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312. 
Со цел ма поарнуење матер и алеите услови за 

работа на научните .работници, Владата на ФНРЈ во 
смисла на чл. 2 Уредбата за измени и дополнуења 
На чл. 4 и чл. 9 Уредбата за регулирање ^ н а д л е ж н о -
стите на државните службеници од граѓанскиот ред 
И другите службеници на сојузните' министерства и 
установи од 20 април 1945 година донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ПОСТОЈАН МЕСЕЧЕН ДОДАТОК 

НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ 

На научните работници (редовна професори, ван-
редни професори, доцента, хонорарни наставници, 
асистенти и асистенти приправници), како на службе-
ници со нар очна стручна опрема им се одр еду е 'по-
стојан месечен додаток на терет на средствата од 
сојузната државна благајна. 

Височината на постојаниот додаток на поедини 
категории на научни работници ке ја одреди Мини« 
етерот за финансии на ФНРЈ, по предлог на Коми-
тетот за школа и наука на ФНРЈ. 

Овие додатоци на научните работници им при* 
пагјат од 1 јуни 1946 година. 

25 мај 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

313. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон на ФНРЈ 

За буџетска 1946 година, а во споразум со Претседа-
телот на Стопанскиот совет и по одобруење на 
Претседателството на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

$ $ ОСЛОБОДУЕЊЕ ОД ТАКСИ ДОКАЗИТЕ ЗА 
ПРИМАЊЕ ФАМИЛИЈАРНИОТ ДОДАТОК НА РА-

БОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ 

Член 1 

Се ослободуат од плакјање такси молбите за 
прибавуење докази и самите дбкази за примање фа-
милијарниот додаток по чл. 14 Уредбата за регули-
рање надниците и ила!ите на работниците и наме-
н и ениците во државно-стоп анските и приватните 
претпријатија, приватните установи и организации 
(^Службен лист" бр. 24/45). 

Член 2 
Оваа наредба влегуе во оила со денот на об ј а . 

вуењето во ^Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

III бр. 5192 
3 јуни 1946 година 

Белград 

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

Заст. Претседател на Стопанскиот совет 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

Одобруам, 
Заст. Претседател на Влагата на ФНРЈ 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
и Претседател на Контролната комисија, 

Едвард Кардељ, е. р. 

314. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон т ФНРЈ 

за буџетска 1946 година, а во споразум оо Прет-
седателот ма Стопанскиот совет и по о д о б р у в а 
на Претседателството на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТАТА ДАНОКОТ НА 
РАБОТЕН ПРОМЕТ НА СТОКА КОЈА ШТО ДР-
ЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО СЕ 
ЗАНИМАВ АТ СО ИЗВОЗ ЈА НАБАВУАТ ВО ЗЕМ-

ЈАТА ВО ЦЕЛ НА ИЗВОЗ 

Член 1 
На државните трговски претпријатија ши! 

занимав ат со извоз нема да се засметуе даноци н| ; 
работен промет иа стока што ја н а ј а в у ат ш п Е -
средно од принзев дупчите односно о(д д р у г а р 
трговски претпријатија, до1ко1Л1ку при набавката Ш 
потврдат да набавената стока намераваат дѓ 
извезат во непроменета состојба. 

Пр о д а ј оду аадте-ирода® ачите одделно ке »пока-
жу ат он&ака извршен промет, а за доказ да е сто-
ката продадена за извоз ке им слцши извадената 
ротврда од страна на државното-трговско пре* 
приатие. 

Член 2 
Државните трговски претпријатија постанузт 

обвезници на данокот на работниот промет за стока 
набавена во цел на извоз и за нејзината вредност 
и количина се должни да водат посебна евиденција 
како и другите обвезници на данокот за работниот 
промет. 
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Доколку {Државните трговски -претпријатија 
стоката набавена едо цел на извоз би ја ставиле во 
промет во земјата, се должни на врстата Да -плакјаат 
дамо« на работен промет по постоекјите прописи. 

Член 3 
Оваа наредба влегуе во аиша кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федератив,ната Народна 
Република Југославија". 

III бр. 4516 
27 мај 1946 года«а 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 
Заст, Претседател на Стопанскиот совет 

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

Одобруам, 
Заст. Претседател на Владата на ФНРЈ 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
и Претседател на Контролната комисија, 

Едвард Кардељ, е. р. 

315. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон на ФНРЈ за 

буџетска 1946 година, а во споразум оо Претседателот 
на Стопанскиот совет и по одобруење на Претседа-
телството на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ НА СТОПИТЕ ЗА ДАНОК НА РАБОТ-
НИОТ ПРОМЕТ НА ПИВО И ДРУГА СТОКА 

Член 1 
На пиво во внатрешниот промет се плак ја данок 

•на работен промет со 4.— динари по еден хектоли-
т а р ^ « степен на екстракт и со това е'©даночен цело* 
купонот промет на домашното пи!во до потрошуачот. 

Член 2 
На нештавена кожа (ц.т.бр. 76/80) од домашни 

животин и при чие то колење не е докажано да е 
платен данокот на промет купуачот во внатрешниот 
промет е должен да плати данок по стопати од 9,6% 
от набавната цена на кожата. 

Член 3 
Данокот на работен промет се плак ја по стопа од 

4% во внатрешниот промет на стока наведена во ца-
ринската тарифа под бр. 93/116, 95/119, 100, 2/126, 103, 
2/134, 104, 5/138, 104, 5/139, 109/146, 111/150, 122/16$, 
126/171, 127/172, 130/178, 131/179, 169, 4/229, 170/231, 
196/267, 197/1268, 198/269, 199/270, 200/271, 201/272, 203/27», 
212, 6/1269 (26), 227/331, 230/335, 233, 1/339, 233, 3/341, 
235, 2/344, 262/386, 262/386, 263/387, 2)63/388, 263/389, 
263/390, 263/391, 382, 1/625, 382, 2^526, 386/530, 387/531, 
388/533, 396/547, 418/571, 441/597, 445, 1/001, 464|/621, 
465,/622, 467/624, 468,1625, 478/635,479/636,480/037, 481/638, 
482/639, 488/645, 489/646, 536, 1-2/696, 540, 16/706, 540, 
2/707, 541/710, 542/711, 543, 1/712, 561/733, 562/3476, 
589/762, 596/768, 596/769, 611/1785, 618/793,624/800,636/809, 
63^/810, 635/811, 663ј/840, 664/841, 668/845, 669, 1/846 (а), 
670/848, 671/1849, 672/850, 673/851, 675,1/853, 676/856, 

677/857, 678/859 и 683/865, и во општата забелешка уз 
VII дел на царинската тарифа 551. 

Данокот по овој член се плакја само еднаш кај 
производуачот и <оо него е оданочен сиот понатамо-
шен промет на стоката во непроменета состојба до 
потрошуачот. 

Член 4 
Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија" 

III бр. 4950 
27 к'ај 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, е. р. 

Заст. Претседател на Стопанскиот совет 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

Одобруам, 

Заст. Претседател на Владата на ФНРЈ 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Претседател на Контролнава комисија* 
Едвард Кардељ, е. р. 

316. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон на ФНРЈ 

за буџетска 1946 го,дина, а во споразум со Претсе-
дателот на Стопанскиот совет по одобруење на 
Претседателството на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУЕЊЕ ТАКСИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА 
ДОДЕЛУЕЊЕ РАЦИОНИРАНА СТОКА 

Член 1 
На претставки и решења за доделуење рацио-

пирана стока не^а да се наплату е такса од Т. бр. 1 
и 7 на новиот Закон за таксите. 

Член 2 

Оваа наредба влегуе во оила кота ке се објави 
во „Службениот лист на Федер ативната Народна Р в ' 
публика Југославија". 

Ш бр. 5191 
3 јуни 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите^ 

Сретен Жујович, е. р. 

Заст. Претседател еа Стопанскиот совет 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 
Одобруам, 

Заст. Претседател на Владата на ФНРЈ 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Претседател на Контролната комисија^ 
Едвард Кардељ, е. р. 
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317. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон на ФНРЈ за 

буџетска 1946 година, а во споразум со Претседате-
лот на Стопанскиот совет и по одобруење иа Прет. 
седателството на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАА ПРОПИСИТЕ ЗА 

РАЗРЕЗ И НАПЛАТА ДАНОКОТ НА ЛУКСУЗ 

Член 1 
Списокот на луксузните предмети се мењава во 

следното: 

1) Кај редниот број 20 (бр. ц. т. 187) во рубрика-
та „наименуење на стокава" на место зборовите „ди-
нари 30 по килограм" се става „динари 65 по кило-
грам". 

2) Кај редниот број 27 (бр. ц. т. 261) во рубрика-
та „забелешка" се става* следно: „Прашок за посипу-
ење децата не подлежу е на данок на луксуз". 

3) Кај редниот број 51 (бр. ц. т. 360) во рубриката 
„наименуење на стоката" на ^есто зборовите „дина-
ри 150 по парче" се става „динари 320 по парче". 

4) Кај редниот број 52 (бр. ц. т. 361) во рубри* 
ката „наиме-нуење на Фоката" на место зборовите 
„150 динари по парче" се става „320 динари по парче". 

5) Кај редниот број 53 (бр. ц. т. 362) во рубрика-
та „наименуење на стоката" на место зборовите „150 
динари по парче" се става „320 динари по парче". 

6) Ка ј редниот број 130 (бр. ц. т. 665) во рубри-
ката „стопа на данокот на луксуз" на место „40%" 
се става ,20%". 

7) Кај редниот број 131 (бр. ц. т. 680) во рубри-
ката „наименуење на стоката" став под 3 се мењава 
и гласи: „рачна количка за возење деца поскапа од 
3.500 динари по парче". 

8) Од списокот на луксузните предмети се бри-
ше целиот реден број 133 (бр. ц. т. 686). 

Член 2 
Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија". 

За стока која што на ленот на в л е ч е њ е т о во 
сила »на оваа наредба ке се затече на царинарница 
неоцаринета ке се наплати данок на луксуз по про-
писите од оваа наредба. 

III бр. 4960 
27 г а ј 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, е. р. 

Заст Претседател на Стопанскиот совет 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

Одобрувам, 

Заст. Претседател на Владата на ФНРЈ 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Претседател на Контролната комисија, 
Едвард Кардел>, е. р. 

318. 
На основа членот 6 и 7 Уредбата за регулирање 

надниците и платите на работниците и намештениците 
во државно-стопанските и приватните претпријатија, 
приватните установи и организации и чл. 9 Уредбата 

регулирање принадлежностите на државните служ-
беници од граѓански ред и другите јавни службени-
ци на сојузните министерства и установи, а по со-
гласноста на Министерството на финансиите на ФНРЈ 
Убр. 2893 од 13 април 1946 година, пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА АКОРДНИ ПРЕМИИ ОДНОСНО ДОДАТОЦИ ЗА 
РАБОТА НА ВАДЕЊЕ ПОТОПЕНИ ОБЈЕКТИ ШТО 
Е СВРЗАНА СО ОСОБЕНИ НАПОРИ И ОПАСНОСТ 

Член 1 
Со цел на позголемуењето на продуктивноста за 

аадење потопени објекти, а со оглед на особени на-
пори, тешкотии и опасност по здравјето и животот, 
на работниците и на службениците на Главната упра-
ва на речните соопштенија, кои што работат на таа 
работа, ке им се исплатуаат акорни премии-додатоци 
по прописите на овој Правилник. 

За работници и службеници, во смисла на овој 
Правилник, се сметаат само оние чинот прием во 
служба е потврден од страна на шефот на Отсекот 
или од повисоките раководители на Главната управа 
на речните соопштенија. Овие додатоци нема да се 
ис плату ат на ш и е р а б о т и ц и кои се земени за вр-
шење само поедини одредени работи кои како такви 
привремено се земат на лице место 

Член 2 
Акордните премии-додатоците за работа на ва-

дење потопените објекти одредени се опрема голе-
мината на напорот и тежината на работата, со оглед 
на начинот односно на системот на вадењето, кој е 
условен со расположивите технички средства, со на-
чинот на оштетуењето и положбата на објектот. 
Сразмерно со тоа одредени се следни три таблици 
за исплата додатоците на работниците и службени-
ците кои што се непосредно упослени на вадење 
потопените објекти и тоа во проценти во однос на 
големината на заработуачката, која им е на поединци 
одредена по Уредбите број 227 и 228. Четвртата та-
блица одредена е за исплата накнадата на сиот дру-
ги персонал за вадењето на п о т ц е н и т е објекти, кои 
со својата Индиректна работа (упр авио-организаци-
она и помокјна) зема участие во работата и со осо-
бено заложуење влијае на позголемуењето на про-
дукцијата и смалуењето трошковите на работите. 

Член 3 
Одредените големини на премиите за исплата 

по таблиците број I, II и III ке зависат од: 
а) процентот на оштетуењето (Н—I). 100 на об-

Н 
јектот кој што се добива со помокј на неговата 
проценета вредност во вадење од вода (I) и набави 
ната вредност од истиот објект (Н); 

б) успехот на вадењето Ј _ кој се добива со 
Т 

односот на вредност од извадениот објект (I) и 
тро инко в ит е на вагјањето (Т) »клучно со режијата, 
т. е. колкава вредност на извадениот објект д о в о д а 
иа секој динар од вкупните трошкови на вадењето. 

Процените под а) и б) ке ги врши комисија 
одредена од страна на Главната управа на речните 
соопштенија во состав од по еден технички, бр од ар-
он и и смегковно-економоки стручњак. Овие премии-
додатоци им припаѓаат на поединци за време дур* 
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работеле на дотичната работа, а се прееметуат за 
секоја поедина работа посебно. 

Член 4 
Одр едрење големината иа премиите за исплата 

по таблицата IV овиси од: 
а) големината на создадениот режимски став на 

Отсекот за вадење поточните објекти во дотичниот 
-месец, кој е резултат на ефективните надници и ре-
алните трошкови на Отсекот; 

б) просечниот успех на сите работи на ваде-
ње потопените објекти во дотичниот месец (собир I), 

(собир Т) 
т. е. односот на сит^ извадени вредности и суми на 
сите трошкови на вадењето. 

Овие накнади се пресметаат по истекот на секој 
месец и по пресметувањето на сите извршени работо 
на вадење на потопените објекти во истиот месец. 

Член 5 
- Таблица број I на акордната премија на дода-

тоците за вадење и с е л е н и т е објекти со помокј -на 
вит лови гласи: 

Успех на ва-
1 дењето во 

""Т"* динари 

Проценат на оште-
туењето 

(Н—I) 
Н 

.100 
Успех на ва-

1 дењето во 
""Т"* динари преку 

80% 60—80% 40-—60% 20- 40% д о 
20% 

преку 50 
20 - 50 
10 - 20 
5 - 1 0 

до 5 

45 
40 
85 
30 
25 

40 
35 
30 
25 
20 

35 
30 
25 
20 
15 

30 
25 
20 
15 
10 

25 
20 
15 
10 
5 

Член 6 
Таблица број II на акордната премија на дода-

точите за вадење потопените објекти со помокј на 
'домаши ци гласи: 

Успех на ва-
I дењето во 

X динари 

Проценат на оште-
туењето 

(Н—I) 
Н 

.100 
Успех на ва-

I дењето во 
X динари 

6 0 - 8 0 % 40—60% 2 0 - 4 0 % ДО 
20% 

преку 50 35 30 25 20 15 
20 - 50 30 25 20 15 10 
10 - 20 25 20 15 10 5 
5 — 10 20 15 10 5 — 

д о 5 15 10 5 — — 

Член 7 
Таблица бр. III на акордната премија на дода-

тоците за чистење и оапособуење објектите при 
пониски водостоји со човечна сила гласи: 

Член 8 
Таблицата број IV на акорд« ата приеми Ја до* 

^аток за персоналот на Отсекот за вадење п о т о ч -
ните објекти, кое со управно-органивационат^ и 
пои/чжјната работа допринело на успехот за ваде-
њето на објектот: 

Среден успех на ваде-
Собир 1 љето во ди-

Р е ж и с к и с т а в 

Собир Т нари д о 100% 100-200% 

преку 50 
2 0 - 5 0 
10 - 26 
5 - 1 0 

до 5 

Ф & 
20 
15 
10 

1 
5 

58 
10 
5 

Член 9 
Исплатата на акордната премија — додаток 

спрема овој Правилник ке се изврши за сите изврше-
ни работи почнуејкји од 1 јули 1945 година а напла-
тата ке падне на терет на кредитите од кои се врша*т 
односните работи. 

Член 10 
Овој Правилник вл егу е во сила со денот на обш-

ррдуњеето во „Службениот л|и!ст на Федер а тиви ата 
Народна Република Југославија". 

19 декември 1945 година 
Белград 

Министер на соопш гони јата« 
Тодор Вујасиновцч, е. р. 

319. 
На ошоаа членот 5 Законот за одзимањ! ДрШ®.* 

јанството на офицерите и подофицер ите на Ма-
шата Југословенска војска, кои не сакаат да 
вратат во Татковината, и на припадниците на вое? 
мите формации кои му служеле на окупаторот џ 
одбегнале во иностранству, а во согласност со Ми-
нистерот на народната одбрана, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИАЦИАТА НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ОД ЕГИПАТ 

Р е п а т р и а ц и ј а на државјаните на Федер актив-
ната Народна Република Југославија од Египат е 
завршена. 

Ромот од два месеци по ст. 1 чл. 2 Законот за 
одземање државјанството на офицерите и подофи-
церите на бившагга Југословенска војска, кои не 
сакаат да се вратат во Татковината, вл на припадни-
ците на воените формации кои му служиле на оку-
паторот и одбегнале во ино странство, ке започне 
Да тече по истекот на 8 дена од денот кога Амба-
садата н>а Фед в р а т е н а т а Народна Република Југо-
славија во Каиро во своите службени простории 
истакне званична објава да реиатриациата на др-
жавјаните на Федеративна^ Народна Република 
Југославија од Египат е завршена. 

Амбасадата на Федеративната Народна Репу-
блика Југославија во Каиро ке објави на уо бел ИИИ 
начин и преку штампа и радна, да е релатриациатз-
завршена, како и денот од кој тече рокот од два 

Успех на ва-
I дењето во 
ј динари 

Проценат на о ште-
д е њ е т о 

(Н—I). 
Н 

100 
Успех на ва-
I дењето во 
ј динари преку 

80% 6 0 - 8 0 % 4 0 - 6 0 % 2 0 - 4 0 % 
д о 

20%, 

преку 50 30 25 20 15 10 
20 - 50 25 20 15 10 5 
10 - 20 20 15 10 5 — 
5 - 1 0 15 10 5 — 

до 5 10 5 — — — 



СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФШР&ТМВНШ НАРОДНА ППУВЛМа ЈУГОСЛАВ ИЛ 

ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ" 
Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 

Народна Република Југославија" издава како своа 
едиција Збирка на закони во која ги објавуе сојуз-
ните закони и останалите прописи на Владата на 
ФНРЈ и нежните установи со коментари* напатствија 
и објаснуења за примена законските и други прописи« 

Збирка на закони се штампало правило, на сите 
четири народни јазици и уредена е така да е млогу 
погодна за практична употреба. Поради тоа што се 
за аутентични законски текстови сметаат само оние 
кои ги издава Редакцијата на „Службениот лист" тоа 
сите органи на народната власт се должни да се само 
по нив управјават. 

Досега Редакцијата на „Службениот лист" издала 
како посебни свесни: 
Св. бр. 1) Збирка на прописи за плати и надници од 

1 ноември 1944 до 21 април 1945 година 
(распродадено); 

„ „ 2) Одлука за еднообразното сметководство 
Дин. 15.— 

„ „ 3) Збирка на прописи за надниците и пла-
тите (распродадено) Дин. 15.— 

„ „ 4) Правилник за пријавуење и утврдуење 
воената штета (распродадено) Дин. 10.— 

„ „ 5) Збирка на закони и прописи за оснивање 
Фонд за обнова земјата и одземање вое-
ната печалба Дин. 10.— 

„ „ 6) Сметковен план за рудници на јаглен 
Дин. 10.— 

„ „ 7) Сметковен план за предилници и ткаечници 
(распродадено) Дин. 20.— 

„ „ 8) Закон за бирачки спискови со коментар 
Дин. 5.— 

„ „ 9) Закон за избор народни пратеници со ко-
ментар (распродадено) Дин. 20.— 

„ „ 10) Збирка на материално-кривични прописи 
Дин. 12.— 

„ „ 11) Збирка на прописи за аграрна реформа 
Дин. 15.— 

„ „ 12) Збирка на закони за организација на су-
дови, за врсти на казни, конфискација и 
извршуење конфискација и за давање 
амнестија и помиловање Дин. 20.— 

„ „ 13) Збирка на прописи за поставуење и пен-
зионисуење државните службеници и за 
установуење правото на пензија (распро-
дадено) Дин. 10.— 

„ „ 14) Закон за Уставотворната скупштина, За-
кон за печатот, Закон за удружењата, 
зборовите и другите јавни собори 

Дин. 10.— 
,, „ 15) Сметковен план за фабрики на бира (ра-

спродадено) Дин. 30.— 
„ , 16) Збирка на закони и прописи за социално 

осигурање (распродадено) — Дин. 20.— 
„ „ 17) Сметковен план за фабрики на шпиритус 

и квасец Дин. 30.— 
„ „ 18) Сметковен план за фабрики на текстилна 

плетена стока Дин. 30.— 
„ „ 19) Збирка на закони и прописи за уредуење 

работни односи Дин. 15.— 
» „ 20) Закон за такси со Правилник за негово 

извршуење • — Дин. 10.— 

ДЕО 
Св. бр. 21) Сметковен план за кредитни установи 

Дин. 30.— 
» »> 22) Устав на ФНРЈ (на поарна хартија) 

Дин. 10.— 
22а) Устав на ФНРЈ (популарно издање) 

Дин. 3.— 
„ „ 226) Устав на ФНРЈ (миниатурно издање) 

Дин. 4 — 
„ „ 23) Сметковен план за графичка индустрија 

Дин. 30.— 
»» » 24) Сметковен план за творници на обувки 

Дин. 30.— 
п »» 25) Сметковен план за творници на сапун 

Дин. 30.— 
„ „ 26) Сметковен план за циглани, творници на 

клинкери, земјана стока и шамот 
Дин. 30.— 

„ „ 27) Сметковен план за љуштилници и млино-
ви на ориз Дин. 30.— 

„ „ 28) Сметковен план за ливници на железо и 
метал, творници на машини и масовни 
метални производи Дин. 30.— 

„ „ 29) Сметковни план за автомобилски сообрак-
јајни претпријатија Дин. 30.— 

„ „ 30) Сметковен план за творници на конзерви 
Дин. 30.— 

„ „ 31) Сметковен план за творници на цимент 
Дин. 30.— 

„ „ 32) Сметковен план за трговски претпријатија 
кои вршат услуги Дин. 30.— 

„ „ 33) Сметковен план за трговски претпријатија 
со сортирање, преработувале или дорабо-
тувале на стока — Дин. 30.— 

„ „ 34) Сметковен план за трговски претпријатија 
кои се бават со купо-продавачка на стока 

Дин. 30.— 
„ „ 35) Збирка на прописи за валоризација со 

коментар и практични примери Дин. 80.— 
„ „ 36) Сметковен план за издавачки претприја-

тија и книжарници Дин. 30.— 
„ „ 37) Сметковен план за големи фурни, твор-

ници на кекс и суво тесто — Дин. 30.— 
„ „ 38) Сметковен план за винарство и подру-

мар ство Дин. 30.— 
„ „ 39) Сметковен план за фабрики на уље 

Дин. 30.— 

„ „ 40) Сметковен план за творници на чоколада, 
бонбони и кандит Дин. 30.— 

„ „ 41) Закон за непосредни даноци со Правил-
ник за негово извршуење — Дин. 40.— 

„ „ 42) Сметковен план за шумска индустрија и 
стругари (пилани) Дин, 30.— 

„ „ 43) Сметковен план за творници за импрегна-
ција дрва Дин. 30.— 

„ „ 44) Сметковен план за угостителски претпри-
јатија : Дин. 30.— 

„ „ 45) Сметковен план за творници на кавенп 
додатоци и сурогати Дин, 30.— 
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Св. бр. 46) Сметковен план за творници на дрвовина, 
целулоза, лепенка, картон и хартија 

Дин. 30.— 
„ „ 47) Сметковен план за фабрики на шекјер 

Дин. 30.— 
„ „ 48) Сметковен план за творници на бои, 

лакови и фирнис — Дин. 30.— 
49) Основен закон за брак и Закон за др-

жавни матични книги Дин. 15.— 
Азбучен регистар по материја на „Слу-
жбениот лист" за 1945 година Дин. 15.— 
Табели на службеничкиот данок (распро-
дадено) Дин. 20.— 

Сите овие издања на сите народни јазици и 
можат да се добијат во продавницата на „Службе-
ниот лист", Белград — Бранкова 20 и во сите пого-
леми книжарници во целата земја. 

Книжарите во внатрешноста уживаат попуст од 
20%. Администрацијата на „Службениот лист" врши 
испорачка само по претходната уплата на пораџбата. 
Чековна сметка 62—324. 

ВНИМАНИЕ ДО КНИГОВОГЈИТЕ 
Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ" е 

известена да се млогу претпријатија и К Н И Г О В О Г Ј И 

обраќаат на Министерството на финансиите или на 
надзорните министерства по работите околу валори-
зацијата поиавуејки прашања на кои коже да се 
најде одговор во „Збирката на прописите за валори-
зација", која излегла како свеска бр. 35 Збирката на 
законите. 

Збирката на прописите за валоризација ги об-
вакЈа сите прописи за валоризација на инвестициите 
и стоката, за изедначуење цените на стоката и пре-
сметуење обвезите. Во неја се наогја Законот за ва-
лоризација, Напатствието за спроводуење валориза-
ција и за прекнижуење во динари ДФЈ во врска со 
замена на парите, Законот за регулирање предво-

, ените обвези и Напатствието за нивното спроведуе-
ње, прописи за регулирање окупациските обвези, за 
располагање со побаруењата ка ј кредитните устано-
ви, прописите кои ги регулираат обвезите од основа 

, на осигурањем. 
Посебно поглавје е посветено на (прописите кои 

се односат на цените на стоката која потекнуе од 
времето преди замената на окупациските новчаници. 
Овде се наогјат прописите од Уредбата за одре* 

[ дуење цените и обете обавезни толкуења на оваа 
' Уредба. 
{ Уз текстовите на скоро сите прописи се дадени 
{ .опширни коментари со исцрпни толкуења и примери 
, за практично решавање и конкретните случаи. 
) Најпосле, Збирката содржи и еден комплетен 
, книговодствен пример по кој е практично и подробо 
, но прикажана книговодствената постапка во едно 

претпријатие, од хаотична состојба во која се кни-
гите наогјале по замената на парите па до изработу-
ачка валоризациониот биланс за 1945 година, со сите 
детаљи во постапката валоризацијата на инвестиции-
те и стоката, прес^етуењето и з д в о е н и т е окупациони 
обвези за изедначуење цени на стоката. 

Збирката има со прилозите 268 страници и стаје 
80.— динари Може да се добије во сите поголеми 
книжарници во целата земја или во администраци-
јата на „Службениот лист", Белград Бранкова ул. 20 
со уплата на чековна сметка бр. 62.324. 

КОНКУРСИ 
ХИГИЈЕНСКИ ИНСТИТУТ КОМИТЕТА ЗА ЗА-

ШТИТУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ 
Конкурс за пријем лекара у службу Хигијенског 

института 
Хигијенски институт Комитета за заштиту народ-

ног здравља при Влади ФНРЈ овим расписује кон-
курс за пријем четири лекара и то: 

1 лекара за хигијену школског и предшколског 
доба; 

1 лекара за хигијену рада; 
1 лекара за општу хигијену; 
1 лекара за хигијену села и насеља (могу уче-

ствовати и архитекти који су се специјално бавили 
овом граном хигијене). 

Лекари који желе да учествују на овом конкурсу 
поднеће молбе до 1 јула 1946 године Персоналном 
одељењу Комитета за заштиту народног здравља 
при Влади ФНРЈ, Булевар Југословенске армије 
број 16. 

Уз молбу таксирану са 10.— динара таксених ма-
рака треба приложити уверење народних власти: 

да није лишен активног и пасивног изборног 
права; крштеницу, лекарску диплому, докуменат о 
држављанству и уверење о досадашњој лекарској 
служби. 

Суделовати на овом конкурсу могу сви лекари 
држављани Федеративне Народне Републике Југо-
славија а првенство имају лекари хг^ги0еничари или 
лекари који су провели најмање 5 година у хигијен-
ској служби пре рата. 

Принадлежности ће бити одређене према Уредби 
о постављењу, унапређењу и пензионисању службе-
ника савезне државне управе. 

Бр. 1043. — Из Комитета за заштиту народног 
здравља при Влади ФНРЈ. К 3846 3-3 

ТЕХНИЧКИ РАБОТИ 
ПОПРАВКА ДОМА У ВРАЊСКОЈ БАЊИ 

Централна управа хуманитарних фондова држав-
ног саобраћаЈног особља прикупљаће понуде за II 
етапу оправки Дома болесничког фонда У Врањској 
Бањи у канцеларИЈн Централне управе хуманитарних 
фондова Министарства саобраћаја у Београду, надан 
17 јуна 1946 године до 10 часова пре подне. 

Понуде са анализом цена и доказима о подобно-
сти за надметање има ЈУ се .предати овлашћеног чла-
ну комисије или преко поште на повратни рецепис 
Централној управи хуманитар-них фондова Министар« 
ства саобраћаја у Београду, најдаље до 10 часова 
пре подне на дан 17 јуна 1946 године. 

Понуде ће се примати сваког радног дана У затво-
реном омоту у канцеларијско време са садржајем из-
јаве да су понуђачу сви услови познати и прилозима 
потписатих општих услова, ценама попуњеног пред-
рачуна и анализе цена. Понуда мора бити таксирана 
по Закону о таксама. 

Предрачун, планови, општи услови могу се до-
бити у канцеларии Централне управе хуманитарни* 
фондова Министарства саобраћаја IV соба 628 у Бео* 
граду и уз наплату Дин. 60.—. 

Бр. 1544/46. — Из канцеларије Централне управе 
хуманитарних фондова државног саобраћајног осо-
бља, 30 маја 1946 године. К 3849 1-3 



Петок, 7 Јуни 1946 " С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ Број 46 — Страна 533 

ПОПРАВКА КУПАТИЛА У ВРАЊСКОЈ БАЊИ 
Централна утрава хуманитарних фондова др-

жавног саобраћајног особља прикупљаће понуде за 
дозиђивање II спрата и зидање купатила Дома боле-
сричког фонда у Врањској Бањи у канцеларији Цен-
тралне управе хумачитарних фондова Министарства 
саобраћаја 1У/628 у Београду на дан 20 јуна 1946 го-
дине до 10 часова пре подне. 

Понуде са анализом цена и доказима о подобно-
сти за надметање имају се предати овлашћеном 
члану комисије или преко поште на повратни реце-
пис Централној управи хуманитарних фондова Мини-
старства саобраћаја у Београду најдаље до 10 часо-
ва^пре подне на дан 20 јуна 1946 године. 

" Понуде ће се примати сваког радног дана у за . 
твореном омоту у канцелариско време са садржаном 
изјавом да су понуђачу сви услови познати и при-
лозима потписатих општих услова, ценама испуње-
ног предрачуна и анализе цена. Понуда мора бити 
таксирана по Закону о таксама. 

Предрачун, планови, општи услови могу се доби-
ти у канцелари ји Централне управе хуманитарних 
фондова Министарства саобраћаја 1У/626 у Београду, 
уз наплату динара 100.—. 

Ц.У.бр. 1670/46. — Из канцеларије Централне 
управе хуманитарних фондова државног саобраћајног 
особља, 3 јуна 1946 године. К 3869 1-3 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
ДРЖАВНИ СРЕСКИ МАГАЦИН „ПОЦЕРИНЕ 

У ШАПЦУ 
На основу одобрења Министарства трговине и 

снабдев,ања Србије — Трговинско одељење бр. 15630 
од 11 марта 1946 године и решења савезног Мини-
старства трговине и снабдевања Кап. бр. 678 од 25 
јула 1945 године, основали смо у Шапцу Државни 
срески магацин под именом 

Државни срески магацин „Поцерина". 
Седиште магацина је у Шапцу, Карађорђева ул. 

број 13. 
Магацин ће се бавите; свим трговачким посло-

вима предвиђеним Правилима магацина. 
Магацин пуноважно иретстављају, потписују и 

задужују управник, а када је он спречен, помоћник 
и један члан Управног одбора, стављањем својих 
потписа испод исписаног или штамбиљем утиснут ог 
имена магацина. 

16 маја 1946 године 
Шабац 

Планови Управног одбора 
Бран. Стефановић, с. р. 
Р. Вуковић, с. р. 
Милошевић Марко, с. р. 

Управник 
Васа Микић, с. р. 

Окружни суд у Шапцу, по наплати таксе из Т.бр. 
29, 30, 31, 37/5 и 41 Закона о судским таксама, потвр-
дио Је под бр. Фи 62/45 од 23 маја 1946 године про-
токолацијгу Државног среског магацина „Поцерине 
у Шапцу. 3199 1-1 

ПОСМРТНИ ФОНД БРОДАРСКОГ ОСОБЉА 
Члан 1 правила мења се и гласи: досадашњи на-

зив „Посмртни фонд бродарског особља" мења се 
у нови који гласи: 

„Задруга бродарског особља за посмртну помоћ". 
Мења се члан 7 став 2 правила и гласи: 
„Сви чланови оу дужни да свакамесечно измирују 

свој члански улог". 
Уписани су у задружни регистар као новоиза* 

Прани чланови Управног одбора: инж. ^коњовић 

Радмило, шеф отсека ГУРС-а, претседник; Јовић Че-
домир, машински бравар, потлретседник; Драмићанин 
Миодраг, шеф отсека ГУРС-а, секретар; Вукићевић 
Јаков, бродарски капетан; Ивковић Ђорђе, шеф от-
сека ГУРС-а; Кахриман Лазар, бродарска стројар; 
Мерла Антоније, магационер; Ковачевић Миливоје, 
ложач и Стринек Јован, бродарски капетан, сви из 
Београда. 

Задруга бродарског особља 
3195 1-1 з а посмртну помоћ 

„ПОЛИТИКА'* А. Д., БЕОГРАД 
Штампарско-издавачко предузеће „Политика" а. 

д. одржаће 8 јула 1946 године у 11 часова пре подне 
редован годишњи збор акционара у друштвеној згра-
ди, Стаљинградска (Поенкареова) ул. 31, Београд, са 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за оверу за-
писника; 

2) обавештење Управног одбора о стању преду, 
зећа у току окупације; 

3) извештај Управног одбора о раду од 1 јану-
ара до 6 априла 1941 године, као и полагање рачуна 
и решавање о билансу ч раду за време од 27 окто-
бра 1944 до 31 децембра 1944 и 1945 године; 

4) извештај Надзорног одбора за означено време; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад и рачуне у 1941, 1944 и 1945 години; 
6) измена друштвених правила; 
7) избор Управног и Надзорног одбора; 
8) питања и предлози. 
Пошто су друштвене акциЈе у току окупације 

уништене, друштво ће, према стању књиге акциона* 
ра на дан 6 априла 1941 године, издавати акционари--
ма или њиховим правним следбеницима потврде, које 
ће служити као улазнице за збор. Потврде имају за* 
тражити најкасније на три дана пре збора. 

Позивају се акционари да овом збору прису-
ствују и поднесу доказ да имају активно и пасивно 
бирачко право. 
3196 1-3 Управа 

БЕОГРАДСКА ЗАДРУГА А. Д. — БЕОГРАД 
Позива сво,је акционаре на 54 редован годишњи 

збор који ће се одржати на дан 8 јула 1946 године 
у просторијама Београдске задруге а. д., Карађор« 
ђева ул. бр. 48 у 4 часа по подне, са следећим 
дневним редом: 

1) избор делов ође и три акционара за овераче 
записника, који ће истовремено бити и бројачи гла-
сова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду 
и завршним рачунима (билансу) за 1945 годину и 
давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за 
исту годину; 

3) избор четири члана за Управни м једног за 
Надзорни одбор на место чланова који су о т к у -
пили; и 

4) решавање по евентуалним предлозима акцио-
нара и Управног и Надзорног одбора у смислу чл. 59 
правила Задруге, КОЈИ се имају писмено поднети 
Управном одбору најмање на 10 дана пре збора 

Депоновање акција, односно потврда установа 
код које су акције депоноване, врши се на благајни 
Београдске задруге а. д. н а три дана пре збора до 
16 часова, закључно 4 јула 1946 године. 

Упозоравам^ акционаре да је за пријављивање 
и учествовање на збору потребно да поднесу уве-
рење надлежних народних власти да масу лишени 
изборног права гласа. 

1 Јуна 1946 године < * 
Београд Управни о д Ј о Р ^ 
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ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКА 
ЗАДРУГА А. Д. БЕОГРАД 

Редовна скупштина Поштанско-телеграфско-те-
лефонске задруге а. д. за подизање јевтиних ста-
нова одржана 28 јуна 1945 године у присуству иза* 
сланика Министарства трговине и снабдевања Ср-
бије Стјепана Милинчевића — одлучила је на 
предлог Управе да задруга ступи у ликвид аци ју по 
једног лажном одобрењу скупштине. 

Скупштина је приступила избору Ликвид аднон ог 
одбора и једногласно Изабрала: Милана Сер беџи ју, 
Христину Комненовић и Том|у Јовановића. 

Рад ове скупштине и ликвидацију задруге одо-
брило је решењем од 25 јула 1945 године бр. 12367 
Министарство трговине и снабдевања Србије — 
Трговинско одељење. 

У Београду, 20 маја 1945 године 
Чланови Ликвидационог одбора: 

Тома Јовановић, 
Христина Комненовић и 

Милан Сербеџија 
Окружни суд за град Београд по наплати таксе 

потврдио је под бр. Фм 289/46 од 21 маја 1946 го-
дине, избор чланова Ликвидационог одбора Поштан-
ско-телеграфско-телефоноке задруге а. д. у Бео-
граду. 3166 1-1 

ЗАДРУЖНА ИНДУСТРИЈА МЕСНИХ ПРОИЗВОДА 
Д. Д., ЗАПРЕШИЋ 

Објављујем© да Је у трговачком регистру за 
друштвене твртке код Окружног суда за град За-
греб обављен упис код твртке Индустрија месних 
производа д. д. у Запрешићу: да је друштво на сво-
јо ј редовитој главној скупштини одржаној 26 маја 
1946 године променило назив тако да исти од сада 
гласи: „Задружна индустрија месних производа д. д. 
Запрешић". С тим у вези променила су се друштвен 
на правила, па у истима уместо досадањег назива 
стоји увек: Задружна индустрија месних производа. 
Уједно Је обављен упис брисања чланова Равнатељ* 
ства: Воја Ђорђевић, Винко Златарић, Драгомир Сто-
шић, Бранко Сучевић, др. Спиро Солдо," др. Карло 
Шнајдер, Драгомир Грујић, Радисав Тривунац, Бора 
Ракић, Богдан Милетић, Драгић Аврамовић, Вељко 
Николић, Милутин Костић и Богоје Вељковић, те 
упис новоизабраних: Миливоје Павковић, Новица 
Ранковић, Косан Павловић, Бранко Ракић, Јакша Но-
ваковић, Драгутин Чутуковић, Станко Ћаница Опа-
чић, др. Раде Прибићевић, Миле Почуча и Милутин 
Карас. 

Управа Задружне индустрије 1 
3197 1-1 месних производа д. д., Запрешић 

ГРАЂЕВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
„ГРАНАДА У БЕОГРАДУ 

Одржаће на дан 30 јуна 1946 године, у 10 ча-
сова пре подне, у друштвеним просторијама у 
Београду, у улици 29 новембра (Кнеза Павла) бр. 
99 девета редовни збор СВОЈИХ акционара са следе-
ћим дневним редом: 

1) избор дело вође и два бројача гласова који ће 
бити и оверачи зборског записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора о 
раду са билансом за 1945 годину; 

3) разрешница Управном и Надзорном одбору 
за рад и рачуне за 1945 годину; 

4) избор чланова Управног и Надзорног одбора 
за 1946 годину а према члану 9 и 12 друштвених 
правила; и 

5) евентуални предлози акционара у смислу чла-
на 19 друштвених правила. 

Позивају се акционара који желе учествовати 
на збору, да депонују своје акције друштвеној бла-
гајни до 22 јуна 1946 године У 18 часова у канцела-
рија друштва у улици 29 новембра бр. 99. 
3175 2-3 Управа 

„БИТ" А. Д. 
На основју решења редовне скупштине од 24 

марта 1946 године и одобрења Министарства трго-
вине и снабдевања Србине бр. 32442 од 20 маја 
1946 године друштво „Бит" а. д., а сада „Деликатес" 
а. д., решило је да ликвидира 

Ликвидатори друштва су чланови Управног од-
бора: Душан Стојадивовић, Велизар Барић, Тадија 
Илић, Ж И В О Ј И Н П е Ј и ћ и Радован Максић. 

Овим се позивају сви повериоци и дужници 
друштва да своЈа истраживања и дуговања пријаве 
ликвидатор™^ у року од 6 месеци од дана огласа, 
у противном друштво неће одговарати за евенту-
алне настале штете поверилаца. 

У Београду. 30 маЈа 1946 године 
„Бит" а. д. за индустрију и трговину 

3194 1-3 у ликвидацији 

БАНКА АВАЛА А. Д. — БЕОГРАД 
Одржаће редован збор акционара на дан 30 јуна 

1946 године у 10 часова пре подне у својим послов-
ним просторијама у Чика Љубиној улици број 10а, 
са следећим дневним редом: 

1) конституисање збора, избор деловође и три 
оверача записника, ко.'и су уједно и бројачи гласова; 

2) извештај Управног одбора са завршним ра-
чунима за пословну 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад у пословној 1945 години; 
5) бирање два члана за Управни одбор и два 

члана за Надзорни одбор; и 
6) питања и предлози у смислу члана 45 дру-

штвених правила. 
Позивају се акционари, који желе учествовати 

на овом збору, да изволе депоновати своје акције или 
потврде о депоновању у канцеларија банке „Авала" 
а. д. у Чика Љубиној улици број 10а, закључно до 
26 јуна 1946 године, на основу КОЈИХ ће добити 
улазнице за збор. 

У Београду, 27 маја 1946 године. 
3186 2-3 Управа 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-
ЦИЈУ ЈЕЗЕТ А. Д. 

Одржаће редован збор 30 јуна 1946 године 
у 17 часова у канцеларии, Немањина 33, са овим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бројаче 
и овераче записника; 

2) читање и решавање о извештајима Управног 
и Надзорног одбора и давање разрешнице; 

3) измена правила; 
4) избор у Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција код предузећа најдаље до 

24 јуна 1946 године. 
3179 2-3 Управа 

ЛИКВИДАЦИЈА ТРГОВАЧКО-ПРИВРЕДНЕ БАНКЕ 
У СОКО БАЊИ 

Окружни суд у Нишу објављује да је закључ-
ком суда Фи бр. 60/46 од 16 маЈа 1946 године уписана 
у задружни регистар ликвидација Трговачко-при-
вредне банке а. д. у Соко Бањи под бр. задр. судског 
регистра на страни 14, 

За чланове Ликвидационог одбора уписани су: 
Светомир Анђелковић, пензионер, Милутин Ђорђевић, 
трговац и Илија Бојчић, кафеџија, сви из Соко Бање. 

Позивају се сви банчини повериоци да се са 
својим потраживањима обрате банци у року од шест 
месеци рачунајући од дана последњег објављивање 
огласа у „Службеном листу". 

Посл. бр. 60/46. — Од Окружног суда у Нишу, 
16 \:аја 1946 године. К 3848 2-3 
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ЈАДРАНСКО ПОДУНАВСКА БАНКА У БЕОГРАДУ 
Позива своје акционаре на XXI (XXXIX) редовни 

збор акционара, који ће се одржати у недељу 23 јуна 
1946 године у 9 часова пре подне у банчиној згради 
у Београду, Краља Милана ул. 11 са следећим днев-
ним редом: 

1) извештај Управног и Надзорног одбора о раду 
и закључним рачунима за 1944 годину; 

2) решавање о одобрењу закључних рачуна за 
1944 годину и о давању разрешнице Управном и Над-
зорном одбору за рад « закључне рачуне у 1944 го-
дини; 

3) извештај Управног и Надзорног одбора о раду 
и закључним рачунима за 1945 годину; 

4) решавање о одобрењу закључних рачуна за 
1945 годину и давању разрешнице Управном и Над-
зорном одбору за рад и закључне рачуне у 1945 го-
дини; 

5) избор чланова Управног одбора; 
6) избор чланова Надзорног одбора; 
7) евентуални предлози, који су поднети у смислу 

чл. 17 банчиних правила. 
Акционари који желе да учествовују на збору, 

ш а ју најкасније 6 дана пре збора тј. до закључно 
17 јуна ов. год. до 12 часова депоновати своје акције 
код Јадранско-лодунавске банке у Београду или под-
нети овој банци потврду еног новчаног завода код 
кога се њихове акције налазе. 

Сем тога сваки акционар, који жели присуство-
вати ш и бити заступљен на збору са правом гласања 
мора приликом пријављивања или депоновања акција 
поднети уверење надлежне власти, да није осуђен на 
губитак активног и пасивног изборног права. 

Ако се на заказани дан и час не јави довољан 
број акционара, збор ће се одложити, и на дан 30 
јуна 1946 године у 9 часова одржати други збор са 
ист»ш дневним редом и са онолико акционара колико 
их буде дошло. 

Свака приоритетна акциЈа односно 100 темељних 
акција дају право на један глас. Број гласова није 
ограничен. 
3141 3-3 Управни одбор. 

ПРИВИЛЕГОВАНО А. Д. ЗА СИЛОСЕ У БЕОГРАДУ 
Одржаће у недељу 30 јуна 1946 године у 10 часо-

ва трећи редовни збор акционара, у друштвеним 
'просторијама у Сремској улици бр. 1, са овим днев-
ним редом: 

1) избор деловође збора, бројача гласова и ове-
рача записника; 

2) извештај Управног одбора о раду и полагању 
рачуна за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) одобравање закључном рачуна и давање ра* 

зрешнице Управном и Надзорном одбору за рад у 
1945 години; 

5) избор 1 члана Управног и 2 члана Надзорног 
'одбора; 

6) смањење основне главнице смањењем именик 
те вредности акције; 

7) измена друштвених правила, и то: чл. 5 о 
смањењу основне главнице, чл. 11 о сазиву редовног 
збора акционара, чл. 18 о конституисању Управног 
одбора, чл. 19 о састајању Управног одбора, чл. 25 
о саставу Пословног одбора и чл. 33 о употреби 
штамбиља са државним грбом. 

Позивају се акционари који желе учествовати на 
збору да своје привремене потврде депонују на бла-
гајни Друштва најдаље до 27 јуна 1946 године. 

Према чл. 12 друштвених правила на збору мо* 
же учествовати сваки акционар који депонује 10 
акција. 

Београд, 28 маја 1946 године 
3193 3-3 Управни одбор 

ПРВА ГЕНЕРАЛНА БАНКА У НИШУ 
У смислу члана 56 Закона о акционарским дру-

штвима и члана 18 својих правила позива овим своје 
акционаре на XXIV редован годишњи збор акцио-
нара који ће се одржати у банчином локалу на дан 
30 јуна 1946 године у 9 часова пре подне, са овим 
дневним редом: 

1) бирање секретара збора и 2 потписника за-
писника, који су уједно и бројачи гласова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора са 
читањем биланса за 1945 годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за нжхов рад у 1945 години; 

4) решавање о предлозима појединих акционара 
(чл. 28 банчиних правила) као и цредлога Управног 
и Надзорног одбора о престанку банчиног рада — 
ликвидација и 

5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор, 
односио Ликвидациони одбор (чл, 31, 32, 43, 64 и бб 
банчшшх правила). 

Акционари, који желе учествовати на овом збо-
ру, дужни оу на банчиној благајни д е п о н о в а н своје 
а к в д е на три дана раније тј. закључно до 26 јуна 
1946 године у 18 часова (чл. 22 правила). 

3176 2-3 

ПРВА ПОДУНАВСКА ПРЕДИОНИЦА ПАМУЧНОГ} 
ПРЕДИВА И КОНЦА, А. Д. БЕОГРАД 

Одржаће седми редовни збор акционара на дан 
29 јуна 1946 године у 16 часова по подне у друштве-
ним просторијама у Београду Теразије 39 са следећим 
дневним редом: 

1) конституисање збора према п р а в н и м а ; 
2) извештај Управног и Надзорног одбора са 

закључним рачунима за 1946 годину; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад и рачуне биланса и губитка в! до-
битка за 1945 годину; 

4) избор потребног броја чланова за Управна' 
и Надзорни одбор и 

5) евентуалије. 
Акционари који желе да учествују на збору имају; 

да депонују акцизе закључно до 26 Јуна 1946 године, 
у 13 часова на друштвеној благајни. Акционари ћ^ 
уједно поднети и уверење надлежне власти да нису 
лишени активног и пасивног права гласа. 
3155 3-3 Управа 

ПРЕДУЗЕЋЕ „ОКВИР" А. Д. БЕОГРАД 

Одржаће X редовни збор својте акционара на 
дан 26 јуна 1946 године од 17 часова у просторијама 
предузећа у Краљице Наталије ул. бр. 94 са следе-
ћим дневним редом: 

1) конституисање збора; * 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора о друштвеном раду у 1945 години и примање 
биланса са рачуном губитка и добитка по спроведеноЈ 
валоризација 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне -у 1945 години; 

4) решавање по питањима и предлозима акцио-
нара ако су поднети у смислу члана 63 Закона о 
акционарским друштвима; 

5) решавање по предлозима Управног одбора; 
6) избор потребног броја чланова за Управни 

и Надзорни одбор. 
Депоновање акција врши се на благајни преду-

зећа сваког радног дана у канцелариско време на 
пет дана пред збор. 
8154 3-3 Управа 
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БЕОГРАДСКА ЗАЛОЖНА БАНКА А. Д. 
Одржаће 29 јуна 1946 године у 11 часова у свом 

локалу Коларчева 5, XXXIX редовни збор акциона-
ра са овим дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бројање 
гласова и оверавање записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора о ра-
ду и рачунима за 1945 годину; 

3) примање извештаја и давање разрешнице 
Управном и Надзорном одбору; 

4) решавање о предлозима управиним или поје-
диних акционара; 

5) избор четири члана за Управни и једног члана 
за Надзорни одбор. 

Депоновање акција вршиће се на банчиној бла-
гајни до 25 јуна 1946 године до 12 часова. Акциона-
ри су дужни поднети уверење надлежне власти да 
имаЈу изборно право гласа. 
3161 3-3 Управни одбор 

„ЖУПА" А. Д. ИНДУСТРИЈА ХЕМИСКИХ 
ПРОИЗВОДА, КРУШЕВАЦ 

Одржаће на дан 30 јуна 1946 године у 10 часова 
пре подне у друштвеној канцелари ји у Београду, Ва-
сина улица бр. 5/1, свој VI редова« збор акционара, 
са следећим дневним редом: 

1) избор деловође збора и два члана за оверу 
зависника и бројања гласова; 

2) извештај Управног одбора о раду друштва у 
1945 години и предлог о подели чисте добити; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4} давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
5) избор Управног и Надзорног одбора; 
6) питања и предлози. 
Акционари који желе учествовати на овом збору 

дужни су депоновати акције најдаље на три дана 
пре збора у друштвеној канцеларији у Београду — 
Васина улица бр. 5/1. 
3191 3-3 Управа 

ВРАЧАРСКА БАНКА А. Д. У БЕОГРАДУ 
Одржаће III редовни збор својих акционара на 

дан 30 јуна 1946 године у 10 часова пре подне, у 
своме локалу у улици Кр. Фердинанда броЈ 8, сада 
Књ. Милоша 8, у Београду, са овим дневним редом: 

1) бирање деловође збора и три члана за потпи-
сивање записника и бројање гласова; 

2) читање извештаја Управног одбора Врачарске 
банке а. д. о раду са билансом за 1945 годину и изве-
штај Надзорног одбора за 1945 годину; 

3) решавање о поднетим извештајима и давање 
разрешница Управном и Надзорном одбору Врачар-
о м банке а. д. за рад и рачуне за 1945 годину, 

4) предлози; 
5) бирање три члана за Управни одбор и три 

члана за Надзорни одбор. 
Акционари, КОЈИ желе учествовати на овоме збо-

ру, морају д е п о н о в а н код Врачарске банке а. д. своје 
акције или потврде банака закључно са 26 јуном 
1946 године. При депоновању уверењем надлежне 
власти доказати, да н&:„е акционар лишен политич-
ких и грађанских права. 

22 м а Ј 1946 године 
Београд 

3167 3-3 Управа 

ИНДУСТРИЈА ВУНЕНИХ ТКАНИНА 
ЛАЗАРА М. ТЕОКАРЕВИЋА 

Индустрија вунених тканина Лазара М. Теока-
ревића у Вучју позива све своје дужнике и повери-
оце, да сва своја дуговања односно истраживања 
пријаве именованом предузећу у року од петнаест 
дана од дана објављиван^ овог огласа. 

3170 3-3 

СВИЛАЈНАЧКО ИЗВОЗНО И УВОЗНО ДРУШТВО 
А. Д. (ПРЕЂЕ БАНКА У СВИЛАЈНЦУ) 

Одржаће овоју трећу годишњу скупштину ак-
ционара на дан 30 јуна 1946 године у 9 часова пре 
подне у своме локалу, са следећим дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) читање и примање извештаја Управног и над-

зорног одбора о раду и рачунима за 1945 годину за-
једно са билансом о спроведено^ валоризацији; 

3) решавање о ликвидацији друштва и бившег 
банкарског посла; 

4) избор три члана за ликвидациони одбор; 
5) предлози и питања ако их буде. 
Акционари, који желе да присуствују окупштши, 

имају д е п о н о в а н акције или потврде на благајни 
овога друштва, најдаље до 27 «јуна 1946 године за-
кључно. Исто тако сваки акционар дужан је да до-
несе потврду надлежних власти, да ниЈе' лишен ак-
тивног и пасивног бирачког права. 
3172 3-3 Управа 

ИЗВОЗНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД 
Одржаће свој ХХХХ редовни годишњи збор ак-

ционара на дан 27 јуна 1946 године у 10 часова пре 
подне у банчиним локалима Теразије бр. 5, са овим 
дневним редом: 

1) извештај Управног одбора о раду и рачунима 
у 1945 години; 

2) извештај Надзорног одбора; 
*3) решавање о поднетим закључним рачунима за 

1945 годину; 
4) избор два члана за Управни и два за Надзорни 

одбор; и 
5) предлози. 
Депоновање акција, односно потврда установа 

код којих су акције депоноване, врши се на бла-
гајни банке до 23 јуна 1946 године закључно. Сваке 
три акције да ју право на један глас. 

Упозоравам© акционаре да је за пријављивање 
и учествовање на збору потребно да поднесу уве-
рење свога рејона да имају изборно право гласа. 

8 маја 1946 године 
Београд 

3168 3-3 ' Управни одбор 

СРПСКА КРЕДИТНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД 
Одржаће у недељу 30 јуна 1946 године у 10 ча-

сова пре подне у сопственим просторијама у Кара-
ђорђевој улици броЈ 89/1 у Београду свој 53 редовни 
збор акционара са овим дневним редом: 

1) избор деловође и два акционара за бројање 
гласова који оу уједно и оверач^ записника; 

2) извештај Управног одбора о раду и рачунима 
за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад и рачуне У 1945 години; 
5) решавање о употреби вишка разлике у вези 

са заменом новца; 
6) евентуалне. 
Акционари, КОЈИ желе учествовати на овом збору 

ималу на осам дана пре збора депонова™ реверсе 
о депоновању акција на банчиној благајни Кара-
ђорђева улица број 89/1 у Београду. 

Приликом пријављивања за збор сваки акционар 
је дужан да поднесе и уверење надлежне власти 
да ужива активно и пасивно право гласа. 

25 ма„'а 1946 подине Београд. 
3173 3-3 Управа 
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„КОЛИТЕИЗА" ЈУГОСЛОВЕНСКО ТРГОВАЧКО А.Д. 
ИЗ БЕОГРАДА 

Одржаће ХП редован збор акционара 30 јуна 
1946 године у 17 часов?, у друштвеним просторија-
та, Обилићев венац 10/И, са дневним редом: 

1') избор деловође и оверача записника; 
2} извештај Управног и Надзорног одбора о ра-

'ду у протеклој години; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
4) бирање Управног и Надзорног одбора; и 
5) евентуалне. 
Акционари који желе учествовати нека депонују 

-акције код банке „Златибор" у Београду најдаље 
три дана пред збор. 
3190 3-3 Управа 

ДУНАВ А. Д. ЗА ПРОМЕТ МАШИНА, МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

Позива акционаре на своЈу VII редовну годишњу 
скупштину, која ће се о д р ж а т 23 јуна 1946 године 
Ју 11 часова пре подне у друштвеним просторијама, 
Занка Вукотића 17, по одобрењу Министарства трго-
вине и снабдевања Србије бр. 32032, са истим днев-
ним редом КОЈИ је био објављен у „Службеном ли-

-сту" бр. 25 од 26 марта 1946 године. 
Акционари, који желе присуство©ати овом збору, 

тужни су најдаље до 18 .уна 1946 године д е п о н о в а н 
сво^е акције код Индустријске банке Ј у г о с л в и ј е а д . 
(Банкарско друштво а. д. у ликвидација , Бео-
град. 

21 маја 1946 године 
Београд 

3159 3-3 Управни одбор 

„ДУНАВКА" ФАБРИКА ТЕСТА А. Д. ЗЕМУН 
Позива акционаре на годишњи збор који ће се 

Одржати у друштвеној канцеларии у Београду, Кнеза 
Павла 4, на дан 27 јуна 1946 године у 10 часова пре 
подне са следећим дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора са завршним рачунима за 1945 годину; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор; 
б) евентуалне. 
Позивају се акционари да депонују акције дру-

штвеној благајни најдаље на три дана пре збора. 
8171 3-3 Управа 

ЖУПАНИЦА А. А 
Одржаће редован збор 30 јуна 1946 године 

у 10 часова у канцеларија Немањина 33, са овим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бројаче 
и овераче записника; 

2) читање и решавање о извештајима Управног 
и Надзорно! одбора и рачунима за 1945 годину 
и давање разрешнице одборима; 

3) измена правила; 
4) избор у Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција код предузећа најдаље до 

24 Јуна 1946 године. 
3182 2-3 Управа 

МЕСАРСКА БАНКА А. А , У БЕОГРАДУ 
У смислу члана 56 Закона о акционерски^ дру-

штвима и члана 47 банчиних правила, позива овим 
своје акционаре на 36 редовни годишњи збор, који 

се одржати на дан 24 јуна 1946 године у 10 часова 
пре подне у банчином локалу, Зелени венац број 2 
са следећим дневним редом: 

1) избор деловође и три оверача записника, ко„и 
су једновремено бројачи гласова; 

2) извештај Управног одбора о раду и валори-
зација и подношење рачуна за 1945 годину; 

3) извештај о раду Надзорног одбора у 1945 
години; 

4) одобравање биланса и вал ор шаци Је и давање 
разрешнице Управном « Надзорном одбору; 

5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор; 
6) предлози, који буду поднесени Управном од-

бору у смислу чл. 52 тачка ђ. банчиних правила, тј. 
ва десет дана пре збора. 
3153 3-3 Управа 

ДРИНА А. Д 
Одржаће редовни збор 30 јуна 1946 године 

у 11 часова у канцеларии, Немањина 33, са овим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бријаче 
и овераче записника; 

2) читање и решавање о извештајима Управног 
и Надзорног одбора и давање разрешнице; 

3) измена правила; 
4) избор у Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање ажциЈа код предузећа најдаље до 

24 јуна 1946 године. 
3181 2-3 Управа 

I СРПСКО А. А ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ШУМА 
Одржаће редовни збор 30 јуна 1946 године 

у 16 часова у канцеларији, Немањина 33, са овим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бријаче 
и овераче записника; 

2) читање и решавање о извештајима Управног 
и Надзорног одбора и давзње разрешнице; 

3) измена правила; 
4) избор у Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција код предузећа најдаље до 

24 јуна 1946 године. 
3180 2-3 Управа 

2ар1епа гпо1огпо& ђгосЈа »Сагс!а« 
Ргеѕисјот Ѕис1а га р о т о г ѕ к ј га!т р1еп рос! ђг. 

34/46/4 ос! 20 т а ј а 1946 ^осјте, гар1епјеп Је то!огш 
ћгос! 1апкег >Саг(!а<с као ротогѕк1 гаШ р1еп. 2а га-
ѕ!иршка ђгосЈа ос!гес!еп је ЈеПас с!г. Вгипо, асЈуока! 
и ЅрН1и. 

Бг. 34/46/6. — Ос! Ѕида га ротогѕ!« га1Ш р1еп џ 
ЅрИ1и, 22 т а ј а 1946 ѕгосЈте. К 3850 1-1 

2ар1епа то*огпо& ђгоДа »Уегђапо« 
РгеѕисЈот Ѕис1а га р о т о г ѕ к ј га1Ш р1еп рос! ђг. 

35/46/4 ос! 20 т а ј а 1946 &ос1те гаркпЈеп Је тополи 
ћгос! 1апкег »Уегђапо« као ротогѕк1 г а ! т р1еп. 2а 
гаѕШршка 1лос1а ос!гес1еп Је Ј ећас бг. Вгипо, асЈуока! 
и ЅрМи. 

Бг. 35/46/6. — Ос! Ѕис1а га р о т о г ѕ к ј га*т р1еп и 
ЅрМи, 22 т а ј а 1946 ѕ о д т е . К 3851 1-1 

2ар1епа рагођгос1а »Ѕ1еГапо« 
РгеѕисЈот ЅисЈа га ротогѕк1 г а ! т р1еп рос! ћг. 

36/46/4 ос! 20 т а ј а 1946 ѕо&пе гар1епЈеп Је рагоћгос! 
»Ѕ1еѓапо« као р о т о г ѕ к ј га*т р1еп. 2а гаѕ1:иршка 
ђгоба ос1гес1еп је Ј е Ш с <1г. Вгипо, асЈуока! 12 Ѕрии. 

Бг 36/46/6. — Ос! Ѕис1а га р о т о г ѕ к ј га1т р1еп и 
Ѕр1аи, 22 т а ј а 1946 ^осћпе. К 3852 1-1 



Страна VIII — Бро ј 46 

2ар1епа то1огпо& јесЈгепјака »Ѕ1топе(а« 
Ргеѕидот Ѕис1а га ротогѕк1 га1п1 р1еп рос! Бг. 

37/46/4 ос! 20 т а ј а 1946 ^ о д т е гар1епјеп је то1огш 
јесЈгепјак »ЅЈтопеѓа« као р о т о г ѕ к ј г а ! т р1еп. 2а га-
ѕ1иршка ћгода одгедеп је ЈеП&с с!г. Вгипо, адуока* 
и ЅрН1и. 

Бг. 37/46/6. — Ос! Ѕида га ротогѕк ј га1п| р1еп и 
ЅрП1и, 22 т а ј а 1946 &одте. К 3853 1-1 

2ар1епа то4огпо& јесЈгепјака »Ѕасга Р а т а н а « 
Ргеѕис1от Ѕида га ротогѕк! га!п1 р1еп рос! ђг. 

38/46/4 ос! 20 т а ј а 1946 јосипе, 2ар1епјеп је то1огш 
ј е д г е п Ј а к »Ѕасга Р а т а н а « као ротогѕк1 га!п1 р1еп. 
Ха 2аѕ1иршк-а ђгода одгедеп је ЈеПс1с с!г. Вгипо, ад-
уока! и ЅрПШ. 

Бг. 38/46/6. — Ос! Ѕида га р о т о г ѕ к ј га^гН р1еп и 
ЅрШи, 22 т а ј а 1946 &одте. к 3854 1-1 

2ар1епа рагођгосЈа »Ѕап С1&1« 
Ргеѕидот Ѕида га р о т о г ѕ к ј гаѓт р1еп род ђг. 

40/46/4 од 21 т а ј а 1946 &одте гар1епјеп је рагођгод 
»Ѕап С1§Г1« као ротогѕк1 га!;п1 р1еп. 2а гаѕ*иршка 
ђгода одгедеп је Ј е ћ а с дг. Вгипо, адуока* и ЅрМи. 

Бг. 40/46/6. — Од Ѕида га р о т о г ѕ к ј га1п1 р1еп и 
ЅрШи, 22 т а ј а 1946 д о д т е . К 3855 1-1 

2ар1епа то1огпо§ ђгода »Родеѕ*аѕ« 
Ргеѕидот Ѕида га ротогѕк1 гаШ р1еп род ђг. 

43/46/4 од 22 т а ј а 1946 &одте гар1епјеп је то1:огш 
ђгод »Родеѕ1:аѕ« као ротогѕк1 га1гц р1еп. 2а гаѕШр-
т к а ђгода одгедеп Је ЈеНс1с дг. Вгипо, адуока!: и 

* ЅрМи. 
Бг. 43/46/6. — Од Ѕида га ротог ѕк ј г а ! т р1еп и 

ЅрП1и, 22 т а ј а 1946 ^ о д т е . К 3856 1-1 

2ар1епа ратној гетогкега »Ѕап Апдгеа« 
Ргеѕидот Ѕида га р о т о г ѕ к ј га1т р1еп род ђг. 

32/46/4 од 18 таЈа 1946 &одте гар1епјеп је рани ге-
т о г к е г »Зап Апдгеа« као ротогѕк1 гаѓгЦ р1еп, 2а га-
ѕШршка ђгода одгедеп је ЈеПпс дг. Бгипо, адуока! 
и ЅрМи. 

Бг. 32/46/6. — Од Ѕида га р о т о г ѕ к ј г а ! т р1еп и 
ЅрН1и, 18 т а ј а 1946 ѕ о д т е . К 3857 1-1 

2ар1епа гШагѕко§ »згода »ЕПка« 
Ргеѕидот Ѕида га ротогѕк1 га1п1 р1еп род ђг. 

31/46/4 од 18 т а ј а 1946 &одте гар1епјеп је гШагѕк1 
вгод »Епка« као ротогѕк1 гаѓт р1еп. 2а гаѕШршка 
у1аѕшка ђгода одгедеп је ЈеПб1с дг. Бгипо, адуока! и 
ЅрМи. 

Бг. 31/46/6. — Од Ѕида га ротогѕк1 гаШ р1еп и 
ЅрН1и, 18 т а ј а 1946 ѕ о д т е . К 3858 1-1 

2ар1епа то4огпо§ једгепјака »Вгепга« 
Ргеѕидот Ѕида га р о т о г ѕ к ј га1т р1еп род ђг. 

30/46/4 од 18 т а ј а 1946 &одте гар1епјеп је то1;огт 
једгепјак »Вгепга« као ротогѕк! га1ш р1еп. 2а га-
ѕШршка у1аѕтка ђгода одгедеп Је Јећсјс дг. Вгипо, 
адуока* и ЅрПШ. 

Вг. 30/46/6. — Од Ѕида га р о т о г ѕ к ј га1Ш р1еп и 
Ѕр111и, 18 т а ј а 1946 ^ о д т е . К 3859 1-1 

ЅкМапје гар1епе ѕа то*огпо& вгосЈа с1Ѕ*егпе »Апсопа« 
Ргеѕидот Ѕида га ротогѕк! га1ги р1еп род ћг. 

21/46/4 од 16 т а ј а 1946 &одте гар1епјеШ гаШ ћгод 
р1ѕ1:егпа »Апсопа« т ј е ротогѕк1 г а ! т р1еп. Вгод ѕе 
оѕ1о5ада вег ѓгоѕкоуа. 2а гаѕѓиршка у1аѕтка ђгода 
одгедеп је ЈеПас дг. Вгипо, адуока* и ЅрП1и. 

Бг. 21/46/6. — Од Ѕида га р о т о г ѕ к ј га1т р1еп и 
ЅрШи, 22 т а ј а 1946 ѕ о д т е , К 3860. 1-1 
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2ар1епа р а т е решѕе »Ашеппе« 
Ргеѕидот Ѕида га р о т о г ѕ к ј г а ! т р1еп род ћг* 

20/46/4 од 15 т а ј а 1946 &одте гар1епјепа је рагп^ 
решѕа »Ашеппе« као ротогѕШ г а ! т р1еп. 2а гаѕ1ир: 
т к а ћгода одгедеп је ЈеПб1с дг. Вгипо, адуока* и 
ЅрП1и. 

Бг. 20/46/4. — Од Ѕида га р о т о г ѕ к ј га!ш р1еп и 
ЅрП1и, 15 т а ј а 1946 е о д т е . К 3861 1-1 

2ар1епа ри1пѓско^ рагођгода »ОеоНгедо МатеИѓ« 
Ргеѕидот Ѕида га ротогѕк1 га!п1 р1еп род ђг. 

22/46/4 од 16 т а ј а 1946 &одте 2ар1епјеп је ри1шск1 
рагођгод »Сеоѓѓгедо МатеШ« као р о т о г ѕ к ј га1п1 р1еп. 
2а гаѕШрпЈка ђгода одгедеп је ЈеПас дг. Вгипо, ад-
уока! и ЅрШи. 

Бг. 22/46/6. — Од Ѕида га ротогѕк1 га1п\ р1еп и 
Ѕр1Ии, 17 т а ј а 1946 е о д т е . К 3862 1-1 

2ар1епа то!огпо^ ђгода С1ѕ(егпе »Ме1еог« 
Ргеѕидот Ѕида га ротогѕк1 гаШ р1еп род 

23/46/4 од 16 т а ј а 1946 &одте гаркпјеп је т о ! о г ш 
ђгод с1ѕ1:егпа »Ме1еог« као ротогѕк1 га1ш р1еп. 2а га-
ѕШрпЈка у1аѕшка ђгода одгедеп је ЈеНсЈс дг. Вгипо, 
адуока* и Ѕр111и. 

Бг. 23/46/6. — Од Ѕида га ротогѕк1 таћи р1еп џ 
БрШи, 17 т а ј а 1946 ѕ о д т е . К 3863 1-1 

2ар1епа ро1и1еге(по^ рагођгода »СШа (И Магѕа1а« 
Ргеѕидот Ѕида га р о т о г ѕ к ј га1п1 р!еп род кг* 

25/46/4 од 16 т а ј а 1946 &одте гарЦепјеп је ро1и!:е-
ге!п1 рагоћгод »С1иа д1 Магѕа1а« као ротогѕк1 га!п'и 
р1еп. 2а гаѕ!;ирп1ка у1аѕшка ђгода одгедеп је ЈеНбѓб 
дт. Вгипо, адуока! и ЅрП1и. 

Бг. 25/46/6. — Од Ѕида га ротогѕк1 гаѓпл р1еп и 
ЅрП1и, 17 т а ј а 1946 ^ о д т е . К 3864 1-1 

2ар1епа ри!п1ско§ рагоћгосЈа »ОшНо« 
Ргеѕидот Ѕида га ротогѕШ гаШ р1еп род ђг. 

26/46/4 од 16 т а Ј а 1946 &одте гаркпјеп је ри!шск1 
рагођгод »БиИш« као ротогѕк1 га1т р1еп. 2а гаѕ!;ир-
шка у1аѕп1ка ћгода одгедеп је ЈеНб1с дг. Вгипо, адуо-
ка1: и ЅркШ. 

Бг. 26/46/6. — Од Ѕида га р о т о г ѕ к ј гаВД р1еп џ 
ЅрПШ, 17 т а ј а 1946 &одте. К 3865 1-1 

2ар1епа ри(п1бко^ рагођгода »СшНо Сеѕаге« 
Ргеѕидот Ѕида га ротогѕк1 га1п1 р1еп род ђг. 

27/46/4 од 16 т а Ј а 1946 &одте гар1епјеп је ри!;шск1 
рагођгод »Сшћо Сеѕаге« као ротогѕк1 гаШ1 р1еп. 2а 
гаѕ1;иршка у1аѕтка ђгода одгедеп је ЈеПсЈс дг. Вгипо, 
адуока! и ЅрПШ. 

Бг. 27/46/6. — Од Ѕида га ротогѕк1 г аШ р1еп и 
ЅрИ1и, 17 т а ј а 1946 ѕ о д т е . к 3866 1-1 

2ар1епа ри!пЈско^ рагођгода »Аиѕоп1а« 
Ргеѕидот Ѕида га ротогѕк1 га1п1 р1еп род ђг. 

28/46/4 од 16 та Ја 1946 ^од»пе гар1епјеп је ри1шскј 
рагођгод »Аиѕоша« као ротогѕк1 га1ги р1еп. 2а га-
ѕѓирпика ђгода одгедеп је Јећск: дг. Вгипо, адуока! 
и Ѕр111и. 

Бг. 28/46/6. — Од Ѕида га ротогѕк1 га!ш р1еп и 
ЅрМи, 17 т а ј а 1946 д о д т е . К 3867 1-1 

2ар1епа гШагѕко^ ђгосЈа »Аи(!асе« 
Ргеѕидот Ѕида га ,ротогѕк1 гаШ р1еп род ђг. 

29/46/4 од 18 т а ј а 1946 &одте гар1епјеи ^ п6агѕк1 
ђгод »Аидасе« као ротогѕк1 га!п1 р1еп /2а 2аѕ1ирткз 
у!аѕп1ка ђгода одгедеп је Ј е ћ а с дг. Вгипо, адуока^ 
Ји ЅрПШ. ^ 

Бг. 29/46/6. — Од Ѕида га ротогѕк ! га1п1 р1еп и 
ЅрЈии, 18 т а ј а 1946 е о д т е , К 3868 1-1 
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јесени после ко ј н а с т а н а т последици предвидиш 
0р законот за лица кои не дадат изјава да се 
спремни да се вратат во татковината. 

Бр. 4790 
29 мај 1946 година 

Белград 

Заст. Министер на внатрешните раисон 
Министер без ресор, 

Милован Гјилас, е. р. 

320. 
Заради правилно и благовремено спроведуење 

Уредбата за улагање амортизациона квота на инду-
шрисмите и рударските претпријатија од 18 април 

'И»46 година прошЈшуам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЅШЕНУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА УЛАГАЊЕ 
АМОРТИЗАЦИОНАТА КВОТА НА ИНДУСТРИ-
СКИТЕ И РУДАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

}' 1) Амортизационата квота, образложена во чл. 
( | Уредбата за улагање амортизационата квота на 
дадустришите и рударските претпријатија, се из-
јНајдуе од калкулативн^те отпиен кои што имаат да 
'Ве пресметаат во смисла прописите на Одлуката за 
родиоо браон от о сметководство и Општото напатствие 
За калкулација во стопанските претпријатија. 

2) Собирот на ук алку лис аните трошкови на от-
.Моите за целокупното производство на добрата иди 
'услугите на еден пресметен период и това без оглед 
/ша ли еа тие производи или услуги се поднеауат 
] Ј | ш не поднесуат калкулации ^ без оглед да ли 
^доошковите на отпадите во калкулациите се иска-
*исуат како одделен елеменат или во вид на општи 
{(тошков®! (режија), не смее да го прејде износот 
1на калкулативиите отпиен ко ј што е искажан во 
ш е т ков од ство то (книжен) за то ј пресметан период. 

Ако после поднесените калкулации се покаже 
Ша стварното производство е пого темо од она кое 
'што (служило како основ за поделба калкулации«^® 
^отшси и другите општи трошкови — претпријати-
јата се должни да поднесат нови калкулации во кои 
Според прописите за едно образи ото сметководство 
и општото напатствие за калкулација во стопански^ 

/Претпријатија, калкулативните отпиен како и дру-
г и т е општи трошкови ке ги поделат и пресметаат 
Ј 1*а иозголемено стварно производство и ке бараат 
'нови цени. 
ч, 3) Доколку претпријатијата во времето од 1 
/ јануари до 31 мај 1946 година на име трошковите 
/На отпиен ук алку лиса ле пов ек је но што во тоа 
* фр еме книжиле на сметка на калкулативните отпиен. 
/се должни тој вишок накнадно да го прокнижат 
<На сметка на калкулативните отпиен со ден на 31 
'Мај 1946 година; 

4) Сите индустриски и рударски претпријатија 
со должни најдоцна до 11 јуни* 1946 година да го 

ЈПријават на Државната хипотекарна банка, на сво-
е т о надлежно министерства како и оние уреди за 

< Ј^ени кои што се надлежни за одредуење цени на 
Ј а в н и т е производи, — вкупниот износ на сите от-
п и е н кои што се у1каж1ул1исани за производството 
/ од 1 јануари до 31 мај 1946 година. Исто така се 
/должни да ја достават на овие установи и спец^Ј-
Јфикациата на 'предвидените калкулативни отпиен 
(по групи на инвестиции и со на§начуење нивни 

к н и ж н и вредеокпЅи Ша основа спроведената валори-
з а ц и ј а ) и тона најдолна месец денЗ по приемот на 
»Одлуката од надлежниот министер на финансиите за 
валоризација . 

б) Секоја година, а најдоцна месец дена по 
завршетокот на работната година, сите индустриски 
и рударски претпријатија ке поднесуат »на наведе-
ните установи пријава за годишниот износ на калку-
лативните отпиен кои што се предвидени за таа 
годша . 

Со таа пријава претпријатијата ке достават и 
извод од сметката на калкулативните отпиен за 
протегната година. 

6) Сите индустриски м рударски претпријатија 
се должни целиот износ на пресметаните и книже-
ните калкулативни отпиев за една работна година 
да го исплатат најдоцна 10 една по завршетокот на 
таа работна година, и това во месечни рати. 

Месечните рати има да се уплатуат најдоцна до 
10-иот во месецот за протегнатиот месец, а износот ѕ 
на Тс1(е рати претпријатијата има да подееуат спроти 
расположивите парични средства од готовината 
остварена со продавачка на стока и това без оглед 
на време кога таа готовина била остварена. 

Според това прописот на чл. 8 Уредбата за ули-
вање амортизационата квота на индустриските и 

ударските претпријатија ита да се разбере во таа 
миела да се за уплатуење амортизационите квоти 

&е смеат да се употребу ат п а р т и и средства кои 
што потекну ат од други извори (на пр. посебни 
кредити, продавачка на инвестиции и ел.). 

7) Претпријатијата ке книжат пресметка и уплати 
на ка ж у лативши отпиен спроти книговодствениот 
пример. 

Бр. 13191 
29 мај 1946 година 

Белград 
Заст. Министер еа индустриите 

Министер на рударството, 
Бане Андрејев, е. р. 

(Книговодствениот пример за книжење аморти-
зациони квоти ке се објави во бр. 23 „Службена 
саопштења Савезног уреда за цене" од 8 јуни јунк 
1946 година). 

321. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподел-

а и потрошуачка на стоката и точ. И Решеното на 
топанскиот совет за одредуеље предметите кои што 

спаѓаат под планска р а с п о д е л а и потрошуачка од 
12 мај 1945 година („Службен лист" бр. 32/45) а во 
врска точ. 1, 2, 3, 4, 5 и 10 Решењето бр. 467 од 
саопштења Савезног уреда за цене" од 8 јуни 1946 
година). 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ПОЕДИНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАН. 

СКАТА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА 
I. — Се пуштаат во слободна продавачка следни-

те предмети: 
1) Тврдо сирење (качкаваљ, трапист, ементалер 

и сл.) од домашно производство; коњи за колење; 
2) машки шешири и капи, пуловери, џемпери ц 

елечиња, келер-иантлики, јажиња, санитетска вата, 
газа и завои, кројачка вата и вателин; 

3) свињска кожа осем онаа за галантерија, ме-
шина, опута—шивачка, цеи аниќ (пгп алт) отпадоци , 
од кожа, јарешка кожа до три фуеа — т&Јп за ра-
к а в и ц и , — чевли со дрвен гјон, детски чевли до 
број 25 заклучно, сандали изработени од кожа која • 
што не се навогја под планска расподелба и потро-
шувачка; 

4) гумени корита, гумени плочи, гумени пенушка,, 
гумени топуци, надворишни гуми за детски бицикл!! 
димензија 14X15/8 и 22X15/8; 

5) потковици за стока од сите форми и големи-
ни, приварнии/ћ1 (грофови) и леденици (штолни), ЗЈа 
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потков на стоката од сите форми и големини, стру-
ги за намештај, поцинкуени садови, стругани садо-
ви, лакови за пили за железо, ваги: паланца, деци-
мални, децимални и кантари, тегови од сите тежи-
ни, вршници, фенери со стакло, карбитски ламби и 
горионици, кјумбиња и штедњаци, колена за кјумци; 

6) сапунски праф, маст за чевли. 
II. — Со оваа наредба не се докаедуе во пропи-

сите за цените. 
III. — Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 

об јаву ењ ето В10 „Службениот Л1ист на Федер а тиви а та 
Народна Република Југославија". 

Бр. 45225 
1 јуни 1946 година 

Белград 

Министер на трговијата и онабдуењето, 
др. Заим Шарац, с. р. 

О Д Л И КОВАНИМ 
ПРЕЗИДИУМ 

на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

на оснс^а членот 2 став 2 Законот за ордените 
и медалите, одобруе Наредба на Штабот на XXI 
српска ударна дивизија 

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната борба, одлику ат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Јовановић" Драгољуба Јован; 
п.поручник Камперелић Животе Живота; 
поручник Радишић Јове Пантелија; 
ст. водник Прибаковић Милисава Миодраг; 
п.поручник Секулић Илије Александар; 
поручник Вељовић Радисава Милоје; 
^.поручници: Мијаиловић Антонија Душан, Бало-

вић Вује Стојан и Теодоровић Радивоја Милисав; 
поручник Милићевић Боривоја Светомир; 
п.поручници: Нешковић Милоја Светомир, Миле-

тић Бранка Тихомир к Спасојевић Вуксана Вукоје; 
поручници: Станковић Лазара Божидар и Ката-

нић Горољуба Љубиша; * 
капетан Котур Милана Петар; 
поручници: Комадинић Радојице Драгољуб и Ле-

мић Миче Ђуро; 
капетан Вукичевић Данила Спасоје; 
поручник Кецман Луке Урош; 
п.поручник Вујачић Петра Данило; 
Бојовић Анте Никола; 
поручници: Илић Николе Љубиша и Мујачић 

Арифа Авдо; 
Дељанин Милића Велизар; 
-п.поручник Радосављевић Алекс. Светомир; 
Јеремић Радојице Добривоје; 
мл водник Стојановић Миленка Милован; 
водник Ивановић Спасоја Милисав; 
Павловић Љубомира Радунка; 
десетар Бабић Радомира Радован; 
Игњатовић Момира Митивоје и Симоновић Пре-

драга Властимир, 
поручник Станковић Милована Спасоје; 
Митровић Војислава Вучко; 
поручник Вељовић Милета Радомир; 
п.поручник Радивојевић Михаила Никола; 
Миљановић Васе Јово; 
поручник Алексић Ивка Недељко; 
водник Стефановић Милоша Живојин; 
п.поручник Остер мон ов ић Антона Вукашин; 

мл. водници: Ивковић Симе Ратко и Илић Мила-
на Драга; 

Чокорило Гаврила Вујо, Јовановић Косте Жарко 
и Гавриловић Антона Антон; 

ст. водник Бабић Будимира Милорад; 
п.поручник Богићевић Јаноша Вера; 
Тотић Јована Петар; 
заставник Прибић Митра Пајо; 
п.поручник Путић Томе Боривоје; ' 
ст. водник Зорица Николе Стака; 
водник Мирић Глише Марија; 
поручник Петровић Живорада Живко; 
п.поручник Ћирковић Драгутина Душан; 
поручник Кнежевић Јована Вучета; 
заставник Хаџић Радована Драго; 
борац Симоновић Никодија Радојко; 
Јанковић Војислава Милорад; 
борци: Јанковић Војислава Михаило, Николић 

Огњена Милан, Рајковић Милана Тихомир, Радић 
Ђуре Трифун и Драјић Зарија Јован; 

заставник Прица Милана Спасе; 
капетан Кнежевић Недељка Драгутин; 
поручници: Новаковић Трифуна Милош, Кнеже-

вић Милете Душан и Костић Ранђела Милан; 
заставник Свилар Стојана Миле; 
поручници: Вукановић Радула Петар и Крајино-

вић Божидара Душан; 
водник Мосић Косте Стојадин; 
заставник В у к м и р о в и ћ Николе Добрила; 
поручник Славковић Цветка Светомир; 
борац Вукићевић Томе Жарко; 
поручник Шипка Петра Мирко; 
капетани: Марта« Антона Славко и Тинкић Мио-

драга Светозар; 
ппоручник Бургић Милова Витомир; 
ст. водник Бадњаревић Ми чана Бадњар; 
капетани: Кнежевић Саве Милан и Јовановић 

Драгољуба Миодраг; 
поручник Јакшић Милорада Милоје; 
п.поручник Бесара Ђорђа Жарко; 
поручник Ђукановић Јована Михаило; 
ст. водник Праизовић Радивоја Живан; 
поручник Винцек Стјепана Јосип; 
п.поручнвк Пањковић Никодина Богољуб; 
»поручник Нецић Радисава Милорад; 
п.поручник Ђукановић Милутина Предраг; 
борац Маузер Ђуре Милан; 
заставник Васиљевић Васиља Миодраг; 
Филимоновић Милоша Милован, Поповић Милана 

Михаило и Масагић Илије Никола; 
п.поручник Кесер Пере Милан; 
п.поручници: Гога Милован Ратко, Кукић Ђорђе 

и Петковић Преке Милан; 
Гајић Мутина Влачислава; 
капетан Милојевић Бланка Јован; 
поручник Пережић Ђуре Гавро; 
капетан Врачар Богдана Дане; 
поручници: Липовац Младена Петар и Оцокољић4' 

Негосава Станислав; 
капетан Чукић Ивана Милорад; 
п. пор учинци: Стојаковић Душана Ђуро, Јевтић 

Вељка Марко и Златић Радована Будимир; 
капетан Недић Божидар; 
п.поручник Мичић Гвоздена Видан; 
Лисулов Милоша Небојша; 
заставник Јанковић Драгомира Иван; 
поручник Вујотић Марка Лука; 
ст. водник Ђукић Зарија Мирко; 
мајор Вучековић Јскаша Момчило; 
поручник Тадић Петра Антоније; 
Радоњић Радивоја Вељко и Бошковић Аћима Ди-

митрије; 
маЈОр Адамовић Саве Стеван; 
капетан Јовановић Драгољуба Миодраг; 
Богичевић Милутина Неђо, Вуловић Стевана Ми* 

лорад и Барач Симе Радоња; 
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поручник Павловић Ђуре Павле; 
Крстић Драгутина Јов&н; 
^а јор Обрадовић Милоше Раде; 
п.поручник Пантош Јована Милан: 
мајор Дробац Јове Ђура; 
капетан Попивода Саве Лазар; 
Дујић Богдана Владимир, Узелац Бранка Стева и 

Спасић Јована Миодраг; 
калеши Сесардић др. Анте Дражен; 
Палигорић Сотира Димитрије и Бабић Милана 

Лаза: 
поручник Јаковљевић Јанка Миливоје: 
Мркић Ристе Радуле; 
капетан Зоговић Јосифа Божидар; 
ст. водник Хараван Мика; 
Николић Михаила Кузман; 
поручници: Пушкаревић Косте Стеван и Миледи* 

новић Петра Радомир; 
п.поручник Пероња Јуре Тома; 
Арсеновић Петра Душан; 
п.поручник Максимовић Милоја Милорад; 
Михајловић Драгољуба Бранко; 
заставник Пленковић Анте Јурај; 
Вујић Филипа Видоје и Габар Драгутина Карло; 
поручник Јовановић Јуре Никола; 
Голубовић Сретена Владислав, Диковић Стојана 

Милоје и Кецојевић Милике Ђоле; 
поручник Пишлер Јосипа Цветко; 
Миланко Стеван, Софронијевић Гав1ре Радош и 

Царић Јакова Славко; 
ст. водник Лулић Дане Петар; 
Ереш Бране Јосип и Филиповић Величка Дими-

трије; 
поручник Грбић Миле Невенка; 
п.поручник Керкез Симе Душан; 
капетани: Савчић Неђе Бошко и Павлаковић Јан-

ка Јуре; 
поручник Пејовић Милоја Радомир; 
п.поручник Црнковић Јосипа Звонко; 
заставници: Копривица Косте Милован и Ђорђе-

вић Николе Стојан; • 
Ћурчић Николе Ђорђе, Радовановић Светозара 

Димитрије и Милијановић Стевана Живота; 
капетан Романо Јакоба Марио; 
ст. водник Јовановић Милана Божин; 
Тодоровић Илије Михаило. 

Бр. 67 
22 февруари 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перунччич, е. р. до. И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

на основа членот 2 став 2 Законот за облепите 
и медалите одсхбруе Наредба на Штабот на 48 ди-
визија бр. 38 од 1 мај 1945 година 

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната борба. одл)икуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
Димитровски К. Георги, Дурацовски Д. Васил, 

Даминовски Ј. Веле, Кукумешевеки А. Климе, Лега 
Н. Јанко, Китановски М. Љ\убчо, Павловски С. То-
дор, Станковски С. Методије, Серафимов оки Н. 
Петар, Тошин овски Г. Благој, Темовски X. Атанас, 
Филиповски Р. Соне, Георгиевски К. Благоје и 
Делова Д. Иванка 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
Ареов Н. Тодор, Андоновски К. Иван, Бубески 

Никола, Бојевски М. Јордан, Блажевски Г. Блаже, 
Васил ев а Г. Рајна, Јевремов Ј. Јеврем, Тер асимов-
ски Ц. Верде, Добревски' X, Благој, Доновски К. 
Александар, Даскаловски Т. Живко, Жешков Ј. Пе* 
тар, Зајковски И. Драган, Иљовски С. Танас, Инпи« 
лисов Д. Гаврил, Јотевски С. Иван, Јанковски С. 
Драган, Крстовски Р. Богдан, Лазаревски Д. Стојко 
Масларков ЈТ. Милан, Митевски Н. Миле, Митевски 
Г. Јонче, Муртевски Р. Костадин, Надевски М. 
Благој, Делиевски Ф. Коле, Петровски Б. Ристо, 
Сапундриски М. Киро, Тасевски Д. Александар, То-
доровски И. Дара, Трајковски Д. Стојко, Фабић 
Б. Вера, Тодоров А. Јордан, Филовски Н. Дончо, 
Филиповски Д. Слободан, Хаџи Здравевски Г. др. 
Никола, Чакалов X. Илија и Чадиновски Д, Ристо, 

Бр. 76 
22 февруари 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

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

ОД ЗЕМСШГТЛШЕНИ листови 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

у Народној Републици Србији" во бројот 21 од 24 мај 
1946 година објавуе: 

Одлука за надлежноста .во работите по Законот 
за слатководното рибарство; 

Одлука за ставање вон сила Одлуката за извоз 
заработената храна на поледелските работници; 

Одлука за оснивање Окружна градежно претпри-
јатие во Нови Сат 

УРАДИМ ЛИСТ 
ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист људске републике Словеније" во 
бројот 26 од 3 април објавуе: 

Закон за управната поделба на Народната Репу-
блика Словенија. 

Во бројот 28 од 10 април објаву е: 
Закон за гаранциата на Народната Република 

Словенија за кредит, даден на Рибната централа на 
набавуачко-продавачките кооперации е. о. ј. во Љуб-
љана, во износ динари 12,000.000.—; 

Решење на Министерството за народно здравје 
за височината на посебни пристојби во јавните бол-
ници. 

^о бројот 29 од 13 април 1946 година објавуе: 
Јако« на Президиумч)т на Словенското народно-

ст ^ б о д е т е лио в ек је за гаранција на Народната Ре-
публика Словенија за заем даден на државниот 
радник ^ б у к о в и ц а во износ од дин. 2,500.000.—; 

Уредба за оснивање „Државно автобуско и тран-
спортно »претпријатие на Словенија,,. 

Во бројот 30 од 17 април 1946 година објавуе: 
Закон за дополнуењата и измените на Законот за 

аграрна реформа и колонизација во Словенија од 17 
декември 1945 година („Урадни лист" СИОВ и НВС 
бр. 396/62; 

Закон за превземање гаранција за кредити, да-
дени на ^оперативниот сектор на подрачје НРС од 
Народната Република Словенија; 

Наредба за ликвидација заводот Кге1ѕѕрагкаѕѕе 
во Трбовље. 

Во бројот 31 од 20 април 1946 година објавуе: 
Закон за употреба заемот на Народната Републи-

ка Словенија во износ од 120,000.000.— динари кај 
Државната хипотекарна бднка; 
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Наредба на Министерството на народно здравје 
р Р С за обвезао пријавуење туберкулозата и за еви-
денција на туберкулозните. 

Во бројот 32 од 21 април 1046 година објавуе: 
Закон за обвез-но о б р а б о т е ш е земјоделските зем-

љишта и за привремено уредуење на земјишниот 
закуп; 

Уредба за оснивање и у.правуење со фондот за 
одржуење заводите за издржавање казни и притвор. 

Во бројот 34 од 8 мај 1946 година објаву е: 
Уредба за оснивање Геолошкиот завод за Слове-

нија; 
Правилник за накнада трошковите за службени 

(патувања и селидби на службениците на народните 
м а с т и и на државната управа на Народната Репу-
блика Словенија; 

Решење за дневниците на членовите од даночни-
те комисии. 

; Во бројот 35 од 11 мај 1946 година објавуе: 
Обвезно толкуење членот 2 ст. гј) Уредбата за 

предвремено уредував наградите иа лозарите од 3 
ноември 1945 година („Урадни лист" бр. 354/50); 

Наредба на оснивање Околискиот суд во Словен-
к а Бистрица и за новата надлежност на околиски-
те судови; 

Правилник за доделуење стипендии од Министер-
ството за градежите на МРС во Љубљана; 

Наредба на Министерството за градежи во по-
глед на одозовуење објавата за укинуење нарцела-
^цште и дозволите за градење и во поглед постапка-
та при обновуење зградите за живеење. 

Во бројот 36 од 15 мај 1946 година објавуе: 
Закон за привремено уредуење на рибарството во 

'Словенија; 
Уредба за музичките школа; 
Уредба за оснивање и уредуење Географскиот 

музеј на Словенија; 
Напатствие за обвезна регистрација на инжињер-

'шите и градежните претпријатија („Урашани лист" бр. 
ј®4 од 7 јануари 1946 година). 

Во бројот 37 од 18 мај 1946 година објавуе: 
Финансиски закон на Народната Република Сло-

венија за буџетска 1946 година. 
Во бројот 38 од 22 Ј^ај 1946 година об јаву е: 
Решење за доделуење кожи за изработуење 

"обувши за селското население. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службениот лист на Народ-

нога Република Хрватска, во бројот 72 од 28 мај 1946 
година објавуе: 

Решење за уводуење (^некултурниот динар. 
Напатствие за полагање испит за управуачитена 

Шдоваите и за издавање дозволи на управуачите на 
мваите. 
Во бројот 73 од 31 мај 1946 година о б ј а в е : 
Правилни^ џџ полагање приватни и допОлнски 

лепити во ѓшкаЗиите и класичните гимназии. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

»Службени лист Народне Републике Босне и $ер-
'аде*' Во бројот $2 о^ 29 мај 1949 година објавуе: 
Правилник за Завршниот испит во трговските ака-

демии; 

Правилник за организација и работа на одборите 
за обнова жилишните згради, 

Одлука з,а измена Одлуката на Министерот за 
правосудието бр. 2330 од 1 септември 1945 година и 
за (укинуење Одлуката 1бр. 7858 од 16 мај 1946 го-
дина — за народните* судови. 

И С П Р А В К И 
Во текстот »на Законот за заштита југословен, 

скиот имот и имотните права и интереси во ино-
странство, кој е објавен во „Службениот лист на 
ФНРЈ" бр. 12 од 8 февруари 1946 година, во послед« 
ниот ред ставот 2 член 2 истиот закон е оштампано: 
„1 април 1941 година" а треба да стои: „6 април 1941 
година". 

Бр. 7061. — Од Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ, 5 јуни 1946 година. 

Во Правилникот за изер пцуење Законот за 
воена обвеза на државјаните на Федеративна та 
Народна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 42 од 24 мај 1946 година) се поткрале 
следните грешке: 

1) во членот 5, точка 2, став трети, место „1/5" 
треба да стои ,,1/гј"; 

2) во цл. 5, точка 3, место „КВО" треба да стое! 
„МИО"; 

3) во чл. 9, точка 1, став прв, во последната 
реченица после зборот „старост" да се стави збор 
„не". 

V бр. 6495. — Од Министерството на народната 
одбрана. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

312. Решење за постојан месечен додаток на 
научните работници 529 

313. Наредба за ослободуење од такси дока-
зите за примање фамилијарниот додаток 
на работниците и намештениците — — 529 

314. Наредба за начинот на наплатата дано-
кот на работен промет на стока која што 
државните претпријатија што се загаима-
ват со извоз ја набавуат во земјата во 
цел на извоз — — 529 

315. Наредба за измени на стооите за данок 
на работниот промет на пиво и друга 
стока — — 530 

316. Наредба за укинуење таксите во постап-
ката за доделуење рационирана стока — 530 

317. Наредба за измени и дололнуења про-
писите за разрез и наплата данокот на 
луксуз — — 531 

318. Правилник за акордни премии односно 
додатоци за работа н^ вадење потопени 
објекти што е сврзана со особени напо-
ри и опасност — 531 

319. Решење за завршетокот на репатриа. 
циата на југословенските државјани од 
Египат — — 532 

320. Решење за ирименуење Уредбата за ула-
гање амортизационата квота на инду-
стриските и рударските претпријатија — 533 

321. Наредба за изземање поедини предмети 
од планската расподелба и потрошувачка 533 
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