арак јин Андри ћ Д. Пе-
тар, контролор на 7 група на поштата, телеграфот 
и телефонот Прошка, со тоа ,да ја врши должноста 
на упра,вителот на истата пошта. 

ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА 
Претплатата на „Службениот лист на Федера-

тивна Народна Република Југославија" за 1946 го-
дина износуе 650; ако претплата се положуе само за 
првото полугодиште на 1946 година, тогај претпла-
тата чини 350.— динари. 

Претплатата на „Службените соопштења на Со-
јузниот уред за цени" како посебно издање на 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" чини за целата 1946 година 250.— 
динари. 

Претплатата се положуе на благајната на „Служ-
бениот лист", Београд, Бранкова бр. 20, секој рабо-
тен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 
62-324, со назначуење на име од што парите се 
уплатуат. 

Сите претплатници должни се да ја положат 
претплатата за идната година најдалеку до 1 јануари 
1946 година. 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" одново ги повикуе 
оние претплатници који до донеска конечно не го 
измириле долгот на име на претплатата за 1945 го-
дина долгот да го што порано измират. На нив во 
противното листот ќе им биде обуставен. 
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