
СМРТ НД ФАШИЗМОТ-СЛОБОДА НАРОДОТ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
ДЕМОКРАТСКА ф е д е р а т и в н а ј у г о с л а в и ј а 

СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегува два пати 
неделно. — Ракописите не се вракјаат. — 
Огласите по тарифата. — Чековна сметка 

Мг. 62324. — Поштарина платена во 
готово. 

Петак, 21 септември 1945 
БЕОГРАД 

БРОЈ 72 ГОД. I 

Ц е н а т а на овој број е б . - дин. - Прет-
плата з а второто полугодиште 1945 год. 
дин. 3 5 0 . - Редакцијата: Б р а н к о в а бр. 20. -

Теле Јјон 28-838 

669. 
На предлог на Аграрниот совет на Демократска 

Федеративна Југославија, а на основание чл, 28 во 
врска со чл. 3, 4 и 10 Законот за аграрна реформа 
и колонизација Стопанскиот совет донесуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНОВУЕЊЕ ФОНДОВИ: НА СТАНБЕНИТЕ 
И ПОЉОДЕЛСКИ ЗДАНИЈА, ПОЉОДЕЛСКИОТ 
ИНВЕНТАР И СТОКА, СЕМИЊА И ХРАНИ И 
ПОКУКЈНИНИ, ДОБИВЕНИ СО КОНФИСКАЦИЈА 

и ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Член 1 
Земските министерства за аграрна Реформа и ко-

лонизација односно земските министерства за пољо-
делие ќе формират во смисал на чл. 28 Законот за 
аграрна реформа и колонизација: 

I) Фонд на станбени и пољоделски зданија; 
II) Фонд на покуќнината; 

III) Фонд на иол^оделскиот инвентар и стоката; и 
IV) Фонд на семе и храни. 
Поради извршуење чл. 18 и чл. 30 Законот за 

аграрна реформа и колонизација Главната пољодел-
ска комисија за Војводина ќе основуе наведените 
фондови за Војводина. 

Член 2 

I. Фонд на станбените и пољоделските зданија 
Во овој фонд влегуат сите станбени и пољодел 

ски зданија уз пољоделските имоти, конфискуени по 
Одлуката на Антифашисткото векје на народното 
ослободуење на Југославија од 21 ноември 1944 го-
дина од лицата на германска народност и народните 
и з в и ц и или експроприсани заедно ",о земјиште^, 
по прописите на Законот за аграрна реформа и ко-
лонизација чл. 3 и 10. Во Фондот влегуат покрај 
главните зданија сите споредни инсталации (водо-
водни, електрични и др.) со оградите кои се повр-
зани уз зданијето. 

II. Фонд на покукјнината 
Во овој Фонд влегуе: сета покуќнина и сите 

ствари кои се најдуат или се најдуеле во станбените 
и пољоделски зданија, кои се означени во претход-
ниот став на оваа Уредба а употребиви се. 

III. Фонд на пољоделскиот инвентар и стоката 
Во овој Фонд влегуе: 
а) сиот пољоделски мртов инвентар од пољодел-

ските имоти наведени во оваа Уредба. Се исклучува 
само трактори, машини и крупни пољоделски справи 
кои по точ. 2 чл. 4 Законот за аграрна реформа и 
колонизација влегуат во инвентар на државните по-
љоделски машински станции; 

о) сета крупна и ситна стока (коњи, говеда, сви-
њи, овци, живина) која припагјала на имотите наве-
дени во овој член. 

IV. Фонд на семе и храна 
Во овој Фонд влегуат: 
а) сите сорти семе добиено од земјиштето екс-

проприсано и конфискувано по Законот за аграр-
ната реформа и колонизација, сите сорти житарици, 
како и др^ти лјудски и сточни храни добивени од 
експроприсаното и конФискуваното земјиште; 

б) сите сорти семе и храна за лугје и стока кои 
ќе бидат набавени во земјата и странство за потре-
бите на колонисти. 

Член 3 
Фондовите наведени во чл. 2 на оваа Уредба ќе 

служат на: 
а) државните (сојузни, земски и локални) пољо-

делски имоти; 
б) борците колонисти; 
в) аграрните интересенти; и 

' г) за покривање потребите и трошковите околу 
спроводуењето на аграрната реформа и колониза-
цијата. 

Член 4 
За водење овие фондови ќе се установат посебни 

книги. Се овластуе сојузниот министер за пољоделие 
да издаде напатствие за водење книгите. 

Земските министерства за аграрна реформа и ко-
лонизација односно земските министерства за пољо-
делие и Главната пољоделска комисија за Војводина 
ќе се грижат за чување фондовите од чл. 1 па ќе 
издаат напатствија во тај.а цел. 

Член 5 
Земските министри за аграрна реформа и коло-

низација и земските министри за пољоделие се на-
длежни за употребуење и расподелуење фондовите 
од чл. 1 на оваа Уредба. Сојузниот министер за 
пољоделие може да бара за сојузните пољоделски 
имоти кои се н а ј д а т во еротичната федерална еди-
ница ползуење п овенатите фондови. 

Фондовите од-'чл., 1 оваа Уредба со кои раководи 
Главната пољоделска комшија за Војводина ќе се 
ползуат на следниот начин: 

'а) сојузниот Министер за полуоделие во согла-
сност со Претседателот на Стопанскиот совет и 
Оделението за пољоделие на Покраинскиот наро-
ден одбор за Војводина ќе издвојат од овие фон-
,дови за државни (сој1узн:и и покраински) пол?одел-
ски имоти во Војводина потребни станбени и по-
љ оне леми зданија, иољоделски инвентар и стока, 
семе, храна и покуќнина. Од сегашното стање од 
Фондот на инвентар и стока во оваа цел може да 
се о(двоји 1/3 работна' и друга стока; 

б) за доделуење на борци колонисти од чл. 18 
Законот за аграрна реформа и колонизација, на 
стари колониите од Војводина чии имот настрадал 
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под окупацијата, на селани од Војводина чии кукји 
и имоти од окупаторот се (уништени и на бившите 
колонисти од Косово и Методија и Македонија, кој 
ќе се населат во Војводина а имотот им е уништен 
од окупаторот и това соодветен број станбени и 
пољоделски зденија, пољоделски инвентар покуќ-
нина а стока најповекје до 2/3 од постоењето ста-
ње; храната ќе се доделуе само во количества нај-
нужни за прехрануење до нова жетва, а текугјере 
и потребно количество семе; 

в) на Главната пољоделска комисија и по д о -
делените машински странции за накнедуење текукји 
издавачки и трошкови околу одржуење и обреботу-
ење имотот. Во таја цел првенствено ќе се ползует 
приходите од продадените индустриски сировите 
вино, храна итн. 

Член 6 
Главната комисија за населуење борци во Вој-

водина ќе превземе од Главната пољоделска коми-
сија од фондовите во чл. 1 на оваа Уредба количе-
ства во граници на овластуења добиени од Аграр-
ниот совет. 

Член 7 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обна-

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

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

670. 
На основание ставот 2 членот 31 Законот за 

аграрна реформа и колонизација Аграрниот совет 
донесуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ НАСЕЛУЕЊЕ БОРЦИ ВО 

- ВОЈВОДИНА 

Член 1 
За населуење на секоја фамилија ќе се додели 

8 к. ј. обработива земја со зграда за ста нована и по-
м о г н и домаќински згради со това, шочнуејки од 
петиот член на фамилијата да се додели уште по 
половина к. ј. на секој член и да вкупно доделената 
површина на земјиштето не може да биде поголема 
од 12 к. ј. 

На народните герои, фамилите на изгиналите 
народни герои офицери на Југословенска армија 
кои се по зани.мавање земјоделци, како и на фами-
лите (кукјни задруги) кои бројат повекје од 12 чле-
нови, ќе им се доделуе 30% повише земја но што 
би им припаднало по предниот став. 

Уз големи градови ќе се дават на населеници.те 
4—6 к. ј. земја полесна за интензивно стопанство, 
прилагодено на блискато градско тржиште (став 2 чл. 
19 Законот за аграрна реформа и колонизација). 
Првенство во доделуење ваква земја имат инвали-
дите од сегашната и миналата војна. 

Член 2 
Земјата се доделуе во повише частици. Населе-

никот добива земја во три честици во нотес земјо-
делски а по една частица во потес виноградарски, 
вокј врски, ливадски, шумски и други, ако има усло-
в н а да се такви потеси створат. 

Прво ќе се на целото население додели онолку 
земјиште колку му глобално нрипагја. Овоа земји-
ште веднага на почетокот глобално се поделуе на 
нотеси. Подоцна али што е возможно побргу, се 
врши индивидуално делење во секаков потее. 

Дека се доделуе земја измешана со частици на 
домашни стопани може по пристапон на тие стопани 

да се нивните честици комасирет, така да се групи-
,суат надвор од населените потеси. 

Член 3 
Во селата каде се врши населуење борци а не-

мет домородци, постоекјите селски утрини и шум-
ските земјишта остануат својина на логичното село 
за заедничко ползуење. Али воколку поедини селани 
или групи или сите селани изјават желание и се за-
должат да на това земјиште веднага пристапат 
на пошумуење и економисуење по својот заеднички 
план одобрен од Министерството за колонизација 
во споразумение со надлежното Министерството за 
шумарство, ќе се додели веднага на секоја фами-
лија во својина сто еден дел такво земјиште, сраз 
мерно на бројот на фамилиите во селото, за пре-
творување во шума. Фемилиите кои ќе бидат наде-
лени со такво земјиште, го задржуат правото на 
ползуење неподелената заедничка селска утрина. 
Воколку подоцна и остатокот на такво земјиште се 
раздели поради пошумуење ќе участвуат во тоа де-
лење со еднакви права сите фамилии кои порано 
добиле дел утрина во цел пошумуење. 

Во селата каЈ се земјиштата доделени на насе-
леници измешани со частици на домашните стопани, 
предната одредба важи само за конфиокуениот дел 
на утрината и шумското земјиште. 

Ако во рок од две години лицата наведени во 
првиот став на овој член не почнуат или во рок од 
пет години не го завршат пошумуењето, ќе им се 
одземе делот на утринате кој им е во таја цел до-
делен и ќе се додели на друго лице. 

Стока не може да пушта ни во своја частица ни 
во останалите, освен по заедничка одлука. Не може 
да забрануе на тугја стока пристап во својата че-
стица, ако е зееднички одлучено де се стоката пу-
штат во целиот таков шумски комплекс. Во општ 
стопански план на таков шумски комплекс не м-оже 
да влезе таков пропис по кој би сечење или ка-
стрење било допуштено на икој друг, освен на секој 
стопан во својата частице. 

Секој населеничко село кое ќе има вакво шум-
ско земјиште, должно е во рок од две години дене 
де изреботи плен зе пошумуење и економисуење 
не това земјиште. Планот се пракје на потврда на 
сојузното Министерство за колонизеције, кое доне-
суе зе тове одлука во согласност со земското Ми-
нистерство за шумарство. Ако селото во рок од 
година дене не изребот,и план, ќе му го изреботи 
сојузното Министерство зе колонизеције во соребо-
туење со земското Министерство зе шумерство. 

Надзор нед извршуење прописот на овој член 
врши сојузното Министерство за колонизација. 

Член 4 

Секој населеник добива во рамке на доделената 
му земја окукјнина, која може да ,износуе до една 
четвртина на доделеното земјиште, но со тоев да 
по правило не биде помале од едно ни поголеме од 
две кетестарски јутра. Окукјнинате се дава уз кукја 
или еко нее возможно, во непосредне близина. 

Секој неселеник е влестен својете окукјнина де 
је огреди. Низ окукјнинете не море де допушти ни-
каква службеност на пролаз. Во секаков случај е 
должан да ја својата окукјнина огради од дворот 
со ограда достатачна да спречи штета и потра од 
дворот и свој ате ограде де је приврзат за оградете 
на својите комшији. 

Член 5 
Во секое село има де се остави достетечен број 

неподелени кукји за селски установи и потреби, на 
селски занетчии, заедно со окукјнини. 

Член 6 
На борците занатчии, кој сенат да се наоелет 

неко занатчии ќе им се доделат кукји подесни за 
становање и за онаја стопенске работа со која се 
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бават. Ќе им се дават и окукјнина н а ј п о в е ќ е до две 
катастарски јутра на фамилиа. 

И за овие населеници важат прописите од чл. 7 
и 10 на Оваја Уредба. 

Член 7 
Населеникот е должен да се со фамилијата на-

сели на доделената му земја во рок од една година, 
сметајќи о д денот на приемање одлуката доде-
луење земја. Ако се во овој рок не насели, земјата 
ќе му биде одземена, а друга не ќе може да добије. 

Член 8 
Како се населеиикот насели на даденана му зем-

ја, органите на Министерството за колонизација во 
најкратко возможно време ќе извршат к а ј земјишио-
книжните и останали власти сите работи во цел упи-
шуење во земјишни книги, право на својина на насе-
леникот на дадената му земји!. 

И самиот населеник може после населуењето во 
секое време да бара укнижуење на своето право. 

Член 9 
Решение за доделуење или ојдземање земја на 

/ населеникот по оваа Уредба донесуе Министерот за 
колонизација. 

Овоа решение е јавна исправа, која оочинуе вред-
но правно основан и е за сите земјишно-книжни уписи. 

Ограничуење ,правото на свој ина има да се при 
укнижуењето упише во земјишните книги (Ал. 24 
Законот за аграрна реформа и колонизација). 

Член 10 
Наееленикот добива земја и згради во својина 

уз ограничуваа : 
1) (Сметајќи од денот на укнижуење правото на 

својина на д о б и е н а т а земја па з а дваесет години, 
(Часеленикот тоја земја не може ,да е раздели, про-
даде, да е даде во закуп, залож,и, даруе, или размени, 
ни во целост ни пооделно. 

2) Во течение овие дваесет години н а с е л е н и о т 
не смее од дадената му земја (да се отсели, нити 
така да ја напушти, да (престане да управја со де ја и 
Да је обработуе. Ко ј това в,о означениот ,рок ипа к 
го стори, ца се за година дена не врати на земјата 
и не ја земе во своја у,права и обработувале, земјата 
ќе му се одземе /и друга како населеник не ќе може 
да добије. 

Член 11 
Б ез право на отштета н а с е л е н и о т е должен низ 

неговиот имот па и низ окукјнината и дворот да 
пуштит да врви јаз за вадење или дренажа. Това 
н а с е л е н и о т не може да го забрани ,ни во случај да 
не сакат да бидет член на водната кооперација. Вр-
нење јазот низ имотот не дава право на населеникот 
да се со водата неовластено ползуе. Јазовите морат 
да бидат уредени така да стапанот на имотот немат 
од това штета или потра. З а штетата или потрага, 
која му се направила поради това што јазот неје 
направен како требало, оштетениот има право да 
бара накнада од водната кооперација. Одлуката за 
големина на накнада та ја донесуе месниот народен 
одбор. Опроводуење јазот низ окукјнината или дво-
рот може населеНикот (да го забрани се дур месниот 
народен одбор со увиг ја ј не утврди да јазот по 
друг правец не може д а се спроведе. Ако е јазот за 
попише села, овоа се решуе со споразумачие н,а на-
родните одбори на сите заинтересуени села. Во слу-
чај неопоразумение одл)учуе о к о л и с к и народен одбор. 

Член 12 
Правата кои имал населеникот во местото на исе-

луењето во уирина, 1шум1а, планина, вода, риболов, 
земјишна заедница, имотна општина и на това сли-
чно, не ги губи за св,ојот живот ни тој ни неговото 
потомство ,во машка лоза! во прво колено. Ако се 
врати на старината, се усно ставу е во сите тие свои 
права С,о тие свои права не може (да се ползуе 

освен ако се врати на старината, и то о д денот кога 
се врати. Едино ако о д парични приходи кои од 
тие имоти имат останалите деленици, мора да се од-
води за првите седум години дел и за иселеникот 
или за неговите наследници и то онаков дел каков' би 
добил кога би останал во местото на иселуењето. 

При иселувањето населеникот е должен Да пот-
пише изјава да пристануе на одредбата од предход-
ниот став. 

Член 13 
Пријави за доделуење земја се поднеоуат според 

образецот изработен од Министерството з,а колони-
зација. 

Пријавите се предават на месниот народен од-
бор к о ј и сверуе пријавите односно податците во 
ними наведени, па копа ги собере, ги пракја на над-
лежната земска влада. 

Лицата кои се во војска пријавите ги предават 
на својте војни единици кои ,ги пракјат на надлеж-
ниот штаб на бригадата или нему рамен или пови-
сок штаб или команда. Овие да овереават вистини-
тост на наведениата од војна природа изнесени во 
пријавата и ги доставуат оверените пријави преку 
армискиот штаб на надлежната земската влада. 

Земските влади, копа ќе ги соберат пријавите, 
ги пракјат на сојузното Министерство за колониза-
ција со свое предложение за тов,а кода молба требе 
да се уважи а која не. 

Член 14 
, Решенијата по поднесените пријави ги донесуе 

сојузното Министерство за колонизација. 
Оноа ,врши и сите работи околу колонизацијата 

на борци преку Главната ко,мисија за наеелуење бор-
ци во Војводина. 

Надзор над работата на овие органи во рабо-
тите ,на колонизацијата врши Аграрниот ,совет. 

Член 15 
Кота Министерството за колонизација донесе ре-

шение за доделЈуење земјиште ќе ги извести за това 
земските влади односно одборите на аутон,омните по. 
крај иии и области од кои се лицата на кои им е 
земјата доделена, а овие ќе ги обавестат заинтере-
сованите лица. 

Член 16 
Во споразум со земските влади, односн,о одбо-

рите на автономни покрајини или области, сојузното 
Министерство за колонизација ќе одредуе ден и број 
фамилија за прево,з. 

Член 17 
Населениците им ат право на бес,платен подвоз со 

државна железница или лагј,а од местото на Утова-
,рот во воз или лаг ја па до ста,нцијата најблиска со 
местото за наеелуење за себе, членовите на своите 
фамилии, пољоДОлски инвентар ,и п о к у ќ н и н а до 
1.000 кк\ тежина, а п о к р а ј това уште и з,а едно го-
ведо 'или еден коњ на терет паричниот фонд на Аг-
рарниот совет. 

Член 18 
Аграрниот совет овластен е да д,ава тумачења 

на оваа Уредба и издава прописи за нејзиното при-
менуење. 

Член 19 
Оваа Уредба влегуе во сила копа ќе се објави во 

„Службениот лист". 

8 септември 1945 година 
Београд 

Претседател 
На Аграрниот совет 

Моша Пијаде, с. р 
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671. 
Во интерес на државните финансии доносуам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОСТА ЗА ОСИГУРУЕЊЕ ДР-
ЖАВНАТА ИМОВИНА ИСКЛУЧИТЕЛНО КАЈ ДР-

ЖАВНОТО ЗАВЕДЕНИЈЕ ЗА ОСИГУРУЕЊЕ И 
РЕОСИГУРУЕЊЕ 

Државната имовина, подразбирајќи под неа и 
имовината на сите народни одбори во Демократска 
Федеративна Југославија, ќе се осигуруе во иднина 
исклучително кај Државното заведение за осигу-
руење и реосигуруење. 

Како државна имовина ќе се смета во овој по-
глед и имовината на предпријатијата во чија глав-
ница државата, државните пр едгар и ј атија или на-
родните одбори односно нивните претпријатија уча-
ствуат со најмалку 50%. 

Во колку оваа имовина веће е осигурена ка ј 
чаоните осигурител,ни предпријатија, кај првата ска-
денца дотичните осигуруења има да се пренесат на 
Државното заведение за оси т р у е њ е и реосигуруење. 

VII бр. 6676 
14 септември 1945 година 

Београд 
Министер за финансии, 

Сретен Жујовић, с. р. 

672. 
По укажана нужда а во интерес на народното 

стопанство, доносуам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНУЕЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕД-
ПРИЈАТИЈА ДА ЗАКЛУЧУАТ ДОГОВОР ЗА РЕО-
СИГУРУЕЊЕ БЕЗ ОДОБРУЕЊЕ НА СОЈУЗНИОТ 

МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ 

Ниедно осигурително предприј атије не смее да 
закључуе било каков договор за реосигуруење без 
предходно одобруење на сојузниот Министер за 
финансии. 

За прекршуење на овоа забрануење ќе се казни 
"парично, а во потешки случаи ,со одземање дозво-
лата за работа. 

VII бр. 6675 
13 септември 1945 година 

Београд 
Министер за финансии, 

Сретен Жујовић, с. р. 

673. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ДА ИСПРАВАТА ЗА ЈЕМСТВО НЕ ПОДЛЕЖУЕ НА 
ТАКСА 

Во врска со решението VII бр. 5283 од 15 август 
1945 година за финансирање на откупот и расподе-
лување на житариците во економската 1945/46 година 

К. 
р е ш у а м 

да во случаите дека државата дава гаранција 
(јемство) на државните предпријатија исправата за 
ј емство не подлежуе на такса. 

VII бр. 6783 
17 септември 1945 година 

Белград 
Министер за финансии, 

Сретен Жујовић, с. р. 

674. 
Во врска со чл. 1 Уредбата за регулирање цени, 

сојузното Министерство за трговија и снабдуење — 
Управа за цени - доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ШПИРИТУСОТ ЗА 
ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Член 1 

На шпиритусот се одредуат следните производи-
телни цени за сите фабрики во земјата: 

суров шпиритус Дин. 19,40 по 1 хект. на степенот 
рафиниран шпи-
ритуа и дехидрат „ 20,40 „ 1 „ ,, „ 
денатур. шпиритус „ 19,40 „ 1 „ „ „ 

Сите овиа цени се разбират франко складиштето 
на фабриката во сад, а без сад. 

Член 2 - " 

Во горните производителни цени на шпиритусот 
несе засметани јавните давачки, државна трошарина 
и скупниот данок, а во цената на денатурисаниот 
шпиритус ни такса за денатурирана. Овие давачки и 
такси можат посебно да се ззсметат за цените опре-
делени во чл. 1 на овоа Решение. 

Член 3 

Во производителните цени на шпиритусот од чл. 
1 на овоа Решение засметана е производителната 
бруто заработујачка од 12% на трошковите на про-
извоството. Од оваа бруто заработујачка производи-
телите ги покриват друштвениот данок и данокот 
на течевина, камата на позајмени средства, ризик и 
нето заработујачка. 

Член 4 

Во колку во поедините фабрики, на основание 
на нивните производителни трошкови со додаток 12% 
бруто заработувачка производителите цени би изно-
силе иомалце од цената одредена во чл. 1 на овоа 
Решение, фабриките имат право на накнада на ра-
зликата од Фондот за изЈедначуење цени на шпи-
ритусот. 

Член 5 

Со Фондот за изједначуење цени на шпиритусот 
ќе раководи сојузното Министерство за индустрија, 
кое во тој цел ќе отвори сметка кај Индустриската 
банка. 

Член 6 

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

Бр. 5270 
30 август 1945 година 

Београд 
V 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж, Н. Петровић, с. р. 
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675. 
Во врска со чл. 1 Уредбата за регулирање цени, 

а на предлог сојузното Министерство за индустри-
ја, Министерств-ото за трговија и снабдуење — 
Управа за цени — доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАДЛЕЖНОСТ ЗА О Д Р Е Д У Е Њ Е ЦЕНИ 

ЗА ОЦЕТ И КВАСЕЦ 

Член 1 
Се овластуат земските министерства за трговија 

и снабдуење и покраинските главни народни одбо-
ри, да можат на своето подрачје да одредуат цепи 
на оцетот и ашасецот, и това како во производството 
така и во трговијата. 

Член 2 
Овоа Решение влегуе во сила со денот на обн,а-

родуењето во „Службениот лист". 

Бр. 7645 
4 септември 1945 година 

Београд 

Министер за трговија и снабдуење; 
инж. Н. Петровић, с. р. 

. 676. 
Министерството за трговија и снабдуење — 

Управа за цени — доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА О Д Р Е Д У Е Њ Е ЦЕНИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 

ПРАГОВИ 

Член 1 
До понатака се одредуат следните најголеми це-

ни на железничките прагови делкани и сечени: 

1) Железнички прагови од дабово дрво: 
динари по 1 парче 

а) димензија должина 2.60 м, -про-
стила 16 X 26 X 16 см 190.— 

б) димензија должина 2.50 м, про-
стила 15 X 25 X 16 см 180.— 

в) димензија должина 2.30 м, про-
стила 14 X 22 X 14 см 120.— 

г) димензија должина 1.60 м, про-
ф и р 14 X 20 X 14 см 7 0 . -

д) димензија должина 1.50 м, про-
фила 14 X 20 X 14 см 6 5 . -

ђ) димензија должина 1.40 м, про-
фила 13 X 18 X 14 си ' 60.— 

/ 

2) Железнички прагови од борово дрво: 
динари по 1 парче 

а) димензија должина 2.60 
фила 16 X 26 X 16 см -

м, про-
150.— 

б) димензија должина 2.50 
фила 15 X 25 X 16 см -

м, про -
135.— 

в) димензија должина 2.30 
фила 14 X 22 X 14 см -

м, про-
100.— 

г) димензија должина 1.60 
фила 14 X 20 X 14 см -

м, про-
60 — 

д) димензија должина 1.50 
фила 14 Х 20 X 14 см -

м, про-
50.— 

ђ) димензија должина 1.40 
фила 13 X 18 X 14 см -

м, про 
45.— 

3) Железнички прагови од буково дрво: 
динари по 1 парче 

а) димензија должина 2.60 м, про-
фила 16 X 26 X 16 см 136.— 

б) димензија должина 2.50 м, про-
фили 15 X 25 X 16 см т 130.— 

в) димензија должина 2.30 м, про-
фила 14 X 22 X 14 см 9 0 -

г) димензија должина 1.60 м, про-
фила 14 X 20 X 14 см 5 4 . -

д) димензии должина 1.50 м, про-
фила 14 Х 2 0 Х 14 см 46. -

ђ) димензија должина 1.40 м, про-
фила 13 X 18 X 14 см 40.— 

Член 2 
Горните цени се подразумуат франко ^товарено 

во вагон или шлеп по парче, 

Член 3 
За наредба железничките прагови и толеранција 

во димензиите и квалитетот важат во сето технич-
ките услови на Управата на државните железници. 

Член 4 
На продуцентите, чии сечишта се одвлечени пре-

ку 25 км. од најблиската утоварна станица или кои 
извршуат работи под нарочно тежжи опстојателетва 
за извоз, Управата за цени1 на сојузното Министер-
ство за трговија и снабдуење може да определ,и на 
база на посебни калкулации и поголеми цени, а по 
сослушуење мнението на надлежното земско Мини-
стерство за шумарство. 

Посебни калкулации ќе се поднесуат преку зем-
ското Министерство за шумарство, кое, по изврше-
ната ревизија на поднесените калкулации, истите ќе 
ги достави со мнение и предлог на решение на со-
јузното Министерство за трговија и ен а блуење — 
Уп,рава за цени. 

Член 5 
Обоа Решение влегуе во сила со денот на обна-

родуењето во „Службениот лист". 

Бр. 7621 
31 август 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Н. Петровић, с. р. 

677. 
Министерството за трговиј,а и енабдуење — 

Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА О Д Р Е Д У Е Њ Е ЦЕНИ НА ЈАМСКО Д Р В О 

Член 1 
До понатака се одредуат следните најголеми це-

ни на јамск,о дрво: 
Динари по кубни метар 

1) даб, бор и багрем 550.— 
2) јела и смрча (омора) — — 500.— 
3) буква, габер, цер и брест — 450.— 
4) топола и врба — — 350.— 

Исклучител,но, поради потешк,ите услови на ра-
ботата и иавозуење дрво на подрачјето на феде-
рална Србија (освен Војводина) и федерална Маке-
дониа се одредуат посебни цени са следните сорти 
јамско дрво: 

Динари по кубни метар 
1) даб, бо,р и багрем — — — 700.— 
2) јела и смрча (омора) — — 665.— 
3) буква - 650.— 
4) цер и брест — — — — — 650.— 
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Член 2 
Горните цени се разбират франко утоварено во 

вагон или шлеп за еден кубни метар јамско дрво, 
должина 2 до 7 метри, среден пречник од 12 до 25 
см. — мерено без кора. 

За јамско дрво на среден пречник од 9 до 12 см. 
горните цени има да се сметат за 15% поефтино. 

Член 3 
Дрвото мора да биде здраво, право, без кора 

или со кора. Се толерира кривата со стрелица на 
лукот до средина деблина на парчето, и поголема 
здрава кврга. I 

Член 4 
За продуценско јамско дрво, чии седишта се 

удалечени преку 25 км. од најблиската утоварна 
станица или чии извоз се врши под нарочно тешки 
околности, Управата за цени на сојузното Мини-
стерство за трговиа и снабдуење може да одреди 
на база на посебна калкулација и поголеми цени, а сто 
сослушуење мненијата на надлежното земско Мини-
стерство за шумарство. 

Посебните калкулации ќе се поднесуат прек,у 
земското Министерство за шумарство, кое по извр-
шената ревизија на поднесените калкулации истите 
ќе ни достави со мнение и предлог на решение на 
сојузното Министерство за трговија и снабдуење — 
Управа за цени. 

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

родуењето во „Службениот лист". 

Бр. 7622 
31 август 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Н. Петровић, с. р. 

678. 
П О З И В 

ЗА НАКНАДНО П О Д Н О С У Е Њ Е ПОДАТЦИ НА 
ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ВОЈНА ШТЕТА 

На основание членот 1 Уредбата за основуење 
Државна комисија за воена штета, Државната ко-
мисија 

п о в и к у е 
да во најкус рок а во врска со нејзиното наредуење 
бр. 567 од 6 септември 1945 год,ин,а сите претприја-
тија, во кои Германиа или германски физички или 
правни лица биле заинтересуен,и на ден 6 април 1941 
година, им ат за секоа германска фирма или лице да 
поднесат на Државната комисија за воена штета 
(Београд, Милош Велики 12) уште и овие накнадни 
податци: 

З,а патенти, заштитни жигови и авторски права. 
(Да се дадат што повише возможни подробност,и 

кои се однесат на сопственост на сите индустриски 
имоти, на лиценци, споразуми или договори за 
уделот кај добивките, на сегашните притежатели на 
такви имотни права како и на врска според автор-
ските права). 

За вистинските земјишни имоти, за участвуењлта 
ио зајмови и имоти, за имоти на художествени пред-
мети. 

(Вкупна листа на вредноста за секоа категорија 
на имотот). 

За стока која се држи за германска сметка. 
За останалиот имот. 
За предвојни посакуења и долгуења како од, 

така и според Германија и Германци. 
Бр. 636. — Од Државната комисија за воена 

штета при Претседателството на Министерскиот со-
вет, 17 септември 1945 година. 

УК\51Л 
КРАЛСКО НАМЕСНИШТВО 

Со Указ на Кралските намесници од 17 септем-
ври 1945 година а спрема укажана потреба на служ-
бата, е решено, да Министерот за надворешните ра-
боти др. Иван Шубашић, за време неговата болест 
го заман-уе во должноста Претседникот на Мини-
стерскиот совет и Министер на народната одбрдна, 
Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Со Указ на Кралските ибмесници бр. 400 од 11 
мај 1945 година, на предлог Претседникот на Мини-
стерскиот совет, Министерот за народна одбрана и 
застапникот на Министерот за над,ворешни работи, 
а на основ,ание чл. 2 Уредбата за постаауење и уна-
предуење на државните службен,ици на Демократ-
ска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 го-
дина, е поставен Цанкар др. Исидор, за Изванредчи 
посланик и о пол но мокрени Министер на Демократ-
ска Федеративна Југославија во Грчка 2 положајна 
група 1 степен. 

З А П И С Н И К 
НА IX Р Е Д О В Е Н СОСТАНОК НА ПРИВРЕМЕНАТА 
Н А Р О Д Н А СКУПШТИНА НА ДЕМОКРАТСКА Ф Е -

ДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА, О Д Р Ж А Н НА 24 
АВГУСТ 1945 ГОДИНА ВО Б Е О Г Р А Д 

Претседавал Пр ете ед ник др Иван Рибар. 
Секретар Омер Глухић. 
Претседник др. Иван Рибар отвара IX редовен 

состанок во 16.20 часа. 
Прочитаниот записник на VIII редовен состанок 

Скупштината го стрима без примедби. 
Се саопштуе и се упатуе на Манд атон о т одбор 

предлогот на Народната сељачка странка, да се по-
викат за членове на Народната скупштина заслужни 
членови на Народната сељачка странка и то: 

1) Тихо1Мир Калановић, земљорадник од Стра-
гари; 

2) Никола Чопић, бивш,и ковачки радник и при-
ватен намештвник од Београд; 

3) Стојан Ђорђевић, земљорад,ник од Крупец 
код Пирот; и 

4) Вукашин Виденовиќ, железнички чиновник 
од Ниш. 

Скупштината одобрава по три дена отсуство 
на народните посланици Димит,рије Чичеви^, Милутин 
Милковић, Анте Бабиќ и Бошко Крстић. 

Се саопштује да е Финанскиот одбор поднесел 
на Скупштината на решение својите извештаен и 
тоа: за предлогот на Законот за регулисуење на 
платниот промет со пространство ,и за предлогот за 
располагање са државните приходи. 

Претседникот др. Иван Рибар објавује: да се 
овија извештај и штампани, разделени на народните 
посланици, а да кје се стават на дневни ред кога 
Скупшт,ината кје реши. 

Се прелази на прва точка на дневниот ред: пре-
трес на предлогот на Земаниот за ратификација на 
Повељата на Ујединените нации и Статутот на Ме-
ѓународниот суд за правда. 

Известителот на Законодавниот одбор Моша 
Пијаде го прочитал спроводното писмо, со које е 
Совезната влада упатила на Привремената народна 
скупштина предлогот ,на Законот за ратификација 
како и извештајот на Законодавниот одбор за овој 
законски предлог, н,а Претходникот др. Иван Рибар 
отвара начелен претрес. 
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Е говорил Министерот за надворешни работи 
др. Иван Шубашић, па е известителот Моша Пијаде 
прочитал текстот на предлогот на Законот. 

Гласу ек ј.и со седење и устајање Скупштината 
едногласно и со бурно плескање го усваја конечно 
предлогот на Законот за ратификација Повелбата на 
Ујединените нации и Статутот на Мегјународинот 
суд за правда. 

По това се прелази на друга тачка на дневниот 
ред: претрес на извештајот на Законодавниот одбор 
на предлог на Законот за шта,мна. 

Пошто известителот на Законодавниот одбор 
Милош Царевиќ е прочитал и образложил извешта-
јот на одбореката векјина, а др. Драгић Јокоимовић 
одвојено мишление на одборската мањина, Претсгд-
никот др. Иван Рибар го отвара начелниот претрес. 

Се говориле: Министер за Кон,ститу ант,а Брдвард 
Кардељ „за", Министер за информации Сава К аса-
новиќ „за", Митра Митровмћ-Ђилас „за", Јован Ћет-
ковић „за", Милан Ерол „против", Франц Бевк ,.за", 
Скендер Кулеиовић „за", Влада Малески „за", Ми-
нистер за конституанта Едвард Кардељ „за", Мини-
стер за просвета Владислав Рибникар заради лично 
објашњење и Милан Грол заради лично објашњење, 
па се пристапа на гласана е во начело. 

Гласуекји со седење и устајање Скупштината со 
векјина гласови го усваја овој законски предлог 
во начело. 

По това Скупштината со векјина гласови прима 
во појединостите насловот и сите членови од 1 до 
27 на овој законски предлог по извештајот и редак-
цијата на Законодавниот одбор и на предлог на 
известителот на Законодавниот одбор Милош Ца^ 
ревић чини следните измени 

Чл. 17. — постанује член 23 и се мења и гласи: 
„За остали кривични дела од овој Закон кје се ка 
зни спрема околностите на победини случаји и оце-
ната на судот до 50.000 динари или со лишење на 
слобода до 4 месеца, во колко делото не е кажњи-
во по другите закони." 

Чл. 18. — постанује член 17; член 19 постанује 
член 18; член 20 постанује член 19; член 21 поста-
нује член 20; член 22 постанује член 21 и член 23 но-
станује член 22. 

По това се пристапа на конечно гласање. 
По извршеното поименично гласање Претседни-

кот др. Иван Рибар објавује резултат на гласањето. 
Гласало е света 375 народни посланици од који 

358 „за" и 17 „против" со чиме е предлогот на За-
конот за штампа конечно усвојен. 

Претседник др. Иван Рибар саопштује да е За-
конодавниот одбор поднесел на Скупштината на ре-
шение својот извештај за предлогот на Законот за 
удруженијата, зборовите и другите јавни состаноци, 
који е векј штампан и резделен на народните пе-
ел аници. I 

Даље саопштуе д,а е Законодавниот одбор под-
несел на Скупштината својот извештај и за пред-
логот на Законот за 'кажњавање кривичните дела 
против татковината, али овој извештај јоште не е 
штампан па моли народните посланици да го утре 
завтра подигнат во собата бр. 50, како би се он мо-
гал да стави на дневни ред на идукјата седница. 

По това Претседникот даје одмор од пет минута. 
После кратка пауза седницата се накггавуе и пре-

лажи се на третја точка на дневниот ред: претрес 
извештајот на Законод-авниот одбор за предлогот 
на Законот за устројство и надлежност на војните 
судови. 

Пошто е известителот на Законодавниот одбор 
Милоје Милојевић прочитал и образложил одбор-
скиот извештај, Препеел викот др. Иван Рибар схбја-
вуе да се на овој законски предлог во смисал на 
чл. 44 на Посвоеникот примењује по кратак ,поста' 
пок, који се састоји во това да не се води никаков 
претрес векј Скупштината има само да гласа со „да" 
или „не", али можат само да дадат по кратки из-
јави претставниците на политичките групи. 

Народниот послание др. Драгиќ Јоксимовић е 
тражил обј,аснение: што е било со неговите аманд-
мани које е поднесел на Законодавниот одбор, по-
што (известителот на Одбор ,не е ништо говор ил 
за тоа. 

За ово е дал објаснение Претседникот н,а Зако-
нодавниот одбор Моша Пијаде. 

По това е дал изјава во име на посланичкиот 
клуб на Народниот фронт Милош Дидић, народен 
посланик, п,а се пристапа на конечно решавање. 

П,о извршените поименично гласање, Претсед-
никот др. Иван Рибар објавуе разултат на гласањето. 

Гласало е света 323 народни посланиЦи и сите 
се гласали „за" со чиме е предлогот на Законот за 
уредуење и надлежност на војните судови конечно 
усвојен. 

По ,това Претседник др. Иван Рибар со приста-
пон на Скупштината закључује седницата во 21 час, 
а идукјата закажује за субота, 25 август 1945 година 
во 16 часа, оо дневни ред: 

1) претрес на извештајот на Законодавниот од-
бор за предлог на Законот за удружењатаѕ зборо-
вите и другите јавни состанци; и 

2) претрес на извештајот на Законодавниот од-
бор за предлогот на Законот за криви,чни дела про-
тив народот и државата. 

24 август 1945 година 
Београд 

Привремена народна скупштина 
на Демократска Федеративна Југославија 
Секретар, 

Омер Глухић, с. р. 
Претседник, 

др. И. Рибар, с. р. 

ДЕКРЕТИ 
КРАЛСКО НАМЕСНИШТВО 

Со решение на Кралските намесн,ици бр. 711 од 
1 јули 1945 ,година, а на основавме чл. 6 Законот 
за устројство на Канцеларијата на Кралското наме^ 
с ништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за ре-
гулисуење лринадлежности н,а државни службеници 
на совезните министерства и установи од 20 априли 
1945 година, е поставен Вукашин Пејовиќ за чинов-
ник 4 положај на гру па 1 степен. 

Со Реше,ние на Кралските намесници бр. 744 од 
20 ,август 1945 година, а на основание чл. 6 Зако-
нот за устројство н,а Канцеларијата на Кралското 
на-месништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за 
репулисуење принадл еж носии на државни службени-
ци од граѓански ред и осталите јавни службеници 
н,а совезните министерства, е поставен Боривоје Јо-
вановић за чи,новник 5 положајна група. 

Со Решение на Кралските намесници бр. 695 од 
13 август 1945 година, а на оснавание чл. 6 Законот 
за устројство на Канцеларијата на Кралското наме-
сништво од 21 ј,уни 1945 година и Уредбата за ,ре-
гулисуење принадлежности н,а државни службеници 
од граѓански ред и останалите јавни службеници на 
совезните мин,истерства, е поставена Марија Пинтер 
за чиновник 5 положена група. 

Со Решение на Кр1алските намесници бр. 712 од 
1 јули 1945 годин,а, а на основание чл. 6 Законот 
за устројство на Канцеларијата на Кралското наме-
сништво и чл. 2 и 4 Уредбата за регулисуење при-
надлежности на државни службеници од граѓански 
ред и останалите јавни службеници на сојузните 
министерства и установи, е поставен за хонорарен 
чиновник Иван Јаворник со права на принадлежности 
на чиновник 5 положај на група. 
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Со Решение на Кралските намесници бр. 713 од 
1 јули 1945 година, а на основание чл. 6 Законот за 
устројство на Канцеларијата на Кралското намесни-
штво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регу-
лисуење принадлежости на др-жавни служб лици на 
совезните министерства и установи о1д 20, анри л и 
1945 година, е поставена Десанк,а Ристић за чинов-
ник 7 положај,на група. 

Со Решение на Кралските на,мелници бр. 714 од 
1 јули 1945 година, а на основ,а,ние чл. 6 Законот 
за устројство на Канцеларијата на Кралското наме-
сништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за ре-
гулисуење принадлежности на државни службеници 
на совезните министерства и установ,и л д 20 аирили 
1945 година, е поставена Ирма Неси за чиновник 7 
положена група. I 

Со Решение на Кралските намесници бр. 621 од 
27 јули 1945 година, а на основани е чл. 6 Законот 
за устројство на Канцеларијата на Кралското наме-
сништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за ре-
гулисуење принадлежности на. државни службеници 
од граѓански ред и останалите јавни службеници 
на совезните министерства е ,поставен др. Борислав 
Бошковиќ за чиновник VIII положајна група. 

Со Решение на Кралските намесници бр. 715 од 
1 Јули 1945 година, а на основа,ние чл. 6 Законот за 
устројство на Канцеларијата ,на Кралското намесни-
штво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регули-
суење принадлежностите на државните службеници 
на совезните министерства и устан,ови од 20 априли 
1945 година, е поставен Ђорђе Пејовић за чиновник 
9 положајна група. 

Со Решение на Кралските намесници бр. 716 од 
1 јули 1945 година, а на основаше чл. 6 Законот 
за устројств,о на Канцеларијата н,а Кралското наме-
сништво од 21 јуни 1945 годи,на и Уредбата за ре-
гулисуење принадлежности на државн,ите службени,ци 
на еовезните министерства и установи од 20 априли 
1945 година, е поставена Ерика Берлаге за чинов-
нички приправник од 9 положајна група. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Со Решение на Минист,ерот за надворешни ра-
боти, а во сагласност со Претседникот на Миистер-
ски совет бр. 1213 од 8 септемвјри 1945 година, е по 
ставен Ни,нчић др. Велизар, за стални делегат на 
Демократска Федеративна Југославија во Мегјуна-
родната дунавска комисија 2 положи ј,на група 2 
степен. 

Со Решение на Министерот за ,надворешни ра-
боти бр .1229 од 12 септември 1945 го,дина, ст,авено 
је 'ван снага Решението на Министерството за надво-
решни работи Пов. бр .25 од 13 анрили 1945 година, 
во колко се односи на отпушт,ање од државната 
служба на Шећер10вић Вукашин, советник на Ми-
нистерството за надворешни работ,и 4 положајна 
група 2 степен, ,а да се стави' на расположение без 
право на принадлежности. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

Министерството за народно здр,авје со Решение 
на Помокјни^от на Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, ана осно шии е Уред-
бата за регулисуење принадлежности на државни 

службеници од граѓански ,ред и останалите јавни 
службеници на совезните министерства' и установи и 
овлаштението на Министерот за народно здравје на 
Демократска Федеративна Југославија бр. 1561 од 23 
марта 1945 година, се превзема во служба на Мини-
стерството за народно здравје на Демократска Феде-
ративна Југославија Мар,ија Лакалијевић, уч. на Дом. 
школа на бившиот Централни хигиенски завод во 
Београд, во својство уч.—надничар со право на 
вкупни месечни принадлежности во сума од 2.500.— 
динари, спрема чл. 3 точ. 6 споменатата Уредба и 
воедно се распоредуе на ра,бота во Епидемиолошки 
институт на Демократска Федеративна Југославија. 

И С П Р А В К И 
Во Долинско Решение ,за одредуење цени наѓ де-

ривати на нафта, бр. 6050 од 13 август 1945 година, 
обнародувано во „Службениот лист" бр. 63 од 24 
август 1945 година, се поткрала една грешка: 

Во чл. 1. под 2) стоји: 
„2) Бензол Дин. 22.75 ,за 1 кг." 

а треба да стоји: 
„2) Бензол Дин. 23.75 за 1 кг." 
Бр. 6050. — Од Управата за цени, 29 август 1945 

годин!а. 

Во Решението за одредуење цени на обло тех-
ничко дрво, обнар о дувано во „Службениот лист" бр. 
63 од 31 август 1945 година се потерале следекји 
грешки: 

1) Во чл. 4 последен ред стоји: 
во разна граг ј а . . 

а требе да стоји: 
„ . . . во режана граг ј а . . . " 

2) Во чл. 7, први ред стоји: 
„за продуцентот обло дрво . . 
а требе да стоји: -
,,за продуцентско обло техничко дрво . . 

Бр. 6691. — Од Управата за цени, 4 септември 
1945 година. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
. страна 

669. Уредба за оснивањето на Фондови на 
станбени и пољоделски згради, пољодел-
скиот инвентар и стоката, на семе и храна 
и на покукјанството, добијени од конфи-
скацијите и експ,ропријациите 721 

670. Уредба За спровогЈење населуењето ,на 
борците во Војводина — 722 

671. Решение за за,должително осигуравање на 
државна имовина искључито при Држав-
ниот завод за осигурање и реосигурање 724 

672. Решение за забрана на осигурателните 
претпријатија да закључуват уговор за 
реосигурање без одобрена на совезното 
Министерство за финансии 724 

673. Решение да исправата за јамство не по-
длежи на такса 724 

674. Решение за одредуење цени на шпиритус 
за цела земја 724 

675. Решение за надлежноста %за одредуење 
цени за сиркје.(оцет) и квасец 725 

676. Решен,ие за одредуење цени на желез-
нич,ки прагови 725 

677. Решение за одредуење цена на јамско 
дрво — 725 

678. Позив за накадво иод,ношење податци на 
Државната комисија за ратна штета 726 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


