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533. 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЦЕНЗУРА НА КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ 
ФИЛМОВИ 

Член 1 
Секој кинематографски филм подразумуејки ту-

ка и рекламните фотографии и плакатите мора да се 
цензурираа" за јавно прикажуење. 

Член 2 
Цензурата на кинематографските филмови ја 

врши цензурна комисија ,шри Филмското претприја-
тие на Демократска федеративна Југославија. 

Цензурната комисија ја сочинујат по еден деле-
гат на Министерството за народна одбрана, Мини-
стерството за информации и Министерството за 
просвета, који уедно е секретар на цензурната ко-
мисија и раководи со работата на цензурната ко-
мисија. 

Член 3 
Решениата на цензурната комисија се конечни 

и задолжителни за целата територија на Демократ-
ска федеративна Југославија. 

Член 4 
Секој одобрен филм за јавно прихажуење до-

бива цензурни документ. 

Член 5 
Јавното прикажуење на филмот е допуштено 

само во онаја форма во која е одобрено според 
цензурниот документ. Зборуење, уписиатите тек-
стови и насловната на филмот не смејат да се ме-
њајат без о,добруење на цензурната комисија. 

Член 6 
Се овластује Министерот за просвета на сојуз-

ната влада да пропише Правилник за работата на 
цензурната комисија. 

Член 7 
Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист". 

3 август .1945 година 
Београд 

Претседател на Министерскиот совет 
и Министер за народна одбрана, 

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

Министар за просвета, 
Владислав Рибникар, с. р. 

534. 
На основание на чл. 9 на Законот за демобилиза-

зија постарите годишта на обвезниците, жените и 
хранителите на Југословенската армија и морнарица, 
во споразумуење со сојузното министерство за фи-
нансии и Министерството за колонизација н.ропи-
т у јани 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИ-
ЗАЦИЈА НА ПОСТАРИТЕ ГОДИШТА НА ОБВЕЗ 
НИЦИТЕ, ЖЕНИТЕ И ХРАНИТЕЛИТЕ ВО ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И МОРНАРИЦА 
А) Општи одредби 

Член 1 
По чл. 1 точ. б) на Законот на Санитетското 

оделение на Министерството за народна одбрана ќе 
донесује решение, који жени нема да бидат демо-
билисани во постојаните санитетски институции не-
посредно потчинети на Министерството за народна 
одбрана, а штабовите на армијата за останатите по-
стојани санитетски институции. 

По истиот член на Законот ќе доносујат реше-
ние за задржавање во војната служба специјал,исти-
те, како и жените во другите институции штабови-
те на армиите, ваздухопловството ,и морнарицата, 
командите на родовите на војската, начелниците на 
оделениата на Министерството за народна одбрана, 
Штабот на корпусот на народната одбрана и Шта-
бот на гердес к ат а бригада. 

Член 2 
Обвезниците на постарите годишта и жените, 

који по Законот имат право на демобилизација, а 
желајат да останат во Југословенската армија и 
морнарица, сходно на чл. 1 став претпоследни на 
Законот, изјавујат овова записнички на својте прво-
претпоставени раководители, који овој Записник со 
својето мнение го доставујат по надлежен пат на 
штабот на дивизијата или на него равен штаб, који 
доносује решение за остануење или отпуштање до-
тичното лице. 

Б) Поступуење со хранителот 
Член 3 

По чл. 2 на Законот, молбата за хранителот, по 
дефиницијата изнесена во Законот, ја подносује 
членот на задругата или фамилијата, чији обавезник 
е хранителот. 

По молбата, која се подносује, молителот требе 
да наведе покрај другото во која единица и во кој 
гарнизон служи обвезникот, за кого се сака призна-
вање на хранителна погодба. 

Во една задруга (фамилија) како хранител може 
да биде ослободено само едно лице. 

Член 4 
На молбата, да се на извесен обвезник признаје 

својство ,на хранител, која се подносује по чл. 3 на 
овој Правилник, да се приложи удостоверение во 
које ќе се изнесе: 

а) фамилијарно или задружно оостојание (фами-
лијарна извесница); 
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б) имотно состојание на задругата или фамили-
јата во одношение на имењето на земјата, стоката, 
алатите, макјините и другите извори који дават 
приход; 

в) умрените лица, како и лицата који загинале, 
настанале, во племство, во Југословенската арзи ја и 
морнарица и т. н.; 

г) ако задругата" или фамилијата има имање, да 
се задругата или фам.илијата не може да издржује 
со плакјање работна снага за обработуење имањето; 

д) да се задругата или фамилијата издржује ис-
клучително од личната работа на дотичното лице (за 
кого се моли хранителна погодба), како и да не по-
стоји ниједен задругар, односно член на фамилија-
та, способен за работа и заработуење, нити таков, 
који ужива пензија, или друга каква помокј од др-
жавата или макар каков други постојан приход до-
волен за издржуење фамилијата или задругата. 

Овова удостоверение го издава десниот (кра-
евни) народни одбор и одговорен е за вистинитоста 
на податците. Во случај да се утврди, удостовере-
нието да не одговара на стварноста, месниот (кра-
евни) одбор ќе биде земе,н на кривична одговорност. 

Член 5 
Молбите и удостоверенита, који се подносујат 

за признавање хранителната погодност, не подле-
жујат на никакви такси во смисал на решението на 
сојузното Министерство за финансии бр. 2136/3 од 
26 јули 1945 година. 

Член 6 
Молбите за признавање хранителната погод-

ност со удоетоверението се подносујат на надлеж-
ниот местни народен одбор који ги, ако несе пот-
полни, вракја на молителите. Потполните молби ги 
доставује со својето мнение непосредно на Коман-
дата на Б О Ј Н О Т О подручије на чија териториа се на-
вогја, а во Београд на Мобилизацискиот одел на 
градот Београд. 

Молбите, који мек е бидат упатени на овој на-
чин, ќе се вракјат на молителите, да ги предадат 
преку органите који со овој член се п р о п е а н и . 

Срок за подносуење молби на командите на вој-
ните подручија односно на Мобилизацискиот отдел 
на град Београд е 1 октобри 1945 година, после кој 
датум молбите не\.'а векје да се зимат во посту-
пуење. 

Член 7 
Командите на војните подручија и Мобилизаци-

скиот отдел на град Београд, кога ќе примат овија 
молби ги проучавајат ,и онија, који несе уместни 
вракјајаг на молителите, а другите ги доставујат на 
надлежните штабови на армиите на чија територија 
се навогја, со това, да Мобилизацискиот отдел за 
град Београд постапује по чл. 8 на овој Правилник. 

Член 8 
Штабовите на армиите, кога ќе ги примат овија 

молби доносујат решениа за онија обвезници који 
се навогјат во единиците, командите и институции-
те во состав на нивната армија; молбите на другите 
обвезници се доставујат и това: 

а) за опија, који се во состав на другите армии, 
ваздухопловството и морнарицата, се доставујат не-
посредно на штабовите на тија армии, ваздухоплов-
ство, односно морнарица, који по това доносујат ре-
шениа по овија молби; 

б) за опија кони се во единиците непосредно под 
Министерството за народна одбрана, молбите ги 
доставујат на командите на родовите на војската, 
позадината, на Корпусот за народна одбрана, Гар-
диската бригада, а за другите на Министерството 
за народна одбрана (Мобилизацискиот отдел), који 
потова доносује решение по овија молби. По одред-
бите на ставот а) и б) на овој член ќе п-остапује и 
Мобилизацискиот отдел за град Београд. 

В) Превозуење на демобилисаните 
Член 9 

Штабовите на армиите ќе определат места за 
присобирање демобилисаните на територијата на це-

лата арзија , од дека ќе се формират групи за оти-
дуење. 

За секоја група ќе се определи спроводник на 
групата со задача да ги разводује лугјето до по-
следната железничка, паробродска или автобуска 
станица. 

Во таја цел штабовите на армиите најмалку 72 
часа порано (пред појдуењето) ќе поднесат пријава 
на надлежните војни делегати при логичната желез-
ничка упра-ва во која ќе наведат: 

1) укрцните станици; 
2) искривите станици; и 
3) бројното состојание на лугјето, који од тија 

станици отидујат. 
Доколку транспортите заминујат од територија.-

та од една управа на друга, надлежните војни де-
легати при железничките управи ќе известат Војна-
та делегација при Министерството за соопштенија. 

За превозуење демобилисаните обвезници по море 
на исти начин ќе известат (со депеша или телефон) 
Војната делегација при Министерството за соопште-
нија, на пет дена пред довогјање на овија обвезници 
на укрцната пар о бр одек а станица. 

Г) Исхрануење демобилисаните 
Член 10 

При појдуењето на демобилисаните лугје, нивни-
те единици се должни, да секој поед,инец го снабдат 
со три оброка сува храна за пат. 

На железничките станици во: Београд, Загреб, 
Љубљана, Нови Сад, Славонски брод, Скопје, При-
штина, Ужице, Сарајево, Сплит и Сушак, ќе се орга-
низират станици за исхрана на пролазекјите демо-
билисани лица. Овија станици такугјере ќе се орга-
низират на паробродските станици во: Цриквеница, 
Задар, Метковикј, Груж и Котор. Станицата за исе-
хрануење ќе се образува и во Плевље. 

Овија станици ќе дејствујат само за време на 
трајањето на демобилизацијата а храната ќе ја из-
даваат н,а основ ание на удосто в ар е н нет,о издадено но 
чл. '19 на овој Правилник. Се потребно за нивното 
уредуење и снабдување со доволни колич,ини артикли 
на храна, ќе регулираат штабовите на армиите ,на чија 
територија се навогјат. 

Надлежните војни делегации при железничките 
управи ќе ги известат соодветн,ите станици за исхра-
нуењето за бројот на пролазекјите демобилисани 
обвезници низ дотичната станица. Спроводниците ќе 
ја известат дотичната станица по телефонски или те-
леграфски пат за времето на пристигнуењето на 
неговиот транспорт на та ја станица. 

Ако кукјите и другиот имот на демобилисаните 
лица се уништени -или инаку се слабо материјално 
состојание, војните власти к о ј и се навогјат во ме-
стата за живеење на демобилисаните, се должни да 
ги снабдат со храна уште за пет дена. Податци за 
овова се навогјат во удостоверението издадено по 
чл. 19 на овој Правилник. 

Во случај да нема војни власти во дотичните ме-
ста, народните одбори, ќе осигурат за таквија об-
везници предвидена храна за пет дена. 

Д) Спрема 
Член 11 

Во облекло и обукја по чл. 3 точ. в) на Законот 
спагја: блуза, чакшири или панталони,, еден чивт 
промени, чизми или чевли, који останујат сопстве-
ност на отпуштениот обвезник. 

ГЈ) Парични принадлежности 
Член 12 

На борците по чл. 4 под б) и в) на Законот ќе 
се воста,нови денот на в л е ч е њ е т о во Југословенска-
та армија на то ј начин, што командирите н,а четите 
или на нив рамни раководители од постојекјите 
еденични спискови ќе сочинат засебни списоци: 

а) за борците по чл. 4 под б) со назначуење точ-
ниот датум на стапуењето во НОВ и ПОЈ; 

б) за борците који служат од 1944 година; и 
в) за борците који служат -од 1945 година. 



Уторак, 7 август 1945 СЛУЖБЕН ЛИСТ 

Така сочинетите списоци и оверени од прво-
претпоставените раководители, ќе ги оверат вторите 
поедноставени раководители и че "и достават на 
штабот на дивизијата или на неа-/у рамен или пови-
сок штаб, који ќе донесе решение за исплатуењето 
и ќе изврши исплатуење. 

Член 13 
На сите лица, који се демобилират но овој За-

кон, има да се исплатат покрај паричните примања 
по чл. 4 на споменатиот Закон, уште и сите при над-
лежности који им припагјат по Уредбата за регули-
рање принадлежности на лицата на служба во Југо-
словенската армија и морнарица, почнуејки од 1 мај 
1945 година до денот на демобилизацијата. 

Член 14 
На борците (редовите) по чл. 4 под б) на За-

конот, који служат во НОВ и ПОЈ од 1941, 1942 и 
1943 година припагјат принадлежности по чл. 7 на 
Уредбата за принадлежности на лицата на служба 
во Југословенска армија и морнарица. На овија ли-
ца ќе се смета додаток по чл. 10 на Уредбата за 
иринадлежносгите според времето које го провеле 
во НОВ и НОЈ и Југословенската арзи ја и морна-
рица. 

На пр.: на борецот који влегал во НОВ и НОЈ 
1942 година, па како борец по Законот се демоби-
лира, му припагјајат овија принадлежности: 

— од 1 маЈ 1942 до 1 мај 1943 година, месечно 
по 100 динари, сосема — 1.200.— динари 

— од 1 мај 1943 до 1 мај 1944 година, месечно 
по 100 динари, сосема — 1.200.— динари 

— од 1 мај 1944 до 1 мај 1945 година, месечно 
но 200 динари, сосема — 2.400.— динари 

вкупно: 4.-800.— динари. 
Освен това на борецот по чл. 13 на овој Пра-

вилник припагја и плата од 1 мај 1945 година па до 
денот на отпуштањето, месечно по 300 динари. Ако 
је он отпуштен на 1 септември 1945 година, на горе 
наведната сума има дз се додаде плата за 4 месеца 
по динари 300.— т. е. 1.200.— динари. На демобили-
саниот според това, во овој случај до денот на от-
пуштањето припагја 6.000.— динари. 

Е) Друго, материјално осигуруење 
Член 15 

Демобилисаните, који немат запослуење и стан 
на својте имања или на имањата на нивните задруги 
и фамилии се обрнујат за работа и осигуруење на 
станбените простории, во смисал на членот 5 на За-
конот, на местните народни одбори, кој,и ќе се управ-
јават спрема напатствијата који ќе ги добијат од 
сојузната и земските влади. 

Член 16 
Демобилисаните на који се уништени домовите, 

а желајат да им се стави на располагање и градеж-
ни материјал (дрво и соодветни друг материјал), во 
смисал на членот 6 на Законот има да поднесат 
молба на надлежниот околиски (котарски, окрајни, 
срески) народен одбор који ќе се управјава според 
напатствијата, који ќе добијат од сојузната и зем-
ските влади. 

Член 17 
При посакуењето зајмови за подигнуење уни-

штените домови по членот 8 на Законот, демобили-
саните ќе постапујат во смисал на членот 16 на ово ј 
Правилник. 

Член 18 
Доделуењето на земјата и населуењето на демо-

билисаните ќе се врши под онија условија који ќе 
бидат со законски и други правни прописи и напат-
ствија прописани при решавањета на аграрната ре-
форма и колонизација. Тога ј ќе биде прописано ка-
ко и на кого заинтересираните ќе ги подносујат 
својте молби. 

Ж) Удостоверени,ја 

Член 19 
На секоје лице које се отпушта од Југословен-

ската армија и морнарица ќе се издава удостовере-
ние за личните податци, за службата во Југословен-
ската армија и морнарица и материјалните принад-
лежности, во духот на овој Закон, по приложениот 
образец. 

Овија удостоверенија ќе ги издават штабовите 
на бригадите или на ним рамни или повисоки шта-
бови и команди. 

3) Други одредби 
Отпуштањето обвезниците и жените по точките 

а) и б) на чл. 1 на Законот може да отпочне веднага 
по објавуење на овој Правилник, пошто претходно 
се издават материјалните и паричните принадлежно-
сти по членот 10 до 14 и организира превозот по 
членот 9 на овој Правилник. 

Обвезниците хранителите можат да се отпуштат 
дури тога ј кога штабовите, командите, единиците и 
институциите, во који таквија обвезници се навогјат, 
примат решениа по членот 8 на овој Правилник. 

М.бр. 9100 
4 август 1945 година 

Министер за народна одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

Издадено на осчование на Законот за демобили-
зација постарите годишта на обвезниците, жените и 
хранителите на Југословенската армија и морнарица 
од 19 јули 1945 година и чл. 19 на Правилникот за 
извршуење на тој Закон за другарот (другарката) 

За именованиот-та се дават следните лични по-
датци: 

1) — Датум на раг јањето 
2) — Место на раг јањето (место, околија, округ, 

федерална единица) 
3) — Место на живеењето пред стапуењето во 

Југословенската армија и морнарица, околија, округ 
и федерална единица 

4) Занимавање во граѓанство — — — — — —-
5) За која специјалност се оспособил во војска-

та која би могол да ја ползува во редовниот живот 

6) — Инвалидитет 
7) — Чин во војската (морнарица) при демоби-

л и з а ц и ј а ^ 
8) — Време проведено во НОВ и Л О Ј и Југо-

словенската армија од до 
На основание на споменатиот Закон именовани-

от има право на доле наведените материјални при-
надлежности: 

а) храна во "местото на станување за 
дена; 

б) од спремата му е издадено: 
блуза; — чакшири (панталони); 
капа; завијачи; чејли (чизми); 
— — — — чивт промена; 

в) паричните принадлежности: следује 
исплатено 

Овова удостоверение именованиот има право да 
го употреби при подносуењето на молба за работа, 
настанување, за материјал за и з г р а д у в а н а униште-
ниот д о к1, за зајем во цел на подигнуење уништени-
от дом и доделуење земја предвидена за колони-
зација. 

Полит-комесар: Командант: 
округли штамбиљ 
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535. 
С П О Р А З У МУ Е Њ Е 

ЗА МЕТЈУ СОБНИТЕ УСЛУГИ З А К Љ У Ч Е Н И ПО 
МЕТЈУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕ-

ГРАФИ И Т Е Л Е Ф О Н И И ПОШТЕНСКАТА 
Ш Т Е Д И Л Н И Ц А 

Член 1 
Министерот за пошти, телеграфи и телефони 

кгко врховен раководител за Поштенско-телеграф-
ско-телефонската струка и Министерот за финансии, 
како врховен раководител за Поштенската штедил-
ница се споразумејале да се мегјусобните услуги на 
Поштенската управа и Поштенската штедилница ре-
гулират со одредбите на овова Споразумуење. 

Член 2 
1) Сите пошти во државата вршат за сметка на 

Поштенската штедилница овија работи: 
1. Штедна и чековна служба; 
2. Исплатуење купоните од државните и со др-

жавата гарантираните артан од вредност; 
3. посредување при уписот, куповачката, прода-

вачката, депонувањето и заложуењето на артиите 
од вредност; 

4. другите работи за ко.ји дополнително ќе се 
донесе споразумно решение. 

2) Прописите за вршење на споменатите работи 
ги доносује Министерот за финансии во споразуму-
ење со Министерот за пошти, телеграфи и телефони. 

Член 3 
Во одношение на одговорноста на Поштенско-

телеграфско-телефонската управа во вршењето на 
работете од членот 2 преку поштата важат пропи-
сите на Законот за поштата, телеграфот и телефо-
нот, а во одношение на срокот за потражниците ва-
жат прописите на Законот за Поштенско-штедниот, 
чековниот и вирманскиот пролет, со това, да По-
штенската штедилница надокнадује штета со право-
то на регрес спроти Поштенско-телеграфско-теле-
фонската управа. 

Член 4 
Обрасците за работите од членот 2 ги набавује 

Поштенската штедилница за свој трошок и ги става 
на поштите на располагање. 

Обрасците који имат продавачка цена ги уста-
пује Поштенската штедилница на Поштенско-теле-
графско-телефонската управа на кредит со 10% по-
пуст, а Поштенско-телеграфско- телефонска управа 
ги продава по определената цена во своја полза 
како и поштенските вредносници. Пресметката на 
кредитираните обрасци се врши еден пат годишно 
на терет на участвието на Министерството за по-
шти, телеграфи и телефони во чистата печалба на 
Поштенската штедилница. 

Член 5 
Поштенската штедилница може да испракја пре-

ку поштата без плакјање поштански такси: 
1) сите пошиљки који централата, филијалите и 

пословниците ги упатујат на поштенско-телегр'афско-
телефонските институции; 

2) писмоносните пошиљки који централата, фи-
лијалите и пословниците ги упатујат во мегјусобното 
одношение; 

3) писмоносните пошиљки који централата, фили-
јалите односно пословниците ги упатујат на сопстве-
ниците на чековните сметки и на сопствениците на' 
штедните книшки; 

4) чековите и штедните упутници. 
Член 6 

Можат да се предадат препорачано без илакјање 
поштански такси само онија пошиљки од членот 5 
који содржат важни и ненакнадиви исправи, или со-
општенија који се од значителна важност, или се 
односујат на работи врзани т непосредно престојек-
јиот срок за плакјање односно извршуење. 

Другите препорачани пошиљки, како и пошиљ-
ките со други посебни раковања, подлежујат на плак-
јање такси. 

Член 7 
Сите такси који поштите ги напл,агујат од стран-

ките при вршење работите на Поштенската штедил-
ница, припагјат на Поштенско-телеграфско-телефон-
ската управа. 

Овија такси ги пропишује Министерот за пошти, 
телеграфи и телефони по претходното сослгушуење 
па Поштенската штедилница, а во споразумуење со 
Министерот за финансии. 

Член 8 
Поштенската штедилница не наплатује никакви 

такси ни провизији за чековните и штедните сметки, 
који иоштенско-телеграфско-телефонските институ-
ции имајат при централата, филијалите или послов-
ницата. 

Сета служба на полагање виткови и упатување 
покриеја за! поштите, телеграфите и телефоните врши 
Поштенската штедилница без никакви надокнади од 
страна на Поштенско - телеграфско - телефонската 
управа. 

Член 9 
За услугите који поштенско-телеграфско-теле-

фонските институции чинат по овова' споразумуење 
на Поштенската штедилница, уступује Поштенската 
штедилница на Министерство за пошти, телеграфи 
и телефони секоја година 30% на чистата печалба 
од целокупното своје работење, што има да биде 
определено во општите прописи за поделба на чи-
стата печалба. 

Чели 10 
Сиоразумуењето може да се изменује по сака-

њето на секоја договорна страна со согласното реше-
ние на ресорните министри. 

Член 11 
Овова Споразумуење влепује во сила кога ќе се 

објави во „Службениот лист на Демократска феде-
ративн.а Југославија". 

Споразумуењето губи сила, ако со изменуењето 
па општите прописи би се смалил процентот на чи-
стата печалба на1 штета на Министерството за пошти, 
телеграфи и телефони, или ако на Поштенската ште-
дилница би се наметнало задолжение на плакјање 
поштенски такси во поширок обим но што е предви-
дено со овов'а Споразумуење. 

2 август 1945 година 
Београд 

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

Министер за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 

536. 
Министерството за просвета на сојузната влада 

издава 
Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА О Р Г А Н И З А Ц И Ј А И Р А Б О Т А ВО З А Б А В И Ш Т А Т А 

( Д Е Т И Н С К И Т Е Г Р А Д И Н И ) 

А. ОРГАНИЗАЦИЈА 
I) Општи одредби 

1) Забавиштата (детински градини) се институ-
циј.и за предан колско воспитание децата, чија цел е: 

а) да унапредујат телесно (И душевно разви-
вање на детето во претшколско време; 

б) ,да го воспитаг во духот на животната де-
тинска радост и љубов спрема татковината и неј-
ните хероји; 

в) да според неговите квалитети и способности 
творат основи за неговото подоцна образување; и 

г) да со својата работа дават на родителите 
пример за правилно воспитавање, негуење м поди-
гање децата. 

2) Во забавиштата се примат деца од 4 до 7 го-
дини живот. Во исклучел,ните случај,и, кога е детето 
доволно развиено може на предложелије на лекарот, 
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да се прими во забавиште и после навршената тре-
кја година на животот. 

3) Уписот во забавиште нее задолжителен, али 
родителите или старателите, чије дете е уписано, се 
задолжителни да го пракјат редовно во забавиште. 

4) Воспитањето се врши на мајчиниот јазик. 
5) Воспитанието во забавиштето е бесплатно. 
6) Федералните единици, односно автономните 

области, се грижат за отварање и издржуење забе-
виштата и за незнечуење, разместуење и плакјање 
забави љите. 
П Сортите на Забавиштата и трајање на воспитањето 

С о р т и т е н а з а б а в и ш т а т а 
7) Забавиштата можат да бидат: 

а) самостојателни; 
б) при 'основните школа; 
в) при обдаништата, детинските домови и дру, 

гите ивституци,ји за социјална, здравствена и педа-
гошка заштита на децата; и 

г) повремени или сезонски. 
8) Забавиштата ко ји имат своја управа и своје 

здание се сам остој етел,ни. 
9) Во местата или градските реони каде нема 

условије да се отвори самостојателно забавиште, а 
постоји основно школо, ќе се отвори забавиште при 
основното школо. 

10) Обдаништете, детинските домови и други ин-
ституции за социјална, здравствена и педагошка за-
штита на децата на претшколскиот возраст отвара-
јат и забавиште. 

И) Повремените или сезонските забавишта се 
оргакизират на теренот каде се за време сезонските 
работи (сеидба, жетва и други) цели фамилије зара-
ботени на работа надвор од својите места за жи-
веење. 

Т р а ј а њ е н а в о е н и т а њ е т о 
12) Претшколекото воспиташе во забавиштата 

траје три години. 
13) Трогодишното воспитавање во забавиштето 

се изводује првата год,ина во најмладата група (де-
ца од 3—4 до 4—5 години живот), втората година 
во средната група (деца од 4—5 до 5—6 години жи-
вот) и трекјата година во постарата група (деца од 
5—6 до 6—7 години живот). 

14) За поделбата на децата во најмлада, средна 
и постара група несе секој пат меродавни само го-
дините на ж,ивотот на поединото дете, туку, пред 
сето, неговиот телесни и душевни развиток. 

З а б е л е ш к а : Забавиљата нема автоматски да 
ги одреду.) е по групите децата со обзир на нивните 
годин,и на животот, туку секоје дете брижливо и со-
весно ќе го посматра и ќе утврди неговите квали-
тети и способности, и спроти това поеди,но постаро 
дете, које уште неје способно да соработује во по-
старата група ќе го приклучи кон помладата група, 
а поодило помладо дете, које од својите врсници 
надвишује, ќе го додели на постарата група. 

15) Трајањето на воспитната работа во еден ра-
ботен ден се определује според месните опстојетел-
ства и потребите со това да неделниот број на ча-
совите не смеје да биде поголем од 30. 

З а б е л е ш к а : И ако се воспитавањето во за-
бевиштето изводује на основание на игри и заба,вно 
заработување пак требе да се има на умот, да де-
тето во забав,иштето е ставено под извесен режим ко-
ли може да траје само до определениот број часови 
дневно. Да ли поедини групи на децата ќе довогјат 
на веспитне работа во забавиштето пред пладне и по 
пладне, или само пред пладне или по пладне и колку 
часови во поединиот случај, това требе да одредат 
федералните единици според опстојателствата во по-
едините места. За определуење дневниот распоред на 
часовите надлежните просветни власти требе д а се 
,придржујат на овија основни принципи: Днев,ните 
оброци на храната: појадок, ручок, ужина или ве-
чера детето требе да зима секој три до четири часа. 

За зимање на ное дивиот оброк требе да се пред-
види н а ј п о в е ќ е половни сат, за боравење на воздух 
и за занимање три до четири часа, за дневно спијење 

два часа за најмладата и по еден час за средната и 
постарата група. Спрот,и това најголем број на часо-
вите кој,и може да се предвиди за децата који само 
пред пладне или само ,по пладне довог јат во забави-
ште би бил три часа дневно, а најголем број часови 
за децата који пред пладне и по пладне довогјат во 
забавиште би бил пет часови дневно за изводуење 
воспитната работа по планот и програмот на рабо-
тата во забавиште'. 

16) Прописите за траењето на школската година, 
празниците и одморите К О Ј И важат за основни шко-
ла, важат за забавиштата. 

17) Местните народни одбори во споразумуење 
со управата на забавиштата организират надгледу-
ење над децата и за в,реме празн,иците и одморите, 
ако за това се укаже потреба. 

III. Отварање, уредуење и издржуење забавишта 
18) Отварањето на забавиаптате е задолжително 

за градовите ,и индустриските места. 
19) Забавиштата се отварајат и во помалите места 

или градските р еј они каде има најмалку 25 деца при-
јавени за уп,ис во забавиште. 

20) За подигнуење самостојателно забавиште ме-
д н и т е народни одбори се должни да дадат на зго-
дно здраво мест,о земјиште доволно големо за зда-
н и е , игралиште и за бавча, да прибават сиот по-
требен материјал и работна снага. 

21) Зданието на забавиштето мора да има до-
волен број ,простории и мора д а одгова,ра на сите 
хигиенски прописи. 

22) Просториите во који, децата се зедржавејат 
требе да се суви, светли, пространи и приземни, да 
не би се качуеле децата по скалвиците, и да можат 
непосредно да излезат во двориштето. 

23) Покрај згодните простории секој забавиште 
мора да има поголемо ,двориште за играње и движе-
ние на слободен воздух и бавча за навикнуење де-
цата на работа и гаење разни растенија и мали жи-
вотињки. 

24) Целокупниот намештај (столови, столица 
ормани и орманчикји требе да одговарајат на узра-
стот на децата и та,ка ,да е распореден да забвиште-
то не дава слика на школо него живот во фамилија. 

25) Ѕидовите во детинските простории ,на заба-
виштето требе да се обојени со црна м а с т ! боја во 
висина до \Уз метра. ,Каде това неје возможно требе 
таблите да висат така ниско на зидот да можат де-
цата слободно да ги ползуват за цртање. 

26) За детниската гардероба (кашутчинја, капи, 
чевли и т. н.) требе да се определи нарочна просто-
рија. Каде за таква цел нема нарочна просторија, 
овија ствари не омејат да бидат во просториите ка-
де се задржав ат децата, туку морат да се остават во 
орманите изработени з а та ј а цел. 

27) Нужниците морат да бидат одвоени за машки 
и женски деца и така подесени да можат лесно да 
се чистат и проветрујет. 

28) Заба,виштата во ко ји извесен број деца се 
задржује и преку ручекот требе да имат едно от-
деление кој е ќе послужи како к,ујна и едно во које 
та ја деца ќе ручат, а спрема потреба и по јаду јат и 
ужинат. 

29) За забавиљите и послугата т,ребе да се пред-
види потребен број станови во забавиштето или не-
посредната близина, а за управата потребен број 
отделениа за канцеларии, библиотека и сместуење 
воспитните средства. 

30) За отворење заб,ави.штето може д а се упо-
треби и згодно приватно зданије. 

31) Повремените, сезонски забавишта на теренот 
имат едноставн,и, чисти и светли простории во који 
децата се задржујат и зани,мавајат кога е лошо' 
време. 

32) Федералните единици ,и автономните области 
изработујат планови ,за лодигнуење забавиште, и 
адаптирање частните зданија за забавишта како во 
одношение на зданијата, просториите, игралиштето 
и бавчите, така и во одношение на мобелот и сите 
ствари потребни за телесно и душевно развивале на 
детето. 
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З а б е л е ш к а : При изработувањето на плано-
вите требе да се води сметка за значението и важно-
ста на предшколското воспитање, за потребите и 
интересите на народот и за теренските опстојател-
ства. 

33) Народните п,рос,ветни власти се грижат за 
издржуење забавиштата според одредбите на Уред-
бата за основните школа, а во индустриските места 
и ,според прописите за, социјалн,а и в ас,и и таа зашти-
та децата на Министерството за социјална политика. 

IV. Раководење и надгледуење над забавиштата 
34) Одредбите на Уредбата за основните школа 

важат и за забави,штата со о виј а дополнуења: 
а) при местните просветни одбори и при про-

светното отделение на околиските и окружните на-
родн.и одбори, кога за това ќе се ук,аже ,потреба се 
задолжује референтот за основните школа и за 
предшколското воспитање на децата; и 

б) при Министерството за просвета на феде-
ралните единици се организират во Отделението за 
основно школство отсек за предшколско воспитание 
децата. 

35) Врховната утрав,а и ,над г л е д а њ е т о над за-
бавиш т ата ,има Министерството за просвета на феде-
ралната единиц,а. 

36) Министерството за просвета на федералната 
единица прогшшује планови и програми на воспит-
ната работа во забавишт,ата според напатствијата на 
сојузното /Министерств,о за просвета и дава сите 
потребни напатствија и правилници за по цел мек од но 
изводуење на воспитната работа со децата од пред-
школско вре,ме. 

V. Персонал и должности 
В о с п и т н и п е р е ,о н а л 

37) Во заб аки шт ата работат заб а вилите. 
38) Забавилите се превземај ат: 

а) о д редовите на свр,шените1 ученич,ки на ни-
ската средна или на неја р,авио школо који свршиле 
и забавилско ш,коло; 

б) од редовите на учителиците на основните 
школа који св,ршите курс за работа со децата за 
пред школско време. 

39) Федералнит,е министерства за просвета, а 
според напатствијата на сојузното Министерство за 
просвета, доносујат планови и програми на школата 
за заб авдиљи и за курсеви за работа со децата од 
предшколоко време. 

40) Поедината забавила не би -гребело да се 
п,ретоваруј,е со повекје о д 30 деци. Штом е бројот 
поголем, непосредната школска власт ќе сака да се 
постави и друга забавила и осигурује се што е по-
требно во тај,а цел. 

41) На забавиљата која има поеекје од 26 деца 
во (својата група и поможује з,абавиле ката по-
мокјница. 

42) Заба)вилските помокјнички ги поста,вује над-
лежната просветна власт од редовите на мл,единките 
или помладите жени со најмалку свршено основно 
школо и свршен курс за работа со децата од пред-
школско време. . 

43) З,аба,в плеќите помошнички се грижат за де-
цата по напа^гствијат,а на забавиштата и ги обавујат 
р,а,ботите кој и и,м опрема планот и про,грамот на ра-
ботата во забавиштата определујат забавил,ите и 
управата. 

З а б е л е ш , к ,а,: Забави луките помошнички на-
рочно се потребни во забавиштата со голем број де-
ца, како и во забавиштата во који извесен број де-
ца останујат и преку пладне. Поискусните и добри 
забавилски помошнички можат, додека се усекјава 
недостаток на оспособените з а б а в и л а под стручно-
то надгледуење, ,и самостојателно да водат ,поедина 
група на децата. 

З д р а в с т в е н а с л у ж б а 
44) Лекарскиот преглед на! децата и здравстве-

ното надгледуење над забавиштето врши школски 
лекар. 

45) Секоје забавиште требе д,а има руина апоте-
ка, а по возможност и' мала просторија во кој,а ќе 
се сместујат изненадно разболените деца. 

У п р а в ,а 
46) Со забавишгето које се навогја ири основно-

то школо управјава управителот на школото. 
47) Со оамостојателното забавиште уиравјава 

управителката или управителот на забавиштето, ко-
ји ги назначује фе д е разното Министерство за про-
света од редовите на искусните забавили или од ре-
довите на учителките или учителите на основните 
школа к,оји свршиле кур!с за работа со децата од 
предшколско време и успеш-но работиле в/о некоја 
институција за социјална, здравствена и воспитна 
заштита на децата. 

48) Со забави штето при обда,ништата, детински -
те домови и другите институции за социјална,, 
здравствена и педагошка заштита на децата управ-
јават управителите на тија институции. 

Д о л ж н о с т и н а п е р с о н а л о т 
49) Должностите на управителот за забавиштето, 

забавилите и другиот ,персонал се прописани с,о 
плановите и програмите, правилниците и 1напат-
ствијата који доносујат федералните министерства 
за просвета за работа во забавиштата. 

50) Управителот на забавиштето мора да се гри-
жи за това да забавитната имат доволен број с,пра-
ви за телесно воспитале, играчки који одг,оварајат 
на возрастот на, децата, разни прибор, алат и мате-
ријал који може да послужи во воспитната работа 
и од ко ји можат децата по напатствијата на заба-
вилата да изработујат играчки и воспитни средства, 
слики и детински книги, песок, семе и справи за ра-
бота во бавча, мали животинки и растенија за к јо-
шен,це за ,познав,ање природата во бавчата. 

51) Управите и забавилите се должни да водат 
с,метка за това, да просториите, ,во ,који се паво,гјат 
децата, имат, како по својот намештај, уредуењето 
и декора,циите така и по одаошение по метју заба-
вилата и децата и децата мегјусобно, изглед на 
прав детински живот, детинск,а рад,ост, детинско 
творење и детинска уметност. 

52) Управителот на забавиштето и забавилата се 
грижат под л,ична одговорност за животот ,и здрав-
јето на секоје дете. Онија морат да бидат жив при-
мер за, правилно воспитание на децата од предшкол-
ско време и да укажат помокј на родителите во ор-
ганизирањет,о на домашното воспитание на децата. 

53) Секоа покуда и телесно кажњавање децата 
е забрането. 

С п и с о ц и 
54) Заради точна, совесна и успешна работа е 

потребно да се во забавиштето водат овија списоци: 
1) список на децата или уписник; 
2) прозивник; 
3) дневник на работата. 

З а б е , л е ш к а : Во дневникот на, работата се 
уносује прво распоред на градиво, вежбите, игрите 
и детинското послуење за извесно време, на пр. што 
ќе работиме во есен, зимо, во пролет, лето, што во 
поедин \/есец, поедина недела, а тога ј од предвиде-
ното градиво што се уработило на секој поедин ден, 
како и што се работило надвор од предвидениот 
програм со поедина група на, децата. 

4) книга за квалитетите и способностите н,а де-
цата и за дневните доживуења со децата. Во оваја 
книга забавилата совесно и подробно ќе бележи 
најважните податци и запазуења за секоје поедино 
дете; 

5) инвентар на стварите во забавиштето и во 
поедините отделениа; и 

6) здравствен матичен лист. 
З а б е л е ш к а : Списоците од 1, 3, 4, 5 и 6 се 

навогјат во управата на забавиштето. Забавилата 
има при себе прозивник на децата од својата група 
во који дневно бележи изостанците на децата, и ин-
вентар на стварите који се навогјат во нивното отде-
ление. За уносуење податци во дневникот на рабо-
тата и во книгата за квалитети и способностите на 
децата и за дневните доживуење со децата забави-
љ-о!а требе да води за секоја книга нарочна, писанка 
во која бележи својето приготвуење за работа и 
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дневно што се уработило, својте посматрања, запа-
зуења и дневните доживуења со поединото дете. Од 
своите писанки секој ден пренесује важни и карак-
тер,истични податци во спомениатите книги во упра-
вата на забавиштето. 

Федералните министерства за просвета ќе про-
пишат уште и други книги и списоци који ќе бидат 
потребни во поединото забавиште. 

VI Деца 
55) Во забавиштата се упишујат здрави машки и 

женски деца на сите слојеви. 
56) Секоје дете требе пред примањето во заба-

виштето да е пелцујено против сипаница и лекарски 
прегледано. 

57) Со лекарски преглед требе да се утврди да 
ли детето во здравствен поглед е способно за при-
мање во забавиштето. 

58) Децата., за који при лекарскиот преглед се 
утврдило да поради своите телесни или душевни не-
достатни (слабоумно, слепо, глувонемо и др.) не мо-
жат да бидат примани во забавиштето за нормално 
развиени и здрави деца, се и с п р а в а т во специјални 
институции за такви деца. 

59) Кога детето се разболује, родителите или ста-
рателите се должни това да јават на управата на за-
бавиштето. 

60) Ако детето или некој друг план на фамилија-
та се разболи од заразна болест, детето не смеје да 
дсвогјат во забавиште, додека лекар писмено не му 
дозволи. 

61) Кога се пријават повекје деца но што може 
да се прими, во постојекјето забавиште, тога се при-
мат прво децата на онија родители или старатели 
на који това е најпотребно, а местните просветни 
одбори ќе се погрижат да се што понапред отвори 
ново оделение на забавиштето или ново реонско за-
бавиште, како би могле сите деца д а ' б и д а т примани. 

VII Одношение по мегју забавиштата и народот 
62) Врската по метју забавиштата и народот ја 

одржује \естниот просветни одбор во смисал на од-
ред,бите на Уредбата за основните школа. 

63) Управителите на забавиштата и забавиљите 
мора да бидат во постојана врска со родителите или 
старателите на децата. Со нив одржав ајат врска со 
посетуење нивните кукји со разговор при нивното 
довогјање во заба в иште го или при родителските са-
станци и разни свечености. 

64) Забавиљата требе да е прва во забавиштето, 
децата и нивните родители да ги дочекује и последна 
да излезује кога сите деца отишле дома. Онаја тре-
бе секој ден да се приготовује за дочекуење децата 
и нивните родители, за нивното исправање, како и за 
работата со децата преку целото определено работно 
време. 

65) Во цел за поарно и поуспешно васпитавање 
и заштита децата, забавиштето гребе да одржује 
врски и со другите институции који се бават со со-
цијална, здравствена и воспитна заштита на децата. 

Б. ОСНОВИ НА ВОСПИТНАТА РАБОТА 
а) Општи забелешки 

66) Васгштната работа мора да е во склад со де-
тинските квалитети и способности на предшколското 
време. Детето во развивањето посакује големо вни-
мание, грижа и нега. 

67) Грижа за здравјето на детето и неговното 
телесно и душевно развивање е најважнија задача 
на забавиштето. 

68) Во това време на развојот се поставујат осно-
ви на карактерот и се определује правец за целокуп-
ното подоцна душевно развијање. 

69) Забавиљата мора добро да ги познава децата 
за који се грижи, како со обзир на нивната телесна 
конструкција така и со обзир на. нивното душевно 
развивање. 

70) Забавиљата мора да биде во својето опхо-
дуење со децата секој пат праведна, доследна, љу-
безна и строга а никој пат словољна и првртљива. 
Онаја мора да биде на децата најарен пример. 

71) Децата мора да ги васпитава така да останат 
свесно дисци,пленувани. Да би постигнала това требе 

да настоји децата сами да. увидат што смејат а што 
а што не смејат. Значи требе ка ј нив да развива кри-
тички дух. Това ќе се постигне и преку пионирските 
организации. Децата сами ја избирај ат својата упра-
ва, одржујат најмалку еден пат неделно часови на 
з заедницата, који не тра јат ,повекје од 30—45 минути, 
а на који довогја до изражај критика и самокритика. 
Децата колективно изречујат казни за разни прекр-
шуења, поставајат за себе нови задачи, водат сметка 
за извршуење старите задачи!, се договарајат за на-
тврлуење по разни сектори на колективната работа, 
решавајат за наградите и т. н. На заедниците приса-
ствује забавиљата, али само како совеодателно лице. 

72) Забавиљата требе за секоје дете да знаје од 
каква средина довогја, што се неговите родители и 
какво е нивното социјално положение, бројот на де-
цата во фамилијата и које е дете по редот, одноше-
ние на родителите спроти забавиштето, који и како 
се грижи за детето и неговото воспитание, изрануење 
и што работи детето до^а, далечноста на станот на 
детето од забавиштето, бројот и големината на стан-
бените простории, бројот на побелите , здравствените 
опстојателства дома, алкохол во фамилијата и други 
евентуални натоварености или телесни и душевни не-
достатни во фамилијата. 

73) За познавање на ленин ек ат а околина и по-
сматрање његовото телесно и душевно развивање е 
потребно од две р а з л о ж е ш е : 1) олеснује на заба-
вената за запознавање детето и разбирање неговите 
битни квалитети; и 2) овозможава на забавиљата 
правилно да ги подели децата по групите и со нив 
што поарно да изводује воспитна работа!. 

74) Забавиљата требе во книгата за осматрање 
детниските квалитети и способности секоја година 
за секоје дете да унесује висина и тежина за дете-
то, а тогај д а бележи како де јствује околината на 
његовото самостојателно мислење, каква е неговата 
способност за запазуе(ње, ботаството за речникот и 
памтењето, марливост, љубов за вистина, како се 
искажује и праприкажује, детинско одношение спро-
ти игрите (који 'игри му се најмили, д а ли се поко-
рује на правилата на играта^ желаје ли да игра во-
декја рола). Детинското одношение спроти учите-
лот, родителите, 'бракјата и сестрите, другарите во 
забавиштето, познаниците, сиромасите, животињето, 
да ли детето милује сам,ак ја или друштво, одиоше-
ние на детето спроти забавиштето и поедините за-
нимавања (које занимавање му е најмило), каде 
успева без по мак ј, каде тешко успева и ако се 
труди и сака, малику време ,му треба да ја изврши 
задачата, ко ј му поможује, воспитан или по младо 
дете од него (машко или женско дете од себе). Од-
ношение на детето спроти разните собитија!, како 
се по,днесује детет,о за време на о,дморот,, за време 
зимањето на оброкот, какви казни добив,а во заба-
ви штето, зашто, како на нив реагира, да ли е при-
стапачно ,на воспитното влиание и да ли има смисал 
за ред и чие ток ј,а во з а б а в и ш т е ^ . Типичните осо-
бености на поединците, да ли тепка или некој друг 
говорни недостаток, телесни недостаток, да ли е 
настрое,но на кавга. За нарочните способности на 
детето забавиљата доносује заклучени ј,а на оонова-
ние на детинските цртежи и работи, 

75) З а б а в и л ата ао своето лично усавршуење и 
стечените искуства ќе г,а у1аавршује и својот метод 
на работата). О,на нема да дозволи да нејната работа 
биде шаблонски еднол,ична, туку ќе гледа д а идејно-
то забавиште биде место секој пат н,а нови идеји и 
ново творење. Ќе настоји да како по един о дете така 
и детинската група добијат во забавиштет,о прва, 
најарна и најважна основа за својот идни неки жи-
вот и работа во нашата друштвена заедница. 

76) Со телесното воспитање, 1со игра, цртање, 
работа, прикаски .и песми се усавршује свестралото 
развивање на детето). 

б) Телесно воспитање 
77) Телесни вежби. Основните задачи на телесни-

те вежби се: осипуруење нормалното телесно ,раз-
вивање, формирање и очеличуење на детинскиот ор-
ганизам који расте, воспитавал е на марливост и 
чистокја и усавршуење на детинските движенија. 
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78) Воспита вање на култу.рно хигиенските на-
Еикнуења. Децата требе да се навикнујат на чистота 
,на снагата ,и лична уредност ка ј нив требе да се раз-
вива љубов спроти чистотата и редот во н,еговата 
околина и акт,ивност во исполнување на сето онова 
што 'можат сами да работат. 

79) На развивање на движението требе да се 
посвети брижљиво внимание и да Се врши редовно 
и систематски. Основни задачи на овова занимава-
ње се развивање и усавршуење елементарните дви-
ж е ш е : одење, трчење, рипање, како и развијање 
активностите, смелоста, окретноста и дисциплина-
воста. 

Овија задачи се оетварајуат првенст,вено кроз 
подвижни игри. Онија преставујат основна форма 
на работата во телесното' васпитавање и поможујат 
да се правилно организира детинскиот колектив. 

в) Игра 
80) Играта поможује да се детето свестрано 

ра,авије. Она развива смелост, способност за снај-
дуење, издржливост, радозналост, способност за 
продубљуење, маштата, памтењето, вниманието, 
говорот, творечката иницијатива!, правилното схв,а-
тање и самостално^. Детинската животна радост, 
живост и подвижност довогја во играта до полн 
изражај. 

81) Со играта се разбудује и развива љубов 
спре,ма родн,ата грутка, татковината и нејните 
хероји. 

82) Кроз играта децата се пр ивик луј ат на ра-
бота ва друштво, зае,днички навогјат излезуење од 
тешкотии и поможујагг еден друго. 
г) Цртање, моделовање и работа со други материјал 

83) Во тесна в,рска со играт,а се и овија: цртање, 
моделуење и ,ра-бота с,о други материјал, како што 
е артија, картон, дрво, песок и др. Оваја руина ра-
бота во ствари е една форма на дидактички 'игра. 
Детето не само да ужива во' изработувачи ат а на 
својте творевини, туку со нив може веднага и да 
се игра. 

Овија форми на занимавања доносујат на де-
цата многу радост и задоволство, а ,покрај това 
"гија занимања убрзуј,ат на ретко ефикасен начин 
општото духовно развијање на детето. Под пра-
вилното рако,водство на забавиљата! опија иодстак-
нујат разв,ивањето на творечките сили ка ј детето, 
опија в л и ј а а т на творење уметничкиот укус, раз-
вива кај детето способност за запазуење и схватање, 
активност, в,оља, упорност и моралн,а способност за 
совладуење пр,ечките, освем това опија развивајат 
кај децата смисал за мерење од око, поњатије за 
форма, боја, големина и простор. 

Поставуење задачата при овова занимавање мо-
же да се изводује н,а! овој начин : 1) на детето се 
дава потпол,на слобода сам,о да се определи што 
ќе црта или уработи; 2) секоја групица на децата 
слободно и заеднички сама поставује задача; и 3) 
воспитан,от о п р е д е л и задача. 

На чадовите за цртање по слободниот избо,р 
требе да се остави на децата да слободно секој 
за себе определи предмет и техника на работата!, 
оти само на то ј нач,ин ќе се дој,де до значителни 
детински цртежи, на осн,ов ание на ко,ј и може да се 
откриле творечката способност на поеденото дете. 

84) Цел на работата во заба,виштата неје изра-
ботувач к а некој нарочен предмети но зголемуење 
творечките (способности и вољата за творење. Де-
цата се вежбат ,за раковањето со чекич, клешти, 
клинци, игли, ножици и конец, а нивните раб,оти 
требе секој ,пат да се инвидуални, т. е. такви какви 
децата ги за,мислујат и какви опија сами можат да 
ги изработат. ,Материјалот који децата го упот,ре-
бујат е тапир, картон, остатци од волна, ткаенина^ 
и,регја, праз,ни кутнји од ж и жици и од циг арети и 
друг материјал који лесно се набавује и не чини 
многу. 

Треба ,да се избегава изградув,ање ,предмети без 
цели и да се ра,боти само за онакви ствари који 
не ната можат на некој начин да ги употребат, на 

пр. за разн,и подарци на другарите, родителите и 
дру,гите, а и за игра. 

85) Во В(рска с,о играта и занимањет,о на децата 
во забавиштето -т,реба посебно да се истакне во-
спитната важност на прошетката и екскур,зиите. Во 
ирошетките и екскурзиите се врши посматрање во 
при,рода, се обрнује внимание ,на основните знаци' 
и својстват,а на предметите, на нивната боја, 'голе-
мината и ,друго. После свршените прошетки и екс-
курзии децата на часовите ,за занимавање цртат, 
модели,ран или работат о д ,прикладен материјал 
опо,ва што виделе в,о прошетаат а : пејсаж, поле, 
шума, река и др. 

д) Запознавање со природата 
86) Запознавање на природата ра,звива интерес 

на детет,о за природата и способност за посматра-
ње и запазуење, разбудује к а ј детет,о тежња з,а со-
знавање, влијаје на развивање чула и н,а уметнич-
кото воспитание на ,детето. 

87) Најарен начин за запознавање со природата е 
непос,редно п о с м а т р а њ е нејните појави. В,о заба-
виштето на село на забавиљата се пружа возмож-
ност да посмотри со децат,а работите во поле, бавча 
и вокјњак в,о разни годишњи времиња, да посмотри 
домашните животињи на 'Пасишт,е во поле, во пом-
ладите. Во забавиштата во градот треба да се фо,р-
сират п р о ш е т а т е , екскурзиите ,во поблиската око-
лина За Да се овозможи на децата да со непосредно 
посматруење добијат правилни претстави за ,при-
родните појави. 

88) Во секоје забавиште требе во бавчата да се 
организира т. нар. кјоше на природата, детински 
повртњак и цветњак. В о кјо,шето на природата мо-
жат да се држат живот инки к о ј и се интересантни 
за децат,а (рипчиња, птици, веверици, еж, желка и 
т. н). Во кјо,шет,о на природата епагјат и разни 
собни ,растенија с,о разнолико лисје и цвекје. Кјо-
ш,ето на природата се пополиује и менја со нови 
животински и растенија според годишното време. 
За повратникот и цветњакот да се соберат типични 
растенија на дотичниот крај и који не сакајат многу 
чување. Кјошето на природата ни навикнује децата 
да негујат растенија и животинки и ги воспитава 
да внимателно постапијат со нив. 

гј) Музичко воспитана 
89) Музичкото воопитање (слушање музика, пе-

ење, свирење и движенија со пратење музиката) 
расбудује к а ј детето интерес за музика, ,му развива 
слух и музичка меморија и потпоможује општо му-
зичко развивање на детето во П,ред школско време. 
Истоврем,ено помож,ује во изградување весело и 
радосно располо!жуење к а ј децета, развива љубов 
спроти нашата земја, неј,ните вогји, хероји ,и вели-
кани, поможује организација на детинскиот колек-
тив, развив,а е,моција, творечка фантазија, внима Ј 

ние, отсечност и изразитост в,о д в и ж е н о т о . 
Музичкото воспитање може да се изводи со 

пратење клавир,от или другит,е инструменти (,кје-
мане, хармоника, питар и др.), со пеење н а воспи-
тачот, с,о помокј таа грамофонот и радио. 

Се изводујат песни и народни игри (плесови) 
пристап ачни на децата. Треба1 да се исползуват при-
стапачните пее ми и игри на сите ј,угословенски) на-
роди а по возможност и на другите словенски 
народи. 

е) Развивање на говорот 
90) Развивањето на говорот спагја во ред на 

основните ваелитни задачи, затова на говорот, треба 
да са посвети нарочн,о внимание. За да можат де-
цата да учат правилен говор', говорот на забави-
љата мора да биде во секој вид безпрекорец. Онаја 
мора да пази ,на својот говор. Постојано да по 
усав,ршује за да и биде граматички правилен ,по 
содржаниет,о и граната , и,зразит и сликовит. 

Големо внимание мора д а посвети ма говорот 
на децата. Се што говори детето;, нека говори раз-
говетно. Погрешните во говорот треба да се Испра-
ват веднага. Никој не смеје да го грди детето по 
ради неговите говорни грешки и неправилности, 
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туку детето тресе да се советује, храбри и ш в и к -
нује на правилно дишење, оти неправилното дишење 
најчесто е (причина на говорните грешки и да 1.му 
се скрен1ује внимание да полечка и гласно изтово-
рује опија речови в,о кој и ,прави грешки. Ако гре-
шките во говорот се појавујат поради неправил.,ното 
отварање на уст.ата и неправилното тост а вање на 
језикот, тогај детето треба прво да се научи на 
това, а нотова да г,и вежба речовите који детето 
не ги изговара правилно. Никој пат не треба да се 
вежба говорот сам.о со поеди,ни гласови туку секој 
па,т со ,речови во ,који се навогјат гла,совите који 
детето неправилн,о ги изгоеорује. Исто така свија 
вежби не омејат да бидат долготрајни, о д нив де-
тето да се не заморуј,е. Д о успех се довогја само 
на основание на почести ценовни вежби, при који 
восиитачот и детето се добро расположени. На то ј 
начин воспитачот ќе постигне да г.о У чин и гово-
рот на детето јасен и разбран за околината, д а го 
обогати и ,прецизира речникот на детето, да го 
учини гово,рот на детето ,поарен с,о обзир на него-
вата грагја, да развива изражајност, сликовитост и 
дотераност на говорот на детето, ,и да развива кај де-
тето способност на зборује слобод,но пред другите 
деца и одрасналиците и д,а ги сослушује другите. 

Во развивањето на гово,рот требе често Да се 
применујат слободни разгово,ри на децата ;мегју-
собно и со воспитачот. "Г.ребе да се развива и вешто 
подстакнује и прикажуење кусите текстови со це-
лата група на децат,а (групни говор). Детинското 
прикажуење е многу згодно средство за разви,вање 
на говорот. Треба децата што повекје да се подстак-
нујат с,а,ми да прикажујат. Детето не треба да се пре-
кинује во прикажуењето. Кога закршило, тогај му се 
исправ,ајат грешките који ги учинило во говорот. 

Метењето и рецитовањето на стихови ломожује 
во изградувач,ката на сликовитост на детнискиот 
гово,р и го обогатује неговиот речник. Приказките 
и бајките дават совршени обрасци ,на прост, изра-
ботен, сликовит и изразит говор. Освем това опија 
снажно влијат на развивање фантазијата кај детето 
и п,ро,отрујат неговиот хоризонт 

Многу важно средство за развивање на говорот 
се и слики и д,обри ум,етнички книги за деца. Се-
које забавиште треба да има збирка на добри слики 
и добри книги ,за деца од ,предшколско време, 
ж) Развивање на основните математички представи 

91) Игрите, работите с,о разни материјал, про-
шетки, работа во бавчата и сликите можат ,многу 
згодно да се исползев ат детето да дојде до основ-
ни математички претстави. На предметите од не-
посредната околина децата ѕКе научат што је ,многу 
а што малку, се наиикнујат на редот на брошевите,в 
разликујат големина и тежина на стварите и нив-
ната форма, добивајат ,представи за просторните 
одношенија и ос,новни поњатија за времето : ден, 
нокј, денеска, ут,ре, мера, годишн,о време. Овова 
занимавање има големо значение за умното раз-
вивање за детето. 

92) Според овова начелно напатствие, к о ј е важи 
од ден,от на потписот на Министерот за просвета н,а 
сојузната влада, федералн,ите министерства за про-
света ќе доносујат уредби, пр,авилници, програми и 
напаствија за ор,ганизација и работа во забавиштата!. 

Бр. 2495 
18 јули 1945 година 

Београд 
Министар за и, посвета. 

Влад. Рибникар, с. р. 

1) Суров бубакј амерички и руски Дин. 45.— за 1 кг. 
2) Волна руска прана „ 96,66 „ 1 „ 
3) Волна непрана америчка „ 67,60 „ 1 „ 

рандман 70% 
За волна чији рандман би бил поп од означениот, 

ќе биде и цената соодветно помала. 
Горните цени важат франко железничка станица 

на најблиското место на текстилната фабрика. 
Член 2 

Цените на македонскиот очистен бубакј берење 
1945 година ќе определи владата на Македонија!, која 
затова ќе извести сојузното Министерство за трго-
вија и снабдуење. 

Производите добиени од македонскиот бубакј 
ќе се доделат на Македонија за нејните потреби. 

Член 3 
Овова) Решение влегује во сил,а со денот на обна-

родувањето во „Службениот лист на Демократска 
федеративна Југославија". 

Бр. 5990 
2 август 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

538. 
Министерството за трговија и снабдуење на со-

јузната влада - Управа за цени - доносује 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ 
ТЕЧНИ ГОРИВА И МАЗИВА 

Член 1 
Се определујат следните цени за техничките 

течни горива и мазива: 
Од това до-

принос за Фондот 

537. 
Министерството за трговија и снабдуење на со-

јузната влада — Управа за цени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНАТА НА БУБАКЈОТ И 

ВОЛНАТА 
Член 1 

Се определујат следните цени на бубакјот и 
волната: 

Цена за изр. це 
Дин. Дин. 

1) Петролеум за освет-
3.50 ление — — — — — — 18.— 3.50 

2) Петролеум за пољодел-
8.80 1.95 ски цели — 8.80 1.95 

3) Бензин трошарински — 18.— 4.65 
4) Бензин безтрошарин-

ски — — — — —-— — 11.— 4.85 
5) Плинско уље — - — 9.50 1.70 
6) Вајт шпирит — — — 25.— 9.80 
7) Екстракциони бензин 30 — 13.90 

1 8) Битумен — — — - - 10.— 2.— 
9) Парафин — — - — — 35.— 10.— 

10) Моторно уље — — — 31.50 10.— 
11) Осовинско уље — — 16.— 5.— 
12) Цилиндарско уље за 

20.— заситена пара 20.— 8.— 
13) Цилиндарско уље за 

30.— 4 . -прегрејана пара — — 30.— 4 . -
14) Уље за вретена - — 17.50 8 -
15) Макинско уље — — — 21.— 8 . -
16) Авто уље — 31.50 12.— 
17) Дизел уље — — — — 31.50 12.— 
18) Нигрол — — - — — 26.— 10.— 
19) Тра,нсформаторско уље 31.50 10.— 
20) Турбинско уље — — 35.— 12.— 
21) Уље за бушење — — 32.— 12.— 
22) Бело уље 35.— 12.— 
23) Маст за јамска количка 30.— 10.— 
24) Тракторно уље — — — 21.— 8.— 
25) Компресорско уље - 31.50 - 10.— 
26) Уље за бродове - — 26.— 12.— 
27) Вазелин технички — - 40.— 15.— 
28) Коломаст — — — — 14.— 3.80 
29) Товот маст — — — — 30.— 14.40 

Член 2 
Повишуењето на трошковите на транспортот и 

осигуруењето до Југословенската граница паг ја на 
терет на фондот за изравнуење цените. 
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Член 3 
Горните цени се подразумујат франко железнич-

ка или парабродска станица најблиска на местото на 
купецот за 1 кгр. нето. Стоката оригинално паку-
вање се подразумује бруто за нето. 

Член 4 
Квантитативно и квалитативно превзимање сто-

ката по горните цени франко складиштето на Ју-
гопетрол. 

Член 5 
Испорачате , учинети до денот на обнародува-

њето на овова Решение во „Службениот лист" ќе се 
пресметат по горните цени, доколку векј неје извр-
шено наплатуењето. 

Член 6 
Овова Решение влегује во сила со денот на обна-

родувањето во „Службениот лист". 
Бр. 5989 

27 јули 1945 година 
Београд 

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

539. 
ИЗМЕНУЕЊЕ И ДОПОЛНУЕЊЕ 

НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Ц Е Н И Т Е НА С У Р О В А И 
СУВА К О Ж А НА К Р У П Н А И С И Т Н А СТОКА 
( С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т БР. 35 О Д 25 МАЈ 1945 ГОД. ) 

Член 1 
Се определујат следните цени: 

При производителот: 
говедски и јунешки кожи Дин. 24.— за 1 кгр. 

Во продавачка на мало: 
франко вагон утоварна станица: 

говедски и јунешки кожи Дин. 20.50 за 1 кгр. 
биковски и биволски кожи „ 18.50 „ 1 „ 
телешки кожи со глава 

и нози „ 36.— „ 1 „ 
телешки кожи без глава 

и нози „ 43.— „ 1 „ 
свињски кожи „ 10.50 „ 1 ,. 
коњски кожи солени и 

суви од 220 см. па на 
горе — „ 130.— „ 1 парче 

Во продавачка на големо: 
франко складиште Државното претпријатие 

за промет со кожа и текстил: 
говедски и јунешки кожи Дин. 24.— за 1 кгр. 
биковски и биволски кожи „ 21.50 „ 1 „ 
телешки кожи со глава 

и нози „ 41.— „ 1 „ 
телешки кожи без глава 

и нози „ 51.85 „ 1 „ 
свински кожи „ 14.— „ 1 „ 
коњски кожи солени и 

оуви од 220 см. па на 
горе — „ 155.— „ 1 парче 

Член 2 
Сите горе наведени цени се подразумујат за 

уредно сортирана стока I квалитет. За стоката на 
вториот квалитет се одбива 10%, за стоката на трек-
јиот квалитет 20%, за стоката на четвртиот квали-
тет 30% од прима стока. При коњските кожи разли-
ката во големината се пресмета за секој 20 см. на 
доле во должина за 10% од основната цена која 
е определена во 220 см. 

Бр. 5624 
19 јули 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдување 

инж. Никола Петровић, с. р. 

540. 
Министерството за трговија и снабдување — 

Управа за цени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНАТА НА МОДРИОТ КАМЕН ДО КРАЈОТ 
НА ЈУЛИ 1945 ГОДИНА И ЗА ЦЕНА НА БАКАРОТ 
ПРЕДАДЕН НА ФАБРИКИТЕ ЗА МОЛЕР КАМЕН 

Член 1 
Модриот камен, произведен во фабриките во Ју-

гославија до 31 јули 1945 година, има да се пресмета 
и продава по цена од Динари 21.— за 1 кгр. франко 
фабрика уклучуејки го данокот на работниот про,мет. 

Член 2 
Институциите и претпријатијата који испорачу-

јат модер ка,мен на лојзарите можат да заеметат на 
цената од чл. 1 на овова Решение реалните под-
воени трошкови и на јповеќе 10% на име бруто за-
работувачка. 

Во бруто заработувачката е засметано калото и 
растурачката. 

Член 3 
Министерството за индустрија ќе определи на 

производителите висина на бруто заработувачката 
која нема да пречекори 12% од производителните 
цени. Во основицата за пресметање бруто заработу-
вачката нема д,а влезат трошковите за одржуење, 
режиските трошкови, инвестициите, каматите, отпи-
в т е , вкупниот да,нок на работниот промет и разли-
ката по метју производните трошкови и продаван-
а т а цена. 

Член 4 
Цената за еден килограм бакар, испорачан 1а 

фабрикација на модриот камен до 31 јули 1945 го-
дина, се онределује на динари 30.— франко утовар 
Борски рудник. 

Член 5 
Фабриките на модриот камен ќе исплатујат ба-

к,арот и металите (во соодветната релација спроти 
бакарот), превземени под окупацијата и до пролета 
1945 година, а за који неје даден молер камен во 
замена по цена од 30.— динари 1 килограм. 

Бр. 5931 
31 јули 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдување 

инж. Никола Петровић, с. р. 

541. 
По предложение на Министерството за инду-

стрија и рударство за Србија — Отделение за инду-
стрија —- Министерството за трговија и снабдуење 
— Управа за цени, по прашањето за определуењето 
цените на лушпите од солнчогле,довото семе, доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА ЛУШПИТЕ ОД 

СОЛНЧОГЛЕДОВОТО СЕМЕ 
Се определам е цена лентите од солнчогледо-

вото семе за сите фабрики на уље во земјата по 
динар,и 40.— (четириесет) за 100 кгр. во продавачка 
на големо франко складиштето на фабриката на уље. 

Оваја цена се разбира за купецот и на неја не 
можат да се пресметат никакви други товаруења, 
како што би бил данокот на работниот промет, оп-
штинска трошарина ит.н. 

Бр. 4533/362 
3 јули 1945 година 

Београд 
Помокјник 

на Министерот за трговија и снабдуење 
Л. Соколов, с. р. 
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542. 
Министерството за трговија и снабдуење на со-

јузната влада — Управа за цени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е ЦЕНИТЕ НА Т К А Е Н И Н И Т Е 

О Д ВЕШТАЧКА СВИЛА 
Член 1 

За подручијето на целата држава се определујат 
следните цени за ткаенините од вештачка свила: 

1) Постава од вештачка свила шир. 80 см. теж. 
90—100 гр. Дин. 58.— за 1 мет. 

Основа прегја мат или глаиц 100/40 ден. 
јаток прет ја мат или гланц 100/40 ден. 
2) Пуплин од вештачка свила шир. 80 см. теж. 

80—90 гр. Дин. 54,715 за 1 м. 
Основа л рег ја креп 100/40 ден. 
јаток трег ја мат или глаиц 100/40 
3) Полусвилен пуплин шир. 80 см. теме. 100—ПО 

гр. Дин. 36,— за 1 м. 
Основа прегја мат 100/40 
Јаток прегја од вештачки бубакј бр. 20/1 
4) Крепжоржет шир. 80 см. теж. 90—100 гр. 

Дин. 64,— за 1 м. 
Основа прет ја креп жоржет 100/40 ден. 
јаток прет ја креп 100/40 ден. 
5) Крепжоржет реј,е шир. 80 см. теж. 70—90 гр. 

Дин 57 за 1 м. 
основа ,прет ја креп 100/40 ден. 
јаток, п рег ја креп 100/40 ден. 
Горните цени важат франко стовариштето на 

производителот за целото п отру чиј е на државата 
за стоката произведена после 20 април 1945 година. 

Чл,ен 2 
При дез идар ата стока (по основа) се повишујат 

горните цени за 1%. 
Чле,н 3 

Овова Решение влегује во сила со денот на об-
народувањето во „Службениот лист". 

Бр. 5468 
3 август 1945 година 

Београд 
Помошник 

на Министерот за трговија и снабдување, 
Л. Соколов, с. р. 

543. 
Министерството за трговија и снабдуење на со-

јузната влада — Управа за пени — доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА О П Р Е Д Е Л У Е Њ Е Ц Е Н И Т Е НА З А Р З А В А Т О Т , 

МЛЕКОТО И МЛЕЧНИТЕ П Р О И З В О Д И 
Член 1 

Се овластујат земските министерства за тргови-
ја и анабдуење да можат да превземат на своите 
подручија сите мерки во цел на регулирање цените 
на зарзаватот, млекото и млечните производи, а 
според мести иге опстојателства и услови јата ,ла 
производството и доводуењето. 

Член 2 
Цените на зарзаватот, млекото и млечните про-

Iизводи требе или да се максимират или да се под-
ведат под контрола н,а заработувачката. 

Максимирање^ ќе се в,рши ,повремено. 
Цените можат да се определујат за целото фе-

дерално подручије или само за едно или повекје 
околии или градови. Овова рејонирање ќе се в,рши 
спрема месените опстојателства и условната на 
производството (и довозуе:њето. 

Член, 3 
На набавачните цени за зарзев атот ќе се одо-

брује на големоп.родавецот најповекје 20%, а на 
малопродавецот највекје 40% на име маржа на бру-
то заработувачката. 

На набавујачните цени на млекото и млечните 
производи ќе се одобрује на голем,опродаве цот нај-
векје 15% а на мало1 продавачот на јвек је 20% .1а 
име маржа на бруто заработувачка. 

Во бруто заработувачката влезујат трошкови те 
на превозуењето, истоваруењето и унесуењето на 
стоката, употреба на амбалажата, та,ксите, д,аночни-
те давачки, режијата, колото, м анкето, како и ри,зи-
кот за расипував на стоката). 

За зарзев атот, млекото и млечните производи 
који се дово,зујат на п а з а р и ш т е ^ од далечните ме-
ста на производството, на набавујачната цена се 
додадат сите трошкови ,на подвозуењето и прево-
зуењето, уобичајеното капирање на односните од-
стојанија за логичната сорта стока и така д о б и е -
ната цена ќе се смета као производителна цела, 
н,а ко ја се додава јат ,маржите на бруто, заработу-
вачки за големопро давецот односно м а л аир одан е ц от. 

Во по малите места каде не постојат големо-
п р ода ви и, бруто заработувачката на малопродаве-
цот ќе се засмета на цената на производителот. 

Член 4 
Земските министерства за трговија и снабдува.е 

можат овластуењита ко ј и им се дадени со овова Ре-
шение да ,ги пренесат на народните одбори, во кој 
случај, з адржујат право на ревизија на сите мерки 
донесени о д овија одбори. 

Земските министерства за трговија и снабдуење 
ќе доставујат на сојузното Министерство ,за тргови-
ја и снабдуење — Управа на цени, на крајот на се-
кој месец извештај за мерките превземени во смисал 
на овова Решение. 

Член 5 
Овова Решение влегује во сила со денот на 

о би ар о дуваното во „Службениот лист". 
Бр. 5564 

3 август 1945 година 
Београд 

Помошник 
на Мин,истерот за т,рговија и снабдување, 

Л. Соколов, с. р. 

544. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

1) На денот 15 август 1945 година влегује во 
сила „Времениот даљмнар" за превозуење стоката 
на п.ругите на југословенските државни железници. 

Со истиот ден се ставајат ван сила: Даљинарот 
за превозуење ст,оката на пр,угите н,а југословенски-
те државни железници свеска 1 и свеска 2, како и 
сите даљинари, који о д 6 април 1941 година на ова-
мо се обнародујани о д страна на " пое дините желез-
нички управи од окупаторската власт. 

Доколку во „Времениот д а л ^ н а р " несе содржа-
ни и,звесни отстојања по метју поедините станици, 
тија отстојања има да се утврдат сходно по одред-
бите на уводните одредби на „Времениот д а ш н а р . " 

2) Со важност од 16 август 1945 родина влегује 
во сила „Прилог" код Даљинарот за пругите на др-
жавните железници на источна Југославија за сооп-
штеније на патниците, багажот и експресната стока, 
која важи о д 1 февруари 1945 година. 

Овој Пр.ило,г содржи директни отстојан.а по 
метју извес,ни станици ,на источна и западна Југо-
слав,ија д о железничките јазли: Сарајево, Винко,вци, 
Загреб и Славонски Брод. 

„Времениот даљинар" и „П,рилог" можа да се 
ку,пат ,при Главната управа ,на железниците в о Бео-
град, како и при поедините железнички управи вЛ 
Загреб, Скопје, Сарајево., Нови Сад и Љубљана. 

.Г.У.Ж. бр. 8722/45 и бр. 8723/45. - Од Главната 
управа на железниците Београд, 3 август 1946 го-
дина. 
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ДЕКРЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА Н А Р О Д Н О З Д Р А В Ј Е 
Со Решението на Министерот за народно здрав-

је Лов. бр. 134 о д 23 мај 1945 година, а на основа-
н,и е Уредбата за ,поставуе1ње и уналредуење на др-
жавните службеници на Демократска феде,ративна 
Југославија и Уредбата за регулисуење ,принадле-
жности на државни службеници од граѓански ред 
и останалите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и установи, а спрема захтевот на Мини-
стерството за народно здравје на Србија бр. 7982 
од 18 мај 1945 година, се ставуе на расположение на 
Министерството за народно здравје на Србија мр. фр. 
Десанка Роловић, референт на Апотек ар окото оде-
ление на Министерството за народно здравје 4 по-
ложајна група 1 степен. 

Со Решението на Министерот за народно здрав-
је Нов. бр. 133 од 23 мај 1946 година а на основа -
ние Уредбата за поставуење и унапредува е на др-
жавните службеници на Демократска федеративна 
Југославија и Уредбата за регулисуење принадле-
жности на државни службеници од праг јамски ред и 
останалите јавни службеници на сојузните мини-
стерства ,и установи, се уважуе оставката на ,држав-
на служба на Марија Гјергја-Дорчић, в. д. управник 
на Д,е чј ата болница на Дедин, е, 7 по ложа јна гру,па,, 
со това да се разреш,и од должноста на 18 ма ј 1946 
година. Со овоја Решение се меља по раното Реше-
ние Нов. бр. 73 од 8 мај 1945 година. 

Со Решението на Министерот ,за народно здрав-
је Нов. бр. 91 о д 14 мај 1945 година, а н,а О анов ание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредување на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 април и 1945 година, Уредбата за 
регули,суење цринадлежности на државните службе-
ници од грагјански ред и останатите јавни службе-
ници н,а сојузните министерства и устан,ови и акто-
тот на Санитетското одел ение на Министерството за 
народна одбрана П.Л.бр. 1814 од 8 ма ј 1945 год,ина, 
се превзема во служба на Министерството за на-
родно здравје на Демократска федеративна Југосла-
вија др. Миодраг М. Марковић, лекар 6 група на 
Државната болница во С вила јн,а,ц, и се поставуе по 
потреба на службата за управник на Државниот за-
вод з а транофуција на крвта со ,право н,а принадле-
жности на чиновн,ик 6 положајна група. 

Со Решени,е на Помошникот на Министерот за 
народно здравје Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а ,на осн,ование Уредбата за регулисуење лринадле-
жности на државни слу,жбеници од г,рагј анаки ред и 
останалите јавни службеници на сојузн,ите министер-
ства и установи и овлаетеиието на Министерот за, 
народно здравје н,а Демократска федеративна Југо,-
славија бр. 1561 о д 23 март 1945 година, се лревзи-
ма во служба на Министерството за народно здравје 
на Демокр,атска федеративна Југосл,авија Надежда 
Феснах, здравствени диев. на бившиот Централен 
хигиенски завод во београд, во својство здра,в, лом. 
зва,н. диев. со прово на вкупни, месечни при,надле-
жности во сум,а од 2.800.— динари, спрема чл. 3 точ. 
6 спомената Уредба и воедно се распореду,е на ра-
бота во Епидемиолошкиот институт на, Демократска 
федеративна Ј,угославија. 

Со Решение н,а Помошникот ,на Министерот за 
народн,о здравје Лов. бр. 74 о д 19 ма ј 1945 година, 
а на ,основание Уредбата за регулисуење принадле-
жностите на државните службеници од граѓански 
ред и останатите јавни службеници на (сојузните ми-
нистерства и установи и овластението на Министе-
рот за народно здравје на Демокр,атска федеративна 
Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година!, се 
превзима во служба на Министерството за народу^ 
здравје на Демократска федеративна Југославија 

Уторак, 7 август 1945 

Зорка Симић, ав,ан. диев. на бившиот Централен 
хигиенски завод во Београд, во својство ,на зван. 
диев. со ,право на вкупни месечни лринадлежности 
во сума од 2.400.— динари, спрема чл. 3 точ. 3 спо-
менатата Уредба и воедно се распоред,уе на работа 
во Епидемиолошкиот институт на Демократска фе-
деративн,а Југославија. 

С,о Решение на Помошникот на Министерот за 
народн,о здра-вје Нов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење принадле-
жностите на државни службеници од граѓански ред 
и останалите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и установи и овластението на Министерот 
за н,ародно здр,авје на Демократска федератив,на Ју-
гославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година се прев-
зима во служба на Министерството за народно 
здравје н,а Демокр,атска федеративна Југославија 
Миленија Анић, званичник-дневничар на бившиот 
Централен хигиенски завод во Белград, во својство 
на званичник-дневничар с,о право на вкупни месечни 
л рина дл еж нос ти во сума од 2.200— динари, спрема 
чл. 3 точ. 2 спомената Уредба и воедно се распоре-
дуе на ,работа во Епидемиолошки институт н а Демо-
кратска федеративна Југославија. 

Со Решение на Помошникот на Министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 19 ма ј 194(5 година, 
а на осно вани е Ур,едбата за регулисуење принадле-
жности на државните службен,ици од грагјански ред 
и останалите јавни службеници! на сојузните (мини-
стерства и установи и овластението' на Министерот 
за народно здравје на Демократска федер,ативна Ју-
гославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, превзима 
се во служба на Министерството за народно здравје 
на Демократска феде,ративна Југославија Јелена 
Атанасијевић, званичник-дневничар на бившиот Цен,-
трален хигиенски завод во Београд во својств,о зва-
ничник-дневничар (со право на ,вкупни месечни ,при-
н а ,нежности во сума од 2 . 5 0 0 д и н . , спрема чл. 3 
топ. 2 спомената Уредба и воедно се ,распоредуе на 
работа во Епидемиолошки институт на Дем,ократска 
ф е де р атиен а Ју г осл ави ј а. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
9 Страна 

533. У,редба за цензурата на кинематогра,фски 
филмови - — 517 

534. Правилник за извршуе!ње на Законот за 
демобилизација на постарите годишта на 
обвезниците, жени и хр,анители во Југо-
словен,ската ар,мија и морнарица — — — 517 

535. Споразум за мегјусобни услуги заклучен 
измегју Министерството за по,шта, теле-
граф и телефон и Поштенската ште-
дилница — 520 

536. Напатствие за орган,изација и работа во 
забавиштата (дечји 6 а штици) 520 

537. Решение з а одредуеЈње цени на бубакјот 
и в,ол,ната 5(25 

538. Решение за одредуење цени на технички 
течни горива и м,азива — — — 525 

539. Измена и дополнение на Решението за 
одредуење цеди на сирови и сухи кожи 
на крупна и ситна стока („Службени 
лист" бр. 35 о д 25 мај 1945 година) 526 

540. Решение за цената на модриот (сијниот) 
,камен до кра јот н,а јули 1945 година и за 
цените на бакарот предаден ,на фабрик,и 
за модер (сији) камен — — 526 

541. Решение за одредуење цени на Љјуспи на 
сунцокретово семе 526 

542. Решение за одреду ен. е це,ни на тканина 
о д вештачка свила 627 

543. Решение за одредував цени на повркје 
(зараснат), млеко и млечни производи — 527 

544. Т а,риф еко обавеетуење — — — — — — 527 
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