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473. 
У К А З 

На основа членот 74 т( ч. 6 и членот 136 Уставот, 
Президиумот иа Народната скупштина ФНРЈ го про-
гласуе Законот за потврда и измени -на Законот за 
сортите на казните од 5 јули 1945 година, ко ј што на 
основа овластуењето од членот 136 Уставот го до-
неле законодавните одбори на Сојузното векје и 
Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, 
а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОР-
ТИТЕ НА КАЗНИ 

Законот за сортите на казните од 5 јули 1945 
година се потврдуе со измените направени во овој 
закон, така да неговиот изменет и пречистен текст 
гласи: 

З А К О Н 

за видовите на казни 
Член 1 

Казните кои што за кривични дела ги изречуат 
граѓанските и воените судови се: 

1) смртна казна; 
2) губиток на државјанство; 
3) лишуење од слобода со присилна работа; 
4) лишуење од слобода; 
5) присилна работа без лишуење од слобода; 
6) губење политички и поедини граѓански права; 
7) губиток на државна или друга јавна служба; 
8) губиток или снижуење на чинот; 
9) забрана на вршење одредено работење или 

занает; 
10) конфискација на имотот; 
11) парична казна; 
12) изгон од местото на живеење; и 
13) ставање во обвеза да се поправи штетата. 

Член 2 

Смртна казна и казната лишуење од слобода 
со присилна работа, лишуење од слобода и присилу 
на работа без лишуење од слобода се изречуат само 
како главни казни. Другите казни наведени во чл. 1 
можат да се изречуат било како главни, било како 
споредни казни. 

Во пресудата може да биде изречена само една 
главна казна. 

Со секоја главна казна можат да се изречат 
една или повекје споредни казни под условите од 
овој закоп. 

Член 3 
Смртна казна се изер т у е со застрелјуе-ње или 

бесење. 
Смртната казна не може да се изврши н<ад жени 

додека трае состојбата на трудноћа. 

Член 4 
Казната губиток на државјанство е постојана и 

се изречуе само во случаи изрично предвидени в о , 
закон. Оваа казна се изречуе само против лице кое 
што не се навогја на територијата на Федерацијата 
Народна Република Југославија и повлечуе забрана-
за вракјање на о с у д е н и о т во земјата, 

Член 5 
Казната лишуење од слобода со присилна рабо-

та не може да биде покуса од 6 месеци гаи! подолга 
од 20 години. 

Член 6 
Казната лишуење од слобода не може да бид<$ 

покуса од 3 дена ни подолга од 5 години. 

Член 7 
Казната на присилна работа без лишуење од 

слобода не може да биде покуса од еден ден ни по-
долга од 2 години. 

Член 8 
Казната на губиток политички и поедини гра-

ѓ а н с к и права се состои во губиток: 
1) на сите политички права, и тоа: 
а) правото да избира или да биде избран во ор-

гани на државната власт; 
б) правото на стекнуење функции во д р у ш т в а 

ките организации преку избор; 
в) правото на државна или друга ј'авна служба; 
г) правото на носење почесно звање ш и одличје 

и други јавни почести; 
2) на едно или обете од овие граѓански лрав.а 

во случаи каде законот изрично предвидуе оти ке 
се изрече губиток на тие права: 

а) родителски права; 
б) право на пензија и помошт на социално оои-

гуруење. 

Член 9 
Губиток на политичките и поедините граѓански 

права може да биде постојан или времен. 
Постојаниот губиток на политичките и поедини-

те гр аг јане ки права мора да се изрече како спо-
редна казна со казната на смртта и со казната на 
губитокот на државјанство и може да се изрече 
само со тие казни. 
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Времениот губитак иа политичките и поедините 
грагјански права ие маже да биде покус од една 
ни подолг од б години. 

Член 10 
Ако казната на губиток .политичките и поеди-

ните р у ј а н с к и орава е изречена како споредна со 
некоја главна времена казна, тогаш осудениот не 
може да ги врши политичките, односно поедините 
гр ат јанак и права ад денот на правосилноста на пре-
судата,, но казната на губитак еа овие права му се 
•смета дури од денот копа е главната казна издржана, 
застарела шш опро стен а. Ва сите други случаи кога 
казнава на губиток политичките и поедините гра-
ѓански права е изречена како споредна казна, ка-
ко е? во случај кога е изречена како главна казма, 
таа започиње да тече од денот на правосилноста на 
пресудата. 

Член 11 
Казната на губиток државна или друга јавна 

служба може да биде постојана или времена. 
Времената казна на губиток државна или друга 

јавна служба не може да биде подолга од 5 години 
ни покуса од едва, година. 

Член 12 
Казната на губиток чинат е постојана, а казната 

снижуење на чинот е времена. 
Казната снижуење на чинот не може да трае по-

долгу од 5 години ни покусо од една година. 

Член 13 
Казната на забрана вршење па одредено рабо-

тење или занает може да се изрече само во случаи 
изрично предводени во законот и не може да биде 
подолга од 5 години. 

Оваа казна повлечуе и губиток на правото на 
работење со дук јан, претпријатие, односно вршење 
занимавањето. 

Член 14 
Казната на конфискација имотот се состои во 

(присилно земање накнада во корист на државата 
целокупниот имот или одредени дел на имотот од 
осуденото лице. 

Оваа казна може да се изречуе било како глав-
на било како споредна казна, но само во случаи кои 
што се изрично предвидени со закон, а се изречуе 
против физички и правни лаца. 

Казната на конфискација целокупниот имот ке 
ја изрече судот секогаш со казната губиток на др-
жавјанството. 

Ако судот изрече казна на делимична конфиска-
ција, во пресудата ке се означи кој имот се кон фи-
окуе. 

Можат да се конфискуат и предмети со кои што 
е извршено кривичното дело или кои што биле на-
менети да послужат во таа цел. 

Член 15 
Паричната казна не може да биде подала од 50 

динари и се изречуе во корист на државната бла-
гајна. 

Ако осудениот во оставениот срок не ја плати 
паричната казна, наплатата ке се изврши присилно. 

Ако паричната казна не е возможно да се на-
плати ни на овој начин, оваа ке се замени со казна 
на присилна работа без лишуење од слобода, сме-
та јк ји еден ден на присилна: работа за 50 динари. 

Член 16 
Казната на изгон од местото на живеење се со-

стои во упатуење на присилно пребивање во местото 
на р а ѓ а њ е т о или некое друго место со забрана на 
•напуштањето на тоа место или без оваа забрана. 

Оваа казна може да трае од 6 месеци до 5 го-
дини и се изречуе сало во случаи изрично -предвиде-
ни во закон. 

Член 17 
Обвезата да се поправи штетата со пресуда му 

се налага на осудениот во случаи кога судот смета 
за целисходно оти осудениот лично да ги отстрани 
последиците на извршеното дело или штетата при-
чинета со кривичното дело. 

Член 18 
Казната на губиток државјанството, губиток на 

политичките и поедините граѓански права, губиток 
•на државната или друга јавна служба, губиток или 
снижуење на чинот, забрана на вршење одредено 
работење или занает, конфискација »на имотот 
и изгон од местото на живеење можат како споредни 
казни да се изречат со казната на присилна работа 
без лишуење од слобода само 'ако е таа подолга од 
18 месеци, или со казната лишуење од слобода ако 
е таа подолга од година дена, или со казната лишу* 
ење од слобода со присилна работа ако е таа подол-
га од 6 месеци. 

Со паричната казна како главна казна можат да 
се изречат само изго«н од местото за живеење, за-
брана на одредено работење или занает и ставу е во 
обвеза да се поправи штета. 

Член 19 
Ако осудата гласи на присилна работа без ли-

шуење од слобода до година дена или на лишуење 
од слобода до 6 месеци, судот може со пресуда да 
го одложи извршуењето на казната на одредено 
време, под услов да о с у д е н и о т за тоа време не из-
врши какво кривично дело. Ваква осуда судот ке из-
рече ако најде оти степенот на опасноста на осуде-
ликот не го бара неговото одвојуење, односно об-
везно извршуење на присилна! а работа. 

Времето за кое може Да се одлежи казната не 
може да биде покусо од една ш подолго од 3 го-
дини. 

Член 20 
Ако условно осудениот во време одредено во 

членот 19 изврши кривично дело потешко од де-
лото за кое условно е осуден, ке се прекине одлага-
њето за извршуење на правата казна и обете казни 
нескусено ке се извршат. 

Ако условно осудениот во време одредено во 
членот 19 изврши кривично дело полесна од делото 
за кое условно е осуден, или дело на иста тежина, 
судот може условната осуда да ја одзове и нареди 
одложената казна да се изврши делимично или во 
целост со казната изречена за новото кривично дело. 

Во случаи кога се извршуат обете казни, казна-
та на присилна работа без лишуење од слобода, од-
носно казната на лишуење од слобода не можат да 
ја прејдат најголемата мерка предвидена во овој 
закон. 

Член 21 
При одмеруење на казната судот може на извр-

шителот на кривичното дело да му одмери казна 
под најниската граница одредена во законот кога 
такво отстапуење го бараат исклучителни опет о ул-
телства со ој лед на степен на друштвената опасност 
ма кривичното дело к на извршителот. Во таков 
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случај казната може да се спушти до најниска мер-
ка на видот на казната мој вид на казната е пропи-
шан со закон за тоа дело. 

При одмеруењр на к а з н а т под најниска гра-
ница предвидена во закон, судот е должен во 'пресу-
дата да ги наведе опстојателствата заради кои ка-
зната ја ублажил. 

Член 22 
Сообразуењето да порано изречените казми со 

казните предвидени во овој закон ке се изврши на 
следен начин: 

1) казната на вечна робија постануе казна на 
лишуење од слобода со присилна работа во траење 
од 20 години; 

2) казната на робија или старог затвор постануе 
исто толкава казна на лишуење од слобода со при-
силна работа; 

3) дека што била изречена казна на присилна 
работа судовите по претходно сослушуење на јав-
ниот обвинител ке одлучат да ли -под таа казна им»а 
да се разбере казна на лишуење од слобода со при-
силна работа или казна на лишуење од слобода .или 
казна на присилна работа без лишуење од слобода 
и во колку траење. Одлуката за тоа ј»а донесуе су-
дот кој казната ја изрекол во прв степен. Против 
таа одлука е допуштена жалба на повисокиот суд, 
чија одлука е правосилна; 

4) казната на лесна присилна работа до 2 години 
сто стану е исто толкава казна на присилна работа без 
лишуење од слобода; 

5) казната на лесна присилна работа -преку две 
години постану е исто толкава казна на лишгуење од 
слобода; 

6) казната на леша присилна работа преку 5 го-
дини постану е исто толкава казна на лмшуење од 
слобода со присилна работа; 

7) казната на тешка присилна работа постануе 
исто толкава казна на лишуење од слобода со при-
е м н а работа; 

8) казната на затвор постануе к а ш а на лишуење 
од слобода; и 

9) казната на губиток граѓанската чест повле-
чуе со себе губиток на 'Правата наведени во чл. 8 
точ. 1. 

Член 23 
Малолетници се леда ко« што навршиле 14, а 

не навршиле 18 години. 

Член 24 
Спроти малолетниците се изречуат следни во-

спитно-поправни мерки: 
1) предавање малулетникот на воопитуење на 

родителите или на други лица кои за нега ке се 
грижат; 

2) укор; и 
3) упатуење во воспитно-поправни завод. 

Член 25 
Спроти малулегниците кои во време на и зар т у -

ење делото извршиле 16 години со оглед на степенот 
•на д р у ш т в е н о г опстојателство на кривичното дело 
и извршителот можат да се изречат и казни од чл. 1 
на овој закон. 

Член 26 
Овој закон в легу е во сила на осмиот ден по об-

јавуењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија". 

У.бр. 420 
14 август 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Ф е д е р а л н а т а Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, с. р, др. Иван Рибар, е. р. 

474. 
У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го про-
гласуе Законот за потврда и измени и дополнуења-
та на Законот за регулирање предвојните обвеза: од 
27 октомври 1945 година, кој што на основа овла-
стуењето од членот 136 Уставот го донеле законодав-
ните одбоен на Сојузното векје и Векјето на наро-
дите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊАТА НА 
ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРЕДВОДИЋЕ ОБ-

ВЕЗИ ОД 27 ОКТОМВРИ 1945 ГОДИНА 

Законот за регулирање предвојните обвези од 
27 октомври 1945 година се потврдуе со измените и 
допошЈуењата направени во ово ј закон, така да не-
говиот изменет и пречистен текст гласи: 

З А К О Н 

за регулирање предвојните обвези 

Член 1 
1) Обвезите кои што настанале во стари југосло- , 

венски динари до 18 април 1941 годрала заклучно, до-
колку се неизмирени до в л е ч е њ е т о во сила на овој ' 
закон, имаат да се пресметаат по сразмерата 10 (де-
сет) стари југословенски динари за 1 (еден) ди-
нар ДФЈ 

2> Доколку овие обвези заради прописите доне-
сени под окупација се преправени во соодветна оку-
пДциска валута, и^аат да се пресметаат во стариот 
југословенски динар по курсот по кој што во 1941 
година •новча.ниците на старецот југословенски динар 
се заменети за окупациските новчаници па по тоа ке 
се пресметаат по сразмерна од предниот став. 

3) Од обвезите кај кои што имало промена во 
време од 18 април 1941 година до стапуењето во 
сила на односните закони за курсевите за повлечу-
ење окупациските пари и за регулирањето обвезите 
за подрачјето на кое што се навогја местото на пла-
ќање, се зема како обвеза настаната до 18 април 
1941 година заклучно најнискиот салдо во истото 
време. 

Член 2 
Исклучително од прописите на првиот став на 

членот 1 на овој закон, улозите »а штедња по штед-
ните книшки кои што во време од 18 април 1941 го-
дина до ослободуењето не се позголемени со ново 
уложуење ке се пресметаат: 

а) улозите до 20.000— стари југословенски ди-
нари заклучно на следен начин: 

износите до 2.000.— стари југословенски динари 
заклучно по сраамерата два стари југословенски' ди-
нари за еден динар ДФЈ; 

вишокот преку 2.000 до 5.000.— стари југо-
словенски динари заклучено по сразмер ата пет ста-
ри југословенски динари за еден динар ДФЈ; 

вишокот преку 5.000.— до 20.000.— стари југо-
словенски динари заклучно по оразмерата седум 
стари југословенски динари за еден динар ДФЈ; 

б) улозите поголеми од 20.000.— стари југосло-
венски динари по сразмерна од првиот став на чле-
нот 1 на овој закон, и тоа целиот износ на улогот, 
со тоа да противвредност во динари ДФЈ не може 
да биде помала од противвредноста на улогот од 
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20.000— стари југословенски динари пресретан по 
претходната точка. 

Член 3 
1) Од предвојните поба,руења пресметани по про-

писите на членот 1 и 2 на овој закон не ^е вршат 
никакви одбици. 

2) С0 овие побаруења кај парични ге .заводи може 
да се рашо лага по прописите кои што ги издава 
Миштстеђот на финансиите ФНРЈ. 

Член 4 
1) Повратните примања во стари југ осл зв епски 

динари, когл> што п р о и з л е з а т од сјудоки одлуки или 
•порамнуења заклучени пред суд по предмети на али-
ментација се сметаат како да се одредени во динари 
ДФЈ во истиот износ, Овој износ може да биде из-
менет со согласност на странките или со судска од-
лука службодателот ја плакја својот на бивш службе-

2) Неизмирените обвези мегју наследниците на-
станати до 18 април 1941 година заклучно од основ 
на наследуење ке се регулираат по прописот на 
предниот став. 

Член 5 
1) Пензија која што по договор или судска од-

лука службодателот ја плакја својот бивши службе-
ник односно на членовите на неговата фамилија, 
службодателот има да ја засмета на основа на сред-
ните принадлежности по прописите на Уредбата з^ 
регулирање надниците в? платите на работниците и 
намештениците во државно-стопанските и приватните 
претпријатија, приватните установи и организации 
(„Службен лист на Демократска Федеративна Југо-
славија" бр. 24 од 21 април 1945 година) за онаа 
група во која спагја« звањето кое што тој службеник 
го имал во моментот -на пензионисањето. 

2) Ако корисникот на пензијата не е доволен 
со пресметаниот износ на пензијата, може да се ко-
ристи со прописот на членот 23 Уредбата за регу-
лирање надниците и платите на работниците и наге-
штениците во државно-стопанските и приватните 
претпријатија, приватните установи и организации. 

Член 6 
1) Обвезите од основот на осигуруењата животот 

има да се прееметат на основа на износот од намен-
етиот имот добиен со валоризацијата по Законот за 
валоризација ег со пресметката на побаруењата и об-
везите по овој закон и по односните закони по кур-
севите за повлечуење окупациските новчаници и за 
регулирањето обвезите, со тоа да тие од нив кои 
што одговоруат на. Премиите платени во време од 
18 април 1941 година до в л е ч е њ е т о во сила на од-
носниот закон за курсевите за повлечуење на оку-
пациските новчаници и за регулирање обвезите, да 
се пресметаат по курсот на замената на окупациски-
те лари во динари ДФЈ. Кај пресметката п а р и с к и о т 
имот на сите осигурителни претпријатија има Да се 
смета како еден единствен наменски имот, така да 
обвезите од основот на осигуруењата на животот 
да се пресметаат по истиот курс кај сите осигурител-
ни прет лин јатима. Вишокот ка ј поедини осигурител-
ни претпријатија, ке се употреби, и тоа без никаква 
накнада, на покрикје мањокот кај другите, прекју Др-
жавната хипотекарна банка, како пресметковно 
место. 

2) Заеми по повисите за о с и г у р а њ е на животот 
има да се пресметаат по истата сразмера како и 
обвезите од основот на оние осигуруваа на подло! а 
на кои што тие заеми се одобрени*. 

3) Поблиски одредби за извршуење прописите °Д 
^ овој член ке издаде Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Со овие одредби начинот на пресметуење обвезг.гге 
ке се утврди така да помалите осигуруења се пре-
сметаат по поповолната сразмера од поголемите. 

Член 7 
1) Обвезите на самостојниот пензионен фонд (кој 

што не постанал одделеше односно орган на сре-
д и ш н и м завод за социално осигуруење') спрема не-
говите членови односно членовите на фамилијата на 
овие, има да се пресметаат по сразмер ата мег ју из-
носот на целокупниот чист е?,мот на таков фонд, 
добиен со валоризацијата по Законот За валориза-
ција и со пресметката на неговите побаруења и об-
вези по овој закон и по односните закони за курсе-
вите за повлечуење окуп акциските 'новчаници ги1 за 
регулирање об-везите, спрема последната книжна 
вредност на тој имот пред в л е ч е њ е т о во сс-гла на 
односните закони за курсевите за повлечуење окупа-
циските новчаници и за регулирање обвезите. 

2) На ест начин има да се пресметаат и обвезите 
на хуманите осигурителни установи спрема нивните 
членови. 

3) Доколку, по извршената валоризација пре-
сметката на неговите побаруења и обвези, приходите 
на еден пензионер фонд односно на една хумана 
осигурителна (установа не бег биле достаточни за 
извршуење обвезите утврдени во првиот односно 
вториот став на овој член, таков пензионен фонд од-
носно таква хумана осигурителна установа должни се 
во еро« од тр« месеци по влегуењето во сила на овој 
закон да го известат за тоа Министерството на фи-
нансиите ФНРЈ, подносејки му на одобруење об-
разложен план за санација или ревизија на височи-
ната на пензиите односно износите на обвезите, 

4^ Министерот на финансиите ФНРЈ може да 
одобри исклучително и на образложено барање • на 
установата продолжуење срокот од ст. 3) на овој 
член. 

Член 8 
1) Прописите на овој закон нема да се примену ат 

•на обвез&ѓге од социалното осигуруење спрема нив-
ните осигуреници односно корисници, на платите и 
пензиите на државните службеници и на службени-
ците од бившите самоуправни тела, односно на пла-
тите и пензиите од приватните службеници освен 
оние на кои што се од несу ат прописите од членот 5 
и членот 7 на овој закон, на обвезите од државата 
спрема војните инвалиди и нивните фамилии по ос-
нов на инвалиднина, а за чието регулирање векје се 
донесени или ке бидат донесени посебни п р о м е т . 

2) Исто така прописите на овој закон нема да се. 
примену ат на ненамирените предвојни обвези на слу-
жбо дателите спрема службопримателите кои што 
п р о и з л е з а т од работниот однос, нити на ненамире-
ните обвези на установите на социал ното оеигуруење 
спрема нивните осигуреници односно корисници кои 
што доспеале до 18 април 1941 година. Прописи за 
регулирање на овие обвези ке донесе Владата ФНРЈ 
со уредба. 

Член 9 
Во случај по ед ино претпријатие, од кога во врска 

со замената на окупациските пари сите делови од 
неговиот имот ке се пресметаат во динар«! ДФЈ по 
односните прописи, да би постанало пасивно а не 
постои возможност за покрикје на ^ањокот со вило-
ризацијата по членот 4 на Законот за валоризација, 
должно е за тО|а без одлагање а најдоцна во срок 
од три месеци од денот на влечењето во сила на 
овој закон, да го извести министерството ш финан-
сиите на својата народна република. Републиканско-
то министерство на финансиите, во согласност со 
Министерството на финансиите ФНРЈ, ке донесе одлу. 
ка еа начинот на е апатијата или ликвидацијата нд 
такво 1фетпр(ијатие. 'Министерот на фина(гасиите ФНРЈ 
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може да одобри исклучително и по образложено би-
рање на претпријатието продолжуење на срокот од 
овој член. 

Член 10 
Сите правни и физички лида, како и државните 

установи, кои што се сметаат оштетени со примената 
на прописите од овој закон, можат своето отштетно 
барање да го пријават во облик на војна штета во 
срок кој што Министерот на финансиите ФНРЈ ке го 
одреди во согласност со Репарационат а комисија 'При 
Владата ФНРЈ. 

Член 11 
Се о в л а с т е Министерот на финансиите ФНРЈ 

да издава напатствија за извригуење на овој закон. 

Член 12 
Осој закон влегуе во аила со денот на објавуг-

њето во „Службениот лист на Федер ативната Народ-
на Република Југославија". 

У. бр. 421 
14 август 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

475. 
На основа чл. 17 Основниот закон за државните 

стопански претпријатија пр опишу ам 

ЗА РЕГИСТРАЦИИ СТОПАНСКИ 

Член 1 
На регистрација подлежуат сите државни сто-

пански претпријатија. 
За државно стопанско претпријатие се смета са-

мо она стопанско претпријатие кое што е во исклу-
чива државна сопственост. 

Член 2 
Државно стопанско претпријатие стечуе својство 

на правно лице и право на работа со уписот во ре-
гистер на државните стопански претпријатија. Пред 
уписот во регистер државно стопанско претпријатие 
не може да оклопу е никакви договори нити да п р е -
зима работи, не може да има ни во една кредитна 
установа ли жиро ни текукја ни чековна сметка или 
улог нити да прима било какви парични средства 
или материјални вредности. 

Член 3 
На регистрација подлежуат такугјере заедници на 

претпријатија и 'претпријатија под заедничка управа 
(чл. 20 Основниот закон за држав ните стоп анаки 
претпријатија). 

Член 4 
Регистерот на државните стопански претпријатија 

цо водат: 
1) Министерството на финансиите ФНРЈ за прет-

пријатија од општ одржавао значење, 

2) Министерствата за финансиите на народните 
републики за претпријатија од републиканска 
значење, 

3) финансиското одделение на главниот извршни 
одбор на автономната покраина за претпријатија од 
покраинско значење и 

4) финансиските одделена на извршниот одбор 
на автономната област, областите, окрузите односно 
градовите во степен на округ за претпријатија ед 
локално (обласно, окружно, градско, околиско или 
месно) значење. 

Министерството за финансиите на Народна Ре-
публика Црна Гора може да овласти извесни финан-
сиски отсеци на извршните одбори на околиските на-, 
родни одбори да можат да водат регистри на држав-
ни стопански претпријатија од локално значење од 
подрачјето на одредените околии. 

Во Министерство на финансиите ФНРЈ регистер, 
на државните стопански претпријатија води одделе-
ното за финансирање стопанството. Во министерства-: 
та н а народни републики регистер на државните сто-
пански претпријатија водат отсеците за финансира* 
ње стопанството. _ 

' Член 5 
За упис во регистер државните стопански прет-

пријатија мора да се поднесе пријава. 
Пријавата мора да содржи: 
1) назив ма органот кој што го основал претпри-

ј атието како и број и дата на решеното; 
2) назив на државниот орган под чие алминих 

[стративно-оперативно раководство ке се навогја 
? прети ро;],а т и е т о; 

3) фирма на претпријатието; 
4) седиште на претпријатието; 
5) нанос и начин на образуење основните сред-

с т в а и обртните средства; 
; 6) список на филиалите, огрешите и помошните 
\ строеви кои се навогјаат во состав на претпријатие-
; то и местата дека што се навогјаат; 

7) имиња и звања на лица кои се овластени за 
потпишуење претпријатието и границите на о в л а с т -
еното. 

I Доколку претпријатието има и скратена ознака 
на фирмата, во пријавата покрај полната ознака на 
фирмата мора да се наведе и скратената ЈЗНЈка. 

Со пријавата мораат да се приложат решението 
за оснивање претпријатието и правилата на претпри-
јатието како и оригиналните потписи на лицата овла-
стени за потпишуење на претпријатието. 

Пријавата како и сите прилози мораат да се под-
несат во три оригинални примерци. Заверениот пре-
пис на решеното ке служи како оригинал во смисла 
на овој правилник. Заверата на прилозите ке ја из-
врши административно-оперативниот раководител. 
- - — - — - - ' Член 6 ~ 

Пријава за регистрација поднесуе директорот на 
претпријатието. 

Оваа пријава мор,а да се поднесе во срок од 15 
дена од денот на донесуење решењето за оснивање 
претпријатието односно од денот, кога на директорот 
на претпријатието ке му се стават на располагање по-
даци од чл. 5 на овој правилник. 

Член 7 
Директорот на претпоијатието е должен да под-

несе пријава и за промените кои што настану^ во 
текот на работата а се односуат на: височината на 
основните односно обртните средства, фирмата, пред-
метот на работење административно-оперативниот 
раководител, седиштето, филиалата, огранките, помо-
шните строеви, правилата, овластуењето за потпишу^ 
ење фирмата и ликвидацијата на претпријатието. 

Оваа пријава се поднесуе во срок од 15 дена од 
настанатата промена 

Член 8 
Амо постоекјжге претпријатија се соединат (фу-

зионират) новооснованото претпријатие треба оддел-
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но да се регистру«, а претпријатијата кои што се 
соединиле треба да се бришат од регистерот, нази а-
чуејки да е бришењето извршено заради ' соети-
нуењето. 

Ако претпријатијата се здружуат во заедници 
на претпријатија или во претпријатија под заедничка 
управа, овие промени мораат такугјере да се прија-
ват на финансискиот орган за регистрација. 

Пријавата за региструење на овие промени тре-
ба да се поднесе во срок од 15 дена од настанатата 
пр ом е,на 

Пријава која што ја поднесуе заедницата иа 
претпријатија односно претпријатијата под заеднич-
ка управа мора да содржи список на сите претпри-
јатија што влегуат во заедница односно заедничка 
управа, 

Член 9 
Во случај на примирење претпријатието од 

управу на народен одбор, главен извршни одбор од-
носно народна република во управа па сојузен орган 
или обратно, директорот на претпријатието е дол-
жен да поднесе пријава на финансискиот орган кај 
кого бил регистру ен заради бришење од пораниот ре-
гистер и втора тгр и Јава на финансискиот орган кој е 
надлежен за региструење со оглед на настанатата 
промена. 

Пријавата за упис во нов регистер има да ги 
содржи сите подаци наведени во чл0 5 на овој пра-
вилник. 

Член 10 
Со пријавата за упис на промените чл. 7, 8 и 9 

на овој правилник се приложуе решење од надлеж-
ниот орган за односната промена. Пријавата и при-
лозите се поднесуат во три оригинални примерци. 

Член 11 
За регистрација државните стопански претприја-

тија мораат да се уведат овие книги: 
1) регистер, 
2) именик и 
3) збирка на исправи. 

Член 12 
Регистрите се водат во облик на цврсто укорине* 

ми книги, чии страни се нумерисани, прошиени со 
емственик, а краевите на емственикот зацврстени со 
восок на кој што финансискиот орган става свој пе-
чат. Финансискиот орган го заверуе регистерот со 
својот печот и со потпис од начелникот на одделе-
нието на министерството односно па повереникот за 
финансии на народниот одбор во кој се врши ре-
гистрација. 

Член 13 
Секое -претпријатие има во регистерот свој 

одделен лист на кој се упишуат сите подаци наведе-
ни во чл. 5 на овој правилник, како и подоцна наста-
натите промени, а спрема образецот бр. 1 кој што е 
составен дел на овој правилник. 

Сите уписи во регистер се вршат со мастило и 
не смеат да бидат никакви флеки. Ако нешто по-
грешно би се запишало исправка има да се изврши 
така, погрешниот збор да се прецрта со тоа да оста-
не видлив пораниот упис, а новиот упис читко да 
се испише над тој. Исправката се врши со црвено 
мастило. 

Кога ке се заврши уписот треба под него да се 
повлече хоризонтална црта преку целиот лист. Кога 
листот ке се пополни треба фирмата на претприја-
тието да се пренесе на нов лист. Последниот упис 
на крајот на листот мора. во целоста да се заврши 
на тој лист. а не да се пренесуе делимично на нов 
лист. 

Секој упис во регистер мора биде потпишан од 
страна на службеникот кој што има за тоа специал-
•но овластував. ' 

Член 14 
Именикот го содржуе списокот на сите претпри-

јатија запишани во регистер. Во него се в-несуат 
фирмите на претпријатијата по азбучен ред и по-
крај нив се запишуе број на регистарскиот лист на 
кој што е претпријатието запишано. 

Член 15 
Збирка!а на исправи се води во вид на корици 

на коп се испишуе фирмата на претпријатието и 
бројот на регистарскиот лист. Во збирката на. испра-
вите се вло;куат сите документи на основа на кои 
е извршен упигот во регистер т. е. пријавите, на нив 
приложени документи и решења што ги издава фи-
нансискиот орган за поедини уписи во регистер. 

Член 16 
Регистерот, именикот и збирката на и с п р а в т е 

мораат да бида1 во потполно ажурна состојба и 
поднесените пријави мораат да бидат прокнижени 
најдоцна за 48 саати пс приемот и за тоа издадено 
решење па подносителот. 

Регистерот, именикот и збирката на исправите се 
чуваат во особен орман под ктуч кој што се нав ог ја 
кај одговорниот службеник кому е доверена реги-
страцијата. 

Член 17 
Финансискиот орган што ја врши регистрација' 

та издава на претпријатието решење за уписот во 
регистер, како и решења за уписот ни подоцна на-
станатите промени. 

Во решението ке се истакнат сите подаци што 
се внеоуат во регистерот со означуење бројот на ре-
гистерски от лист на кој што претпријатието е за-
пишано. 

Член 16 
После извршенио! .упис во регистер, финанси-

скиот орган Ј А објавуе во С В О Ј О Т службен лист одно-
сно во службениот лист па народната република фир-
мата на претпријатието, предметот на работењето во 
кус извор, назив на органот кој што го основал 
претпријатието, седиште на претпријатието, " фами-
лијарно и родено име на директорот и на лицата 
овластени за потпишуење на претпријатието. 

Чл:н 19 
Министерството на финансиите ФНРЈ ке вода 

попис на сите државни стопански претпријатија во 
државата, а министерствата за финансиите на народ-
ните републики попис на сиге претпријатија од 
републиканец, покраинско к локално значење на 
своето подрачје. 

Списокот на претпријатието треба да ги о д р -
жи овие подаци: фирмата на претпријатието^ назив 
на адмпнистративно-оперативниот раководител, из-
нос на основните и обртните средства, седиш ге "на 
претпријатието, филиали. ограики и помошни б р о -
еви на претпријатието. 

Во цел на оваа евиденција финансиското одделе-
ние на главниот извршни одбор и финансиските 
одделена на извршниот одбор на автономната об-
ласт, на округот односно градот во степен на округ 
ке подне су ат на министерството за финансии те на на-
родната република на која и припаѓаат, список на 
претпријатијата што се кај нив региструени и тоа 
во два примерка. Министерството на финансиите на 
народната република еден примерок на списокот ке 
го задржи за себе, а вториот ке го достави со списо-
кот на претпријатијата кои што се ка ј него реги-
струени на Министерстото на финансиите ФНРЈ, на 
Одделсњето за финансирање стопанството до 25 сеп-
тември 1946 година. 

Член 20 
Службениците кои што неоправно, немарно или 

^благовремено вршат регистрација или поднесуат 
извештаи по пропиеше на овој правилник чинат 
дисциплинска вина. 



ОГЛАСНИ ДЕО 
ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ'' 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" издава како своа 
едиција Збирка на закони во која ги објавуе сојуз-
ните закони и останал ите прописи на Владата на 
ФНРЈ и нејниге установи со коментари, напатствија 
и објаснуења за примена законските и други прописи. 

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

Досега Редакцијата на „Службениот лист" издала 
како посебни свески: 

Св. бр. 1) Збирка на прописи за плати и надници од 
1 ноември 1944 до 21 април 1945 година 
(распродал но); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дин. 10.— 

» * 15) Сметковен план за фабрики на бира (ра-
спродадено) — Дин. 30.— 

19 „ 16) Збирка на закони и прописи за социално 
осигурање (распродадено) — Дин. 20.— 

ш п 17) Сметковен план за фабрики на шпиритус 
и квасец ^ — — ЧР Диа. 3 0 ^ 

Св. бр. 18) Сметковен план за фабрики на текстилна 
плетена стока Дин. 30.— 

„ „ 19) Збирка на закони и прописи за уредуење 
работни односи Дин. 15.— 

„ 20) Закон за такси со Правилник за негово 
извршуење Дин. 10.— 

>» 5» 21) Сметковен план за кредитни установи 
Дин. 30.— 

»» »» 22) Устав на ФНРЈ (на поарна хартија) 
Дин. 10.— 

„ „ 22а) Устав на ФНРЈ (популарно издање) 
Дин. 3.— 

„ „ 226) Устав на ФНРЈ (миниатурно издање) 
Дин 4 

и „ 23) Сметковен план за графичка индустрија, 
Дин. 30.— 

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

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

„ „ 26) Сметковен план за циглани, творници на 
клинкери, земјана стока и шамот 

Дин. 30.— 
„ „ 27) Смет ковен план за љуштилниии и ш и к о -

ви на ориз — Дин. 30.— 
„ „ 28) Сметковен план за ливници на железо и 

метал, творници на машини и масовни 
метални производи — — — — Дин, 30.— 

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

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

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

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

„ „ 33) Сметковен план га трговски претпријатија 
со сортирање, преработуење или дорабо-
туење на стока Дин. 30.— 

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

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

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

тија и книжарници — — Дин. ^б.— 
„ „ 37) Смегковен план за големи фурни, твор-

ници на кекс и суво тесто — Дин. 30.— 
„ „ 38) Сметковен план 31 винарство и подру-

м а р а ^ — — — — Дин 30.— 
„ „ 39) Сметковен план за фабрики на уље 

Дин. 3 0 . -

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

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

„ „ 42) Сметковен план за шумска индустрија и 
стругари (пилани) Дин. 30.— 
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Св бр. 43) Сметковен план за творници за импрегна-
ција дрва — — — Дин. 30.— 

„ „ 44) Сметковен план за угостителски претпри-

јатија — Дин. 30.— 
„ „ 45) Сметковен план за творници на кавени 

додатоци и сурогати Дин. 30.— 
„ „ 46) Сметковен план за творници на дрвовина, 

целулоза, лепенка, картон и хартија 
Дин. 30.— 

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

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

„ „ 49) Основен закон за брак и Закон за др-
жавни матични книги — Дин. 15.— 

50) Општ закон за народните одбори 
Дин. 8.— 

„ „ 51) Закони за воена обвеза и пополнуење 
оружената сила се јавачка, теглечка и 
товарна стока — — — — — Дин. 10.— 
Азбучен регистар по материја на „Слу-
жбениот лист" за 1945 година Дин. 15.— 
Табели на службеничкиот данок (распро-
дадено) Дин. 20.— 

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

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

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 

Срећке II класе важе за III класу 3 кола 

Државна класне лутрија на основи чл. 7 својих 
Општих правила огласила је следеће срећке II класе 
да важе за Ш класу 3 кола, и то: 

1627 знак разликовања В 
X н 1629 „ »» В 
X •1 1630 В 
х 1631 „ » в 
X и 1632 »» в 
X 1633 „ в 
X 1634 „ в 
X 1635 „ • в 
х „ 2751 „ „ Д 
X 2752 „ Д 
X 2753 д 
% и 275^ „ Д 
% и 2755 „ Д 
X „ 2756 „ Д 
X 275"' „ Д 
X „ 2758 „ Д 
X 2759 „ Д 
X 1» 2760 „ >• Д 

и 2775 *) и Д 
УА 2776 Д 
УА 2782 II 1» д 
УА 4308 д 
и 7442 и А 
и 11655 |> »1 д 
и 11655 „ е 
и 14930 «1 1« А 
УА 2197/ »» Н в 
УК 23751 II II А 
УА 24110 I кл. 3 кола А 
УА 25221 знак разликовања А 
УА 26998 М )) А 
УА 37752 II II А 
УА 37753 А 
УА 37754 1> |1 А 
УА 37756 А 
УА 37757 М 1» А 
УА 37758 А 
УА 40436 в 
УА 40439 11 И А 
УА 41941 II в 
УА 41942 в 
УА 41943 В 
УА 41944 II 1» В 
УА 41945 »» )» В 
УА 41946 „ и В 
УА 41947 И »» в 
УА 41948 1) II в 
УА 41949 • » 1« в 
УА 41979 1» 1» в 
УА 43701 11 11 д 
УА 43702 д 
УА 43703 V II д 
УА 43/04 11 II д 
УА 44699 И II А 
УА 47837 А 
УА 47864 А 
УА 54433 1» 1' А 
УА 54434 »» А 
УА 54435 «1 II А 
УА 54439 II 1* А 
УА 55680 ,, „ д 
УА 55681- д 
УА 55682 д 
УА 55683 II 1' д 
УА 5668о / )) А 
УА 56690 1> 1' А 
УА 56691 „ А 
УА 56692 1» •» А 
УА 56821 1, V А 
УА 56823 И 1» А 
УА 

УА 

56843 »Ј 1» А УА 

УА 56849 11 1» А 
УА 58134 А 
УА 58642 „ Д 
УА 59027 II '» А 
УА 59033 ,, ,, А 
УА 59037 , ,, А 
УА 59041 1> '» А 
УА 64483 Р „ А 
УА 64487 „ 1» А 
УА 66015 А 
УА 68038 ,, ,, А 
УА 68041 ,, ,, А 
УА 68042 А 
УА 68047 < . II А 
УА 72380 1) И А 

Према томе оригиналне срећке III класе 3 кола сре. 

ћака под горњим бројевима и знацима разликовања 

немају никакве важности. 

К.л.бр. 7416. — И з Секретаријата Државне класне 

лутрије, 6 августа 1946 године. К 
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MINISTARSTVO INDUSTRIJE I RUDARSTVA 
NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE 

Podjela rudnog polja »Božić« 

Ministarstvo industrije i rudarstva, Odjeljenje za 
rudarstvo u Sarajevu, oglašuje ovim, da je Uprava 
državnih bosansko-hercegovačkih ugljenokopa u Sara-
jevu molbom od l i jula 1946 godine zamolila podjelu 
jednog rudnog polja u površini od 200 hektara ležećeg 
u srezu Visoko, na mrki ugalj, priloživši ležaj ni nacr t 

Sloj mrkog ugljena ustanovljen je rovom na kat. 
čestici broj 595 k. o. Bukovlje, vlasništvo Safundžije 
Omera Osmanovog a u državnom zaštitnom polju broj 
2283 iz 1900 g. 

U ovom predmetu propisana pregledbena rasprava 
u smislu § 57 Rudarskog zakona za Bosnu i Hercego-
vinu određuje se za 23 august 1946 godine u IO časova 
prije podne na licu mjesta, pa se poziva na raspravu 
svako lice koje misli da ga se tiče, a naročito molioc 
rudnog polja obzirom na odredbe §§ 39 i 40 spome-
nutog zakona. 

Br. V/3-24.557/46. — Iz Ministarstva industrije i 
rudarstva, 23 jula 1946 godine. 3957 1-1 

Podjela rudnog polja »Trstionica« 

Ministarstvo industrije i rudarstva, Odjel jenje za 
rudarstvo u Sarajevu, oglašuje ovim, da je Uprava 
državnih bosansko-hercegovačkih ugljenokopa u Sara-
jevu molbom od l i jula 1946 godine zamolila podjelu 
jednog rudnog polja u površini od 200 hektara ležećeg 
u srezu Visoko, na mrki ugalj, priloživši ležajni nacrt. 

Sloj mrkog ugljena ustanovljen je bušotinom na 
kat. čestici broj 140 k. o. Haljinici, vlasništvo Komše 
Mije Jozinog, a u državnom zaštitnom polju bro j 2314 
iz 1900 g. 

U ovom predmetu propisana pregledbena rasprava 
u smislu § 57 Rudarskog zakona za Bosnu i Hercego-
vinu određuje se za 22 avgust 1946 godine u IO časova 
prije podne na licu mjesta, pa se poziva na raspravu 
svako lice koje misli da ga se tiče, a naročito molioc 
rudnog polja obzirom na odredbe §§ 39 i 40 spome-
nutog zakona. 

Br. V/3-24.558/46. — Iz Ministarstva industrije i 
rudarstva, 23 jula 1946 godine. 3956 1-1 

ЦАРИНАРНИЦА ПРИЗРЕН 
Саопштење осудног решења 

Решењем царинарнице у Призрену број 1265 од 
8 јула 1946 године, осуђени су: Ниман Бека, Осман 
Хасан, Мет Дина, Мехмет Рама, Адем Исмаил, Рам 
Хусен, Мус Зејнел, Садик Исуф, Халил Бајрам, Зет 
ћир Цоли, Сали Мон, Хаџи Бајрам, Халил З о г ^ 
Идриз Халит, Осман Душ, Мон Исуф, Осман Душ, 
Халил Дина, Сали Тахир, Селим Зејнел, Садик Му-
сли, Рам Бека, Суљ Конца, Исмаил Мехмет, Теф Ав-
дија, Незир Мета, Исмаил Алија, Мехмет Шабан, 
Реџеп Фазлија, Мон Авдија, Халил Салих, Реџеп 
Реџа, Хусен Мехмет, С е д а Адем, Мал Шабан, Ук 
Укшими, Авдулах Суља, Барт Мони, Мифтар Во-
ћури, Браим Рустем, Даш Ахмет, Џем Балија, Рам 
Хасан, Брахим Наџија, Исуф Ука, Аслан Рама, Фазли 
Рама, Шпент Балија, Сејди Весел, Хасан Шеху, Ахмет 
Ха сад, Ахмет Фазлија сви из Албаније да плате 
сваки понаособ по члану 175 Царинског закона на 
име новчане казне по динара 50, а на име таксе из 
тбр. 8 Закона о таксама по динара 100, 

Решење саопштава се овим путем по члану 67 
Царинског закона пошто именовани живе у Албанији 
е тим, да противу решења имају право жалбе Ца-
ринском инспекторату у Београду у року од 10 дана 
од дана када ће решење бити по трећи пут објав-
љено у „Службеном листу". Жалбе имају се поднети 
преко ове царинарници такоиране са по динара 30 
у таксеним маркама. 

Бр. 1368. — Из канцеларије Царинарнице у При-
зрену, 20 јула 1946 године. 3958 1-3 

ТЕХНИЧКИ РАБОТИ 
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗРАДУ ГЕНЕРАЛНОГ 
ПРОЈЕКТА ЗА МОСТ НА ДРАВИ КОД ОСИЈЕКА 

Министарство грађевина ФНРЈ унело је мање 
измене и допуне у опште и техничке услове за ра-
списани анонимни општи натечај за израду генерал, 
ног пројекта за мост преко Драве код Осијека. Због 
тога је рок ^а предају радова продужен до 15 авгу-
ста 1946 закључно. 

Потребна обавештења заинтересовани могу до-
бити у свима републиканским министарствмма гра-
ђевина и у Отсеку за мостове Министарства грађе-
вина ФНРЈ, М^сарикова бр. 2, Београд. 

Бр. 7221. — Из Министарства грађевина ФНРЈ, 
24 јула 1946 године. 3251 2-2 

Podjela rudnog polja 

Ministarstvo- industrije i rudarstva, Odjeljenje za 
rudarstvo u Sarajevu, oglašuje ovim, da je Uprava 
državnih bosansko-hercegovačkih ugljenokopa u Sara-
jevu molbom od l i jula 1946 godine zamolila podjelu 
jednog rudnog polja u površini od 200 hektara ležećeg 
u srezu Visoko, na mrki ugalj, priloživši ležajni nacrt. 

Sloj mrkog ugljena ustanovljen je jarkom na kat. 
čestici broj 326/1 k. o. Kr. Sutjeska, vlasništvo Federa-
tivne Narodne Republike Jugoslavije a u državnom 
zaštitnom polju broj 2298 iz 1900 g. 

U ovom predmetu propisana pregledbena rasprava 
u smislu § 57 Rudarskog zakona za Bosnu i Hercego-
vinu određuje se za 22 avgust 1946 godine u IO časova 
priie podne na licu mjesta, pa se poziva na raspravu 
svako lice koje misli da ga se tiče, a naročito molioc 
rudnog polja obzirom na odredbe §§ 39 i 40 spome-
nutog: zakona. 

Br. V/3-24.556/46. — Iz Ministarstva -industrije i 
rudarstva, 23 jula 1946 godine, 3954 M 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ВРХОВНИ СУД ФНРЈ 

Оснажење пресуде 
Врховни суд ФНРЈ донео је 25 јула 1946 године 

под Р. бр. 56/46 пресуду: не уважава се жалба и 
оснажава се пресуда Суда за поморски ратни плен 
у Сплиту бр. 13/46-4 од 7 маја 1946 године. 

Б, 56 46. — Из Врховног суда ФНРЈ, 25 јула 
1946 године. 3959 1-1 

Оснажење пресуде 
Врховни суд ФНРЈ донео је 25 јула 1946 године 

Р.бр. 57/46 пресуду: не уважава се жалба и оснажава 
се пресуда Суда за поморски ратни плен у Сплиту 
бр. 9'46-3 од 6 м ј ја 1946 године. 

К.бр 57/46. —* Из Врховног руда ФНРЈ, 25 јула 
1946 године. 3960 1.1 



Страна 798 — Број бб СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, Јб август 1946 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
»ŠPEDICIJA« D. D. 

ZA INTERNACIONALNE TRANSPORTE U SARAJEVU 
Održaće XXXI, redovitu glavnu skupštinu 12 avgu-

sta 1946 godine u 17 časova u društvenim prostorijama 
Maršala Tita ul, br. 42 sa dnevnim redom: 

1) izvještaj Upravnog odbora o radu i predlozi; 
2) bilanca za 1944 godinu; 
3) bilanca za 1945 godinu; 
4) izvještaj Nadzornog odbora; 
5) razrešnica Upravnom i Nadzornom odboru; i 
6) razno. 
Po § 9 pravila ima onaj, koji hoće da vrši pravo 

dioničara na glavnoj skupštini, bar 3 dana prije glavne 
skupštine položiti svoje dionice na blagajni društva ili 
blagajni Gradske štedionice u Sarajevu. 
3259 1-1 Uprava 

СРПСКА ШТЕДИОНИЦА Д Д. У П Е Т Р О В И Ћ У 
Окружни суд у Петровграду данашњим даном 

извршио је у свој регистар друштвених фирма код 
Српске штедионице д. д у Петров^раду следећи 
упис: „Одлуком главне скупштине од 3 марта 1946 
године друштво ступа у ликвидацију. као ликви-
датори изабрани су: Костић Петар, Раданов Радичев 
Драгољуб, Начински Драгољуб, др. Несторов Дра-
гољуб, др, Ерлељанов Пера и Брусне Стојан, сви из 
Петровграда. Ликвидатори позивају повериоце дру-
штва Да најдаље за 6 месеци од трећег објављивање 
овог огласа пријаве своја потраживање Српској ште-
дионици д, д. у Петровграду и ликвидација, јер по 
истеку овог рока извршиће се ликвидација без обзи-
ра на непримећена потраживање. 

Бр. Фи. 348/46. Од Окружног суда у Петров-
граду, 28 јуна 1946 године. K 3943 3-3 

ПОЖАРЕВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА 
И ШТЕДИОНИЦА У ПОЖАРЕВЦУ 

Одржаће свој трећи ред:-гпи збор акни шара на 
дан 31 августа 1946 године у 10 часова пре подне у 
свом локалу у Пожаревцу са овим дневним редом: 

1) бирање деловиве; 
2) бирање три акционара за оверу записника и 

бројање гласова: -
3) читање извештаја Управног и Надзорног 

одбора о раду и рачунима за 1945 годину и саопште-
ње о одобрењу престанка фузије Пожаревачке трго-
вачке банке и Пожаревачке штедионице од Мини-
старства трговине и снабдевања Србије; 

4) решавање о поднетим извештајима и давање 
разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад 
и рачуне У 1945 години; 

5) решавање о предлозима Управног и Надзор-
ног одбора или акционара који су поднети Управ-
ном одбору на десет дана пре састанка збора; 

6) бирање чланова за Управни и Надзорни од-
бор Пожаревачке трговачке банке; 

7) бирање чланова за Управни и Надзорни од-
бор Пожаревачке штедионице. 

Депоновање акција извршиће се на банчиној бла-
гајни најкасније до 27 августа 1945 године. 
3252 3-3 Управа 

МОРАВСКА ШТЕДИОНИЦА, ЖАБАРИ 
у ванстечајној ликвидацији 

Одржаће на дан 29 авгусга 1646 године редовни 
годишњи збор акционара у И часова пре подне у 
својим пр историјама са овим дневним редом: 

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

2) извештај ликвидатора о раду и рачунима У 
1945 години; 

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

4) давање разрешнице члановима Надзорног од-
бора и ликвидатору; 

5) избор чланова Надзорног одбора. 
Депоновање акција извршиће се код Пожаревачке 

трговачке банке у Пожаревцу до 25 августа 1946 
године. 

Ликвидатор 
3253 3-3 Пожаревачка трговачка банка 

„КО-ОП" А. Д. БЕОГРАД, СТАЉИНГРАДСКА 21 
Одржаће свој IX редовни збор акционара на дан 

13 септембра 1946 године у 18 часова у малој сали 
Савеза радничко-службеничких задруга за Србију у 
Београду, Стаљинградска 21 (Поенкареова) са овим 
дневним редом: 

1) избор секретара збора и 3 оверача зборског 
записника који су уједно п игк-г-чч гласова; 

2) извештај Управног и надзорног одбора о раду 
у 1945 години са читањем завршних рачуна и рачуна 
губитка и добитка и решавање о завршним рачу-
нима; 

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

4) предлог и решавање о ликвидацији друштва; 
5) избор ликвидационог одбора; 
6) предлози акционара у смислу друштвених 

правила ако их буде било. 
Депоновање акција извршиће се у канцеларија 

друштва, Стаљинградска 21/111 најкасније до 28 ав-
густа 1946 године. 

9 августа 1946 године 
Београд 

3260 1-3 Управа 

ЛИКВИДАЦИЈА ОКРУЖНОГ ТРГОВАЧКОГ А. Д. 
У КРУШЕВЦУ 

На основу одлуке ванредног збора акционара, 
одржаног на дан 5 јуна 1946 године и одлуке Окру-
жног народног одбора у Крушевцу (>р. 7.132 од 9 јута 
1946 године, Окружно трговачко а. д. у Крушевцу 
ступило је у ликвидацију. 

Позива све своје дужнике да своја дуговања 
измире друштву одмах, а своје повериоце да У сми-
слу законских прописа пријаве своја потраживање 
друштву најкасније за 6 месеци од дана трећег 
објављивање овог огласа. 

У Крушевцу, 20 јула 1946 године. 
К 3047 2-3 - Ликвидациони одбор. 
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Член 21 
За неподнесуење или неблаговремено поднесу-

ење пријавите за регистрација претпријатијата како 
и пријавите за промените, директорите на претпри-
јатијата ке се казнат со парична казна од 1.000 до 
б.СОО динари. 

Казната ја изречуе финансискиот орган надле-
жен за водење регистерот, Против решењето за ка-
зната е допуштена жалба на повисок финансиски ор-
ган односно иа Владата ФНРЈ или на владата на на-
родната република. Казната иде како вонреден при-
ход во корист на буџетот на оној орган кој што ја 
изрекол казната. 

Член 22 
Финансиските органи по чл. 4 на овој правилник 

ке им издадат на претпријатијата шго се порано ре-
гиструени кај окружните судови во трговски реги-
стри потврда за извршената регистрација, на основа 
на која претпријатијата ке бараат од окружните су-
дови бришење на пораниот упис од трговските реги-
стри во срок од 15 дена од приемот на решението за 
регистрација. 

Десна страна на листот: 
Регистерски лист бр. свеска- страчина 

Дата на основната регистрација: 

Член 23 
Во смисла чл. 6 Правилникот за извршуење За-

конот за таксите сите поднески и решења што се из-
даваат на основа прописите на овој страви тисак се сло-
бодни од такса, 

Член 24 
Овој правилник влегуе во сила со денот на об-

народуењето во „Службениот лист на Федеративна!^ 
Народна Република Југославија". 

- II бр. 813 
9 август 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

ПРИЛОГ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Образец бр. 1 

Лева страна на листот: 
Регистерски лист бр. свеска 
' страница , 
Фирма на претпријатието (заедници на претпри-
јатија, претпријатија под заедничка управа) 

I 
476. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НЕНАПЛАТУЕЉЕ ТАКСИ ПО СТАРИОТ ЗАКОѓ 
ЗА ТАКСИТЕ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДРЈ 

ЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

За да би се олеснила реорганизацијата на држа^ 
пите претпријатија и вршењето на меѓусебните пр*ј 
сметки во врска на таа организација 

.н а р е д у а м: 
да не се наплатуе кикаква такса по стариот 

кон за таксите (Тор. 12, 30, 33, 34 и др.) при: инес 
ноќ на едно државно стопанско претпријатие и п 
нос на неговиот имот на повекје други гтостоек.ш уши. 
новоосновани, соединуење на повекје постоекји 
жавни стопански пре пгриј ати ја во едно Н Ј Н О О С Н О 

^но, пренос на поедини делови на едно државно сто-
панско претпријатие на друго, како и пренос па еДЈО 
ржавно претпријатие од општ одржа ино значење 
адлежноста на сојузните органи па д р ж а в а т а 
ава во надлежност на државните органи во пар ЈД-
ите републики или обратно. 

V бр. 7301 
6 август 1946 г о д и н а ^ . ^ ^ . . 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујевич, е. р. 

Скратен назив на фирмата: 477. 
На основа чл. 15 Уредбата за регулирање нри-

надлежпостите на држ а ни и: е е пакосници од гр а гј гн-
оми от ред и на останатите јавни службеници на со-
јузните министерства и установи иронишући 

И З М Е Н И И Д О П О Л Н У В А 

НА Н А П А Т С Т В И Е ^ ЗА ПРИМЕНУВАВ УРЕД-
Б 9 ТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРИМА г1ЛЕЖНОСТИТЕ 
ГА ДРЖАВНИТЕ С Л У Ж Б Е Н И гЛ, " Р . 2665 
ОД 5 МАЈ 1945 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ*' 

БР. 31 45) 
Ст. 1 точ. 6 се до полну е и гласи: 
„Фамилијарен додаток припагја за брачни и вон-

брачни и позаконети деца, посинци-пашгоркн и усво-
ени деца." 

9 IO И 12 13 i 14 
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Ст, 6 тон. 6 се мењава и гласи: 
„Ако е само мајката државен службеник има 

право иа фамилијарен додато« само во случај) ако 
е таткото во сиромашна состојба и незапослен." 

Овие измени и дополнуења добиваат обвезна си-
ла од денот на објавуењето во „Службениот лист 
на Федеративната Народна Република Југославија". 

XI бр. 3890 
3 август 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 

478. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ТИПИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ПАМУЧНИТЕ ТКАЕНИНИ 

По укажаната потреба да се изврши исправка и 
дополнуење на постоењето решење за типизација 
производството во текстилната индустрија во поглед 
на типизација памучните ткаенини наменети за за-
доволуење основните потреби на широките народни 
маси 

р е ш а в а м : 
во текстилното производство иднинското произ-

водство на памучните и власливите ткаенини има да 
се врши како следуе: (според прилогот), 

Од денот на обнародуењето ова решење сите 
претпријатија вклучени во планот на производството 
ке вршат производство на артиклите за широка ма-
совна потрошуачка само во .рамката на оваа типиза-
ција. 

Вон од рамката на оваа типизација ке можат да 
се производуат само специал«« ткаенини за тех-
нички цели по посебни производни задаци и ткаенини 
за потреби на Југословенската армија. Одлуката за 
производство на овие ткаенини ке ја донесу е Ми-
нистерството на индустријата ФНРЈ. 

Производството на памучната прегја за потреби 
на ткаечниците мора да се од виа во рамката на 
типизацијата, а по изузето« ке може да се произво-
д о т и други броеви прегја само кога е ова наме-
нето за производство на технички ткаенини или тка-
енини за потребите на Југословенската армија. 

Кој постапеле противно на ова решење ке се ка-
зни по прописите на Законот за сузбивање недопу-
штена трговија, недопуштена шпекулација и стопан-
ската саботажа. 

Со ова решење се укинуе и става вон сила оној 
дел на Решењето за типизација производството во 
текстилната индустрија бр. 3092 од 6 февруари 1946 
година („Службен лист ФНРЈ" бр. 18 од 1 март 
1946 година) а кој се однесуе на типизација на па-
мучног е ткаенини. 

Бр. 18402 
16 јули 1946 год. 

Белград 
Министер на индустријата, 

Борис Кидрич, е. р. 

ТИПИЗАЦИЈА НА ПАМУЧНИТЕ ТКАЕНИНИ 

брЈј Сорта на ткаенината 

•I. Ткаенини за рубље 

Ознака IIIирина 
см 

Број на прегји 
јаток 

Нм 
основа 

Нм 

14. Фланел 
а) сирови 
б) белени 
в) бојадисани 
г) штампани 
д) шарени 
гј) каро 
е) штампано 
з) шарени 

Густокја/см 
основа 

Нм 
Јаток 

Нм 

1. Народно платно небелено 100 80 34 28 24 20 
2. Народно платно белено 101 75 34 28 25 20 
3. Селско платно сирово 302 80 16 12 23 15 
4. Народно платно „кабот" 103 80 28 28 21 18 
5. Пеленици (тетра) 104 80X80 50 40 32 40 
6, Кретон за работнич. кошули 

а) белени 105 75 40 40 26 24 
б) бојадисани 

16 7. Окфорд 106 75 34 20 20 16 
8. Платно за машки кошули 

а) шарено 107 75 34 20 20 16 
б) штампано 

9. Френч за машки кошули 108 75 34 28 24 20 
10. Зефир за кошули 

а) шарени 
б) еднобоен 
в) белен 
г) штампан 109 75 50 50 32 28 

И. Туринг платно 
а) шарено 

20 б) еднобојно 110 80 40/2 34 20 20 
12. Градл сирови 84/80 

22 а) белен-и 111 146/140 34 28 30 22 
13. Бархент 112 84/78 34 20 30 20 

Забелешка 

за тисак 

113 70 34 20 20 17 

ИЗа 70 40 10 виг. 20 15 јаток вигон* 
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Сорта на ткаенината Ознака Ширина 
см 

Број на прегји 
основа јаток 

Нм Нм 

Густокја/см 
основа јаток 

Нм Нм 
Забелешка 

9. Кефиег белен и апретиран 128 
10. Докума (карирано) 129 

Ш. Ткаенини за женски фолстани 
1. Народна басма катун 130 
2. Народно платно штампано 131 
3. Кретон за женски фолстани 

а) пругаст 
б) каро 
в) штампани 132 

4. Келер за женски фолстани 
а) пругаст 
б) каро 
в) штампан 133 

5. Келер фланелет 
а) пругаст 
б) каро 
в) штампано 135 

в. Платно за женски фо лет ани 
а) пругасто 
б) каро 
в) штампано 135 

7. Фланелет за женски фолстан 
а) пругаст 
б) каро 
в) штампан 

8. Т а м н и 

9. Марами 
10. Корд кадифе штампан 
11. Велветон 
12. Лиди а 

70 
3 0 X 3 0 
40X40 

15. Келер фланел 
а) сирови 
б) белени 
в) бојадисани 
г) штампани 
д) шарени 
т ј ) к а р о П 4 

16. Женски џепни шамичиња 115 
17. Машки џепни шамичиња 116 
18. Молтон 

а) сирови 
б) белеви 
в) бојадисани 
г) штампани 117 70 

19. Дубл фланел 
а) сирови 
б) белени 
в) бојадисани 118 

20 Батист за рубље белено и 
бојадисано 119 

II. Ткаенини за постелина 
1. Постелно платно сирово 120 
2. Постелно платно белоно 121 
3. Платно белено 122 
4. Постелни качафас 

а) шарени 
б) каро 123 

5. Ин лет 
а) сирови 
б) бојадисани 124 

6. Градл за мадраци 
а) пругасти 
б) жакард 125 

7. Памучни покривачи 
а) глатки 
б) жакард 126 

8. Фланел чаршави 127 

80 

80 

155 
145/80 
180 

80 
100 

70 
70 

75 

75 

75 

75 

34 
50 
50 

28 

34 

100 

20 
20 
34 

80/120 34 

80/120 40 

120 34 

140X190 28 
130X225 34 

40 
34 

34 
34 

40 

28 

28 

20 

20 
50 
50 

10 виг. 

1 0 Б И Г . 

100 

20 
20 
28 

20 

40 

20 

3 Б И Г . 

10 виг. 

40 
20 

20 
34 

40 

28 

28 

20 

136 70 20 20 
137 100X100 50 50 

110X110 
40 138 75X75 40 40 

139 70 84 28 
140 70 40/2 20 
141 80 12/34 10 

24 
26 
20 

18 

18 

38 

20 
21 
26 

20 

32 

40 

20 
20 

14 
18 

20 
23 

26 

24 

24 

18 

18 
2 6 

26 
22 
24 
10 

20 
23 
23 

16 предиво јаток 
вигоњ 

25 јаток вигоњ 

38 

20 
20 
24 

16 

29 

16 

14 јаток вигоњ 
14 јаток вигоњ 

меланж 
14 
17 

16 
20 

24 

24 

24 

17 

17 
23 

24 
45 
38 
10 основа цвир-

нована на ви-
гоњ со пам 
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РОД; број Сорта на ткаенина 

13. Лидиа 
14. Молт 

а) штампан 
б) боен 
в) шар ап 

^.Ткаенини за машки алишта 
1. Штрукс 

а) 
б) 

2. Саглиа 
3. Хлачевина 

4. Келер за работи, алишта 
5. Корд кадифе 

а)бојадисан 
б) штампан 

6. Корд кадифе 
7. Велветон 
8. Китајка 
9. Саглиа 

10. Пионир 1а детски алишта 159 

11. Пионир Иа детски алишта 159а 

V. Постава 

јаток 
Нм 

Забелешка 

150 120 34/2 6 вит. 20 15 
150 а 130 342 8,5 вит. 20 18 

151 120/130 28/2 28/2 20 20 
151 а 130 34/2 6 вит. 22 13 
152 120/130 40/2 16 вит. 32 22 
152а 130 60/2 12 36 26 
1526 150 60/2 20 32,2 26 
153 80/140 34 28 30 22 

154 70 40'2 20 20 55 
155 70 40/2 16 20 70 
156 70 40/2 20 24 57 
157 70/90 34 34 24 20 
158 120/130 28/2 8,5 вит. 20 16 
159 130 12 и 34 12 и 34 16 И 

1 159а 180 12 и 34 12 вит. 16 11 

1. Ракавица 
а) еднобојна 
б) шарена 

VI. Пешкири 
1. а) сирови 

б) белени 180 44/54 28 20 
в) шарени 180а 40/50 28 20 

2. Фротир пешкири 181 38/80 34 2/60/2 34 
182 50/120 34/2/60/2 34 

183 60/120 34/2/60/2 34 
Ткаенини за врвци на писачките строеви 

1. Батист технички 185 80 /100 /120 100 140 

VIII. Једра 
1. Једра I 
2. Једра II 

190 
191 

34 
34 

28/2 
20 г3 

20 2 
20 3 

26 
26 

11/13 
11/13 
11/13 

48 

22 
17 

10 вигоњ и пам. 

13 
15 
11,5 јаток вигоњ' 

Јаток вигоњ 
јаток вигоњ' 

јаток вигоњ 
јаток вигон* 
јаток вигон> 

бојадисан 

в ј штампана 160 95 50 50 48 25 
2. Постава 

а) сирова 84/80 
28 26 б) бојадисана 161 100/95 34 34 28 26 

148/140 
3. Цеповина 

а) сирова 
34 28 23 б) еднобојна 162 84/80 40 34 28 23 

4. Серж Д 163 130 40 50 24 36 4. Серж Д 
163а 140 60 50 33 
1636 140 60 50 26 37 

5. Серж М 164 140 60 40 39 44 5. Серж М 
164а 140 60 50 27 33 
1646 140 60 50 29 38 
164в 140 60 50 30 38 

6. Клот 165 140 40 50 30 34 
7. Клот 166 120 60 50 39 30 

166а 128 60 50 26 33 
8. Клот Босна 167 130 34 20 26 30 
9. Кројачки канафас 

а) сирови 
34 12 б) апс етара« 168 70 34 6 вит. 12 8 

22 10. Ракавица 169 90 34 34 24 
8 

22 
11. Џеповска постава 170 80 34 34 24 23 

12. Платно за чадари 171 ИО 60 50 33 33 

јаток вигоњ 

везив. плат-
но бојадисано 

келер или 
платно бојади-

сано 

23 
23 вафл, атлас, 

каро 
24 
24 

24 

48 

14 
И 

сирови 

Ознака 
Број на и |регји Гусч 

Ознака ирина 
см основа јаток основа ирина 
см Нм Нм Нм 

142 80 12/34 12/34 IO 

143 70 28 7 вигоњ 18 
70 28 8,5 вигоњ 18 
70 28 6 18 

јаток вигон> 
шнац вигоњ и 

памук 
)сиова конча«а 
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Ред. 
број Сорта на ткаенината ознака ирина 

см 

Број на прегји 
основа јаток 

Нм Нм 

Густокја/см 
основа јаток 

Нм Нм 
Забелешка 

IX. Ткаенини за облагање автомобили 
1. Штрукс 195 130 
2. Платно 196 130 

а) за капути 

б) за фодстаии 
в) за марами 

г) за шубари 

д) за постава 
тј) за намештај 

40/2 
24/2 

20 
28/2 

34 
21,1 

33 
19 

ТИПИЗАЦИЈА НА ВЛАСЛИВИ ТКАЕНИНИ 

601 115 40 2/28/2 28 17,4/8,7 
основа: 

21,5 памук и вол-
на дл. веф. 

602 110 50/2,36/2 24 20/7 20 дл. мохер 
603 105 45/45 36 20,/12,5 42 дл. веш. св. 
604 110 70/2/30 28 20,5/10,3 29 дл. св. веш. 
605 НО 70/2/50 26 21,6/10,8 29 дл. веш. св. 
606 115 70/2/30 40 25,6/25,6 39 дл. веш. св. 
607 100 70/2/12 16 17,5/8,1 22 дл меш. 

610 80/78 
пред. 

610 80/78 70/2/60 24 16,7/16,7 33 дл. веш. св. 
620 78X78 70^2/601/30 30 24 16,7/16,7 33'33 дл. и еф. 

веш. св. 
16,7 

630 120 50/2Д9 10 виг 23,5/1,08 10,8 дл. јута 
1,08 

дл. јута 

640 115 70/2/36 20 20/10 21 дл. веш. св. 
650 130 34)/!2 10 >виг 28 15 јаток виг 
651 120 70/2 10 в иг 45 19 основа волна 

652 
потка виг 

652 130 70/2 3 Б И Г 31 /16,5 
6 виг 

26 памук 
16,5 
16,5 
16,5 

653 130 40/2 6 Б И Г 4096 8 
28 еф. 8 

654 130 40/2 3 вип 4676 6,6 

655 
3 виг 6,6 јаток Б И Г « 

655 130 40/2 3 Б И Г 4160 10 Јаток вит. 
656 130 60/2 7 Б И Г 3312 17 јаток БИГ. 
657 130 60/2 3 анг 3160 10,4 јато« БИГ. 
658 130 40/2 7 Б И Г 5760 14 јаток виг. 
659 130 60/2 3 Б И Г 3220 7,6 јаток виг. 

5 Б И Г 7,6 
660 130 40/2 волна 100/2 свила 3984 13 основа волна 

и памук 
60; 2 10/1 виг 996 13 јаток свила 

661 
И В И 1 оњ 

661 130 40/2 3 Б И Г 4992 8 јаток БИГ. 

З А П И С Н И К 
ОД IX РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 

НА 16 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Нинко Петрович. 
Претседателот Видмар го отвора IX редовен со-

станок во 17,20 сатот. 
Прочитан«©? зависник на УШ редовен состанок 

Векјето ло прима без забелешка. 
Пред прејдуењето на дневен ред претседателот 

Јосип Видмар соолштуе на В ек јет о акт од Пр е зи-
дауи от на Народната скупштина ФНРЈ со што Пре-
зидшумот известуе да повикал заедничка седница на 
иа Сојузното век је и Венето на нар одете за 17 јули 
1*М6 година во 10,30 саатот, со дневен ред: одговор 
на пратеничко?^ прашање до потпретседателот на 
Владата ФНРЈ Едварда Кардељ, кое се однос« по 
прашањето за Трет е? Јулиска Кремна како и вооп-
што на прашања што се однесу ат на Југославија. 

Потоа претседателот Видмар му со општу е на 
Векјето да Сојузното векје доставило на Векјето на 
народите на решуење предлог на Законот за Југо-
словенскиот Црвен крст и предлог на Законот за 
општо помирење Бините од Уредбата за откуп шо-
леделасите производи. 

Бидејки да се обата законски предлози во Со-
јузното векје конечно усвоени, а како се сосема 
идентични со законските предлози кое што Венето 
на народите ги усвоило, па Векјето гласајќи со 
дигање раце ги усвовуе обата законски предлози, 
на претседателот Видмар соопштуе на Векјето да 
овие Закони, во обата догма усвоена, во смисла 
одредбите на Уставот и Пословникот ке ги достави 
на Презвдиумот на Народната скупштина ФНРЈ на 
изгласуење. 

Се соопштуат молбите на народните пратеници 
за отсаство и по предлог на Претседателот на Век-
јето се одобруе отсаство од 10 дена на ДР- Гјоргји 
Гаарилооки, Османа Муфтар«, Едварда Коцбек, 
Стјепана Плепелич, Спасоја Парович, Реџа Зекериу 

Наума Наумовски. 
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Се прејдуе на првата точка на дневниот ред: 
претресуење предлогот на Основниот закон за ко-
операциите. 

Бидејкји да известителот на Законодавниот од-
бор Добривоје Радосављевич го прочита ^ образло-
жи одборскиот извештаја претседателот Видмар го 
отвора начелното претресуење. 

Збору еле: Дон Анте Салацан „против", др. Војин 
Ца,рич „за", Томо Чикович „за", др. Бранко Чубрс-г-
лович „за". Дон Анте Салацан зарад лично обја-
снуење, др. Душан Братич „за" Тоне Хафнер „за" 
па претседателот го ставуе овој законски предлог 
на гласање во начело. Гласа јќи со дигање раце 
ВекЈето го усвојте овој законски предлог во начело, 
па се прејдуе на претрес во поединости. 

Претседателот В»:пмар во 18,50 сатот одредуе 
одмор од 10 минути 

После одморот известителот на Законодавниот 
одбор Добривоје Радосављевич чита член по член 
од законскиот предлог, па Векјето гласа јќи со ди-
гање раце, ги усвојуе сите членови од членот 1 за-
клјучно до членот 48 бев измени по предлогот и 
извештајот на Законодавниот одбор. 

По завршениот претрес во поединостите се при-
стапуе на конечното гласање во целина. По завр-
шеното поименсѓчно гласање претседателот Видмар 
објавуе да гласале 109 народни пратеници од кои 
107 „за" а 2 „против1' со што е предлогот на 'Основ-
ниот закон за ^операциите во Векјето на народите 
коначно усвоен па во смисла членот 44 Пословникот 
на Векјето на народите ке биде доставен на Сојуз-
ното векје на решуење. 

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред: 
претрес извештајот на Законодавниот одбор за пред-
лог на Законот за Президиумот на Народната скуп-
штина ФНРЈ. 

Бидејкји да известителот на Законодавниот од-
бор Тоне Хафнер го прочита образложи одбор-
екиот извештај, а дека не се пријавија говорници 
во претрес во начело претседателот Јосип Видмар 
го став/уе овој законски предлог на гласање во на-
чело, Гласа јќи со дигање раце Векјето едногласно 
го усвојте овој законски предлог во начело, па се 
прејдуе на претрес во поединости. 

Известителот на Законодавниот одбор Тоне Хаф-
нер чита член по член на овој законски предлог, 
па Венето гласа јќи со дигање раце, ги усвојте 
сите членови од членот 1 до членот И заклучно 
без промена. 

По извршениот претрес во поединостите се при-
с т а п у на конечното гласање во целина. По изврше-
ното поименично гласање претседникот Видмар 
објавуе да гласале 110 народни пратеници и да 
сите гласале „за" со што предлогот на Законот за 
Презсгдиумот на Народната скупштина на ФНРЈ во 
Векјето нт «аподитр р к о н е р о усвоен, па во смисла 
членот 44 Пословштссот на В е н е т о на народите ке 
биде доставен на Сојузното векје на решуење 

Се прејдуе на третата точка на дневниот ред: 
претрес извештајот на Законодавниот одбор по 
предлог на Законот за конверзија на предвојните 
внатрешни државни долгови? и обвези. 

Бидејкји да известителот на Законодавниот од-
бор Милан Попович го прочита и образложи одбор-
ските извештај, а дека не се пријавна говорници 
при претресот во начело, претседникот Јосип Видмар 
го ставуе овој законски предлог на гласање во на-
чело. Гласа јќи со дигање раце Векјето едногласно 
го усвојте овој законски предлог во начело Па се 
прејдуе на претрес во поединости. 

Известителот на Законодавниот одбор Милан 
Попович чита член шо член од овој законски пред-

лог, па Векјето гласајкји со дигање рака ги усвојуе 
сите членови од членот 1 до заклучно со членот 23 
без промена. 

По извршеното претресуење во поединост«- се 
пристапуе на конечно гласање во целост. По извр-
шеното гласање претседателот Видмар објавуе да 
гласале 104 народни пратеници и да сите гласале 
„за", со што е овој предлог на Законот за конвер-
зија на предвојните внатрешна државни долгови и 
обвези во Векјето на народите конечно усвоен и 
да во смисла на членот 44 Пословникот на Векјето 
на народите ке биде доставен на Сојузното векје 
на решуење. 

Потоа претседателот Јосип Видмар ја заклучи 
седницата во 21 сат, а идната ја закажа за 17 јули 
1946 година во 17 сатот со наставуењето на истиот 
дневен ред. 

17 јули 1946 година 
Белград 

Секретар. Претседател, 
Нинко Петрович, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

И С П Р А В К А 
Во Законот за потврда и измени на Законот за 

постапуење со имотот к*ој што сопствениците мора-
ле да го напуштат во текот на окупацијата и имо-
тот кој што им е земен од страна на. окупаторот и 
неговите помагачи, објавен во „Службениот лист 
ФНРЈ" бр. 64 од 9 август 1946 година се поткрале 
следните грешки: 

во чл. 4 ст. 1, четврти ред стои: „министер на 
народната република", а треба: „министер на владата 
на народната република"; 

во чл. 4 ст. 1 тринаести ред стои: „за државниот 
имот", а треба: „за задр жанрот имот". 

— Од Комитетот за законодавство и изградба на 
народната власт. 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 
473. Закон за потврда и измени на Законот за 

сортите на казни — — — — 797 
474. Закон за потврда и измени и дополпуе-

њ^ата на Законот за регулирање предвој-
ните обвези од 27 октомври 1945 година 799 

475. Правилник за регистрадија на државните 
стопански претпријатија 801 

476. Наредба за ненаплатуење такси по ста-
риот Закон за таксите при реорганизаци-
јата на државните стопански претприја-
тија 803 

477. Измени и дополнуења на Напатствието за 
применуење Уредбата за регулирање при-
надлежностите на државните службеници 
М.ф.бр, 2665 од 5 мај 1945 година („Служ-
бен лист" бр. 31/45) 803 

478. Решење за типизација производството на 
памучните ткаенини — 804 

— Белград, 
Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20« 

иа Државна штампарница, Белград 


