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752. 
На основ ание членот 7 Законот за решуење не-

решените предмети на инвалиди од (пораните војни, 
во споразум со сојузниот Министер за финансии и 
Министерот за народното здравје, игро пишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА РЕШУЕЊЕ НЕРЕ-
ШЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ НА ИНВАЛИДИ ОД 

ПОРАНИТЕ ВОЈНИ 

I. Општи одредби 

Член 1 

Нерешен,ите инвалидски предмети на инвалиди и 
останати жртви од пораните војни ќе ги решаваат 
судевите определени со Законот з,а решуење нере-
шените предмети ,на инвалиди од пораните војни, 
а по прописите кои важиле до 6 април 1941 го,дина 
(Уредба за војни инвалиди и останал и жертви на вој-
ната со изменуења и дол олку ењ а до 6 април 1941 
година). 

Член 2 

Како нерешени се сметаат оние инвалидски пред-
мети по кои несе донесени прав носи ажн и решенија 
до 6 април 1911 година. 

Решенијата, кои се донесени за време окупација 
по прашањето призна,вање инвалидското својство 
на нодручјето на Југославија, се сметат неважекји, 
исклучуејки прав оси ажнин е (решениј-а ,донесени за 
време окупацијата на подрачје Србија и Банат од 
страна на Врховниот инвалидски суд во Београд, кои 
остануат во важност, оти несе во противност со Од-
луката на Антифашисткото векје на народното осло-
бодуење на Југославија од 3 февруари 1945 година. 

Член 3 
Инв,алидско-судските пред мети, по кои до 6 април 

те како првостепени судеви на територијата на оку-
пирана Србија донесле решенија, кои д о ослободуе-
њето несе ,расмотрени во фтор степен, ќе се достават 
на фтор остен ено решуење на Виши инвалидски суд 
на Србија, без повторно решуење во првиот степен. 

Инвалидско-еу даските предмети, по кои до 6 април 
1941 година биле до,несени првостепе,ни решенија, 
ќе се достават на решуење во фтор степен на Ви,ши 
инвалидски суд на надлежна федерална единица. 

т 
Член 4 

Под стојам ратник од точката 1 членот 3 Зако-
нот за решуење нерешените предмети на инвалади-
те од пораните војни се подразумуат и лица кои 
како припадници на југословенската војска с а 'оне-
способени и обол ели во војното племство. Овоа исто 
важи и за фамил мите, родителите, брачната и сестри-

те на загиналиот, умрениот или нестаналиот ратник 
во пленство. 

Член 5 
Одлуката за додатни на скапотија, доколку се 

во врска со промените на фамилијарното (стање 
(рогјење, сончање), после п,равносиажното решение 
за досудените инвалидски принадлежности, ја до-
несле финансиското одделение на надлежниот окру-
жен народен одбор. Лицето кое нее задоволно со 
одлуката на финансиското одделение може да се 
обрати на надлежниот инвалидски суд да за това 
суд донесе одлука. 

Член 6 
Каде год во Уредбата за војни инвалиди и оста-

нати ж ертан на војнат,а и во Правилникот за неј-
зиното извршуење се споменуе банска управа! има 
да се подразбира окружниот народен одбо,р (инва-
лидско одделение) каде се опоменуе фи,нансиска ди-
рекција има да се подразбира! финансиско одделе-
ние при окружниот одбор, а каде се спомеиуе Ми-
нистерот односно Ми,нистерството за социјална по-
литика и народното здравје има да се подразбира 
земскиот Министер за социјална политика односно 
Одделението за социјална ,политика на Покраин-
скиот одбор на Војводина. 

Член 7 
Виши инвалидски суд има засебна архива и води 

деловодни протокол, регистри и останати канцела-
риски книги. 

Со административните работи н,а Вишиот инва-
лидски суд раководи деловотја на судот, ако ги има 
новите, најстариот по ранг. 

Надзор над административното работана на Ви-
шиот инвалидски су,д врши .н аче л ник от на Инвалид-
ското одделение на земското Министерство за' соци-
јална политика односно начелни,кот на Одделението 
за социјал,на политика на Покраинскиот одбор на 
Војводи,на. 

Член 8 
Инвалидско-судските предмети кои се пониште-

ни за време војната имат да се обноват. 

II. Комисии за преглед инвалидите 

Член 9 
Поради лекарско-комисиски преглед на ин,валиди 

и останали жертви од пораните војни, како и лицата 
од став 1 член 3 Законот за решУење нерешените 
предмети на инвалиди од пораните војни, посто.јат 
пониски и повисоки! инвалидски комисии. 

Овие комисии утврдуат ка ј војните инвалиди 
дијагноза, процент и траење на стопанската неспо-
собност и узрочна врска по,метју вршен его воената 
должност односно должноста за ВОЈНИ цели и не-
способћости, а кај децата, бракји и сестри потполна 
неспособност за умна и физичка работа!. 
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Член 10 
Пониска ,инвалидска комисија се состоји од три 

лекарот, од кои едниот мора да биде хирург. 
Земските министри за народното здравје (Покра-

ински одбор за Војводина) ќе определат при кои 
болници и во кои места! ќе постојат пониски инва!-
лплеќи комисии и ќе им ш у а т членови на овие ко-
мисии, па за това ќе го обавестат земското Ми-
нистерство за социјалн,а политика. 

Член 11 
Против одлуката на пониската инвалидска ко-

мисија заинтересованото лице може да поднесе жал-
ба на повисоката инвалиидска комисија во рок од 
30 дена по примањето на инвалидското уверение 
односно потврдата,. И без жалба на заинтереелеа-
ното лице има предметот и лицето да се упатат на 
повисоката инвалидска комисија, ако во пониската 
инвалидска комисија 1мненијата на лекарите се по-
делени. Решението на повисоката инвалидска коми-
сија е конечна. 

Пониските инвалидски комисии ќе издадат инва-
лидски уверења односно потврди само на прегледа-
ните лица. Овие у в е р е н а односно потврди не ќе се 
доставуат на власти и институции од став 2 член 14 
на Правилникот за прегледуење лица заштитени со 
Уредбата за војни инвалиди и останали жертви на 
војната. 

Член 12 
Повисоката инвалидска комисија постои при 

болницата во седиштето на с еко а федерална едини-
ца односно во седиштето на Покраинскиот одбор 
за Војводина. Оваа комисија ја сочинуат пет лекари 
од разни специјалности од кои едниот мора Да биде 
хирург. Членовите на повисоката инвалидска коми-
сија ги поставуе земскиот Министер за народното 
здравје и за това го обавестуе земското Министер-
ство за социјална политика. 

Член 13 
Душевно оболените ги прегледуе комисиј,а од 

три лекари на душевната болница во која влегуе 
у,правникот и два лекари кои ќе г,и он определи. 
Во федералните единици во кои не постојат душев ; 

ни болници, прегледот на душевно оболените ќе го 
врши комисијата при најблиската душевна болница, 
за кое ќе се споравумат предходно 'Министерства-
та за народно здравје на односните федерални 
единици. 

Одлуката на комисијата при душевната болни-
ца е коначна 

Член 14 
Лицата од став 1 5 118 Уредбата за разни инва-

лиди и останали жертви на војната ги прегледав по-
високата инвалидска комисија во прв и последен 
степен. 

ГИ, Исплатуење инвалидски принадлежности 
Член 15 

Исплатуење инвалидските принадлежности по 
правноснажни решенија и евиденции на притежалите 
на инвалидс,ки принадлежности се врши по пропи-
сите на Правилникот за исплатуење инвалидски при-
надлежности и водење евиденција на притежателите 
на инвалидските принадлежности Ст. бр. 29000 од 
17 мај 1935 :година1 

Работите кои се со тој Правилник ставуат во 
должност на Министерот за социјалн,а политика и 
народно здравје ќе ги врши Министерот за социјал-
на политика н,а односната федерална единица; рабо-
тите ставени во должност на Министерството за со-
цијална политика и народно здравје ќе ги врши Ми-
нистерството за социјална политика на односната 
федерална единица; р,аботите ставени во должност 
на финансиските дирекции ќе ли вршат финансиски-
те одделенија на окружните народни одбори; раба-
тите ставени во должност н,а даночни управи ќе ги 

вршат даночните оддели на околиските односно 
градските народни одбори, а работите ставени во 
должност на општинските управи (судеви) ќе ги 
вршат општинските (месни) народни одбори. 

Член 16 
При преселуењето на притежателите на инва-

лидските принадлежноети од лодручје из една! фе-
дерална единица на подручје на друга, федерална 
единиц,а ќе се посталуе на следниот начин: прите-
жателот 'на инвалидските принадлежноети ќе подне-
се преставка н,а Министерството за социјална поли-
тик,а на онаа федерална единица на чие подручје 
до тогај ги примал инвалидските принадлеж,пости, 
а со која ќе ба,ра преносуење приемот на инвалид-
ските принадлежности на федерална единица во која 
се сели. 

По примањето преставката, земското Министер-
ство за социјална политика ќе нареди н,а надлежната 
финансиска власт која врши исплатуење, да во иднина 
не врши иеплатуење инвалидските принадлежности 
на такво лице поради ојдуењето во друга, федерал-
,на единица, како и да се во к о итро л питите к а ј 
сите власти нотира да, се на дотичното лице векје 
не исплатуат инвалидските иривадлежности поради 
преселуење во друга федерална единица (да се на-
значи која) и с о ко ј месец заклучително е измирен 
со л р надлежностите . 

Надлежната финансиска власт, која врши испла-
туење, ќе поднесе извештај на Министерството за 
социјална политика за това да е извршила обустава, 
со к о ј месец и да е сето тоа нотирано во односни-
те контролници. 

Министерството за социјална политика кога ќе 
го прими овој извештај ќе упати на Министерството 
за социјална полит,ик,а на федералната единица во 
која претежателот се сели целиот негов инвалид-
ски досије и овеерениот дупликат на неговиот ка,р-
тон уз извештај со кој месец е заклучно измирен 
а поради донесуење решение за исплатуење инва-
л и д с к и принадлежности на так,во лице на, преселе-
ното подручје. Сите овие податци ќе се нотират на 
ка,ртонот на логичниот притежател, к о ј остануе во 
Министерството за социјална политика из федерал-
на единица од ко ја притежателот се 'сели. 

Член 17 
Земското Министерство за социјал,на поли,тика 

(Одделение за социјална политика на Покраинскиот 
одбор на Војводина), на кое е упатен извештајот со 
досијето во смисал на претходниот член, ќе се по-
стапи понатак,а сходно членот 11 Правилникот за 
исплатуење инвалидски принадлежности и водење 
евиденција на притежателите на инвалидски прина-
длежности. 

Член 18 
По оние правноснажни решени^ на Врховниот 

инвалидски суд во Београд, по к о ј уште нее доне-
сено решение за исплатуење, ќе се донесе ,решение 
и овластуење за исплатуење во смисол член 15 на 
овој Правилник. 

Сојузното Министерство за социјална политика 
ќе достави па Министерството за социјална поли-
тика на онаа федерална единица на која притежа-
телот н,а инвалидските принадлежности територијално 
иринагја сите решенија на Врховниот инвалидски 
суд во Београд, по кои уште нее донесе,но решение 
за исплатуење односно издаден налог за исплатуење. 

IV. Завршни одредби 
Член 19 

Одредбите на П,равилникот за изврш,уење Уред-
бата за војни и,нвалиди и останати жертви на вој-
ната Ст. бр. 25336 од 12 април 1939 година со изме-
нуења и дрполнуења д о 6 април 1941 година оста-
нуат во важност, воколку не се изменети со овој 
Правилник. 
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Член 20 

Инвалидските комисии работат по Нанатствието 
за проценка стопанската неспособност на војните (Ни-
ва лади Ст. бр. 25339 о д 12 април 1939 година, како 
и по Правилникот за прегледуење лица заштитени 
со Уредбата за војни инвалида и останала жертви 
на војната Ст. бр. 25338 од 12 април 1939 година, 
воколку нее изменет со овој Правилник. 

Член 21 

Сојузниот Министер за социјална политика ќе 
издава потребни 'Објаснуваа во врска со спрово-
дуењето на овој Правилник. 

Член 22 

О в о ј Правилник влегуе во сила кога ќе се обја-
ви во „Службениот лист на Демократска Федера-
тивна Југославија' ' . 

VI бр. 3757 
16 октомври 1945 година 

Београд 

Министер за социјална политика, 
др. Антон Кржишник, с. р. 

Согласни сме: 
Министер з а финансии, 

Сретен Жујовић, с. р. 

Министер за народно здравје, 
др. Златан Сремец, с. р. 

753. 
На основанине чл. 4 точка 3 на Законот за орга-

низација државната пољоделека малинска служба и 
чл. 32 на Финансискиот закон за буџетски период 
јули—декември 1945 година пропишувам времени 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОСНУЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СОЈУЗНО 
ПОЉОДЕЛСКО-МАКЈИНСКО ШКОЛО ВО ЗЕМУН 

Член 1 

Се основуе Сојузно и о љ од елско - мак јинск о школо 
во Земун со задача да образуе стручен кадар за 
малински станици. 

Поради немање кадар за поледелско" малинска 
служба и потреба да се овој кадар што побргу 
створи школото во првата 1945-1946 школска година 
ќе едржуе само курсеви за разни гранки на п о л е -
делско" малинска служба. 

Член 2 

Во 1945/46 година ќе се одржат овие курсеви: 
1) за управници и водачи на одељците (брига-

д и р ^ на машинските станици; 
2) за наставници на курсевите за трактористи; 
3) за сметководачи (книговодачи) на машинските 

станици; 
4) за механичари; 
5) за трактористи. 
Курсевите ќе трајат најмалку 30 дена', а најпо-

вечку 3—6 (месеци. 

Член 3 

Уз школото ќе се оснуе малинска работилница 
во која курсистите ќе можат практично да вежбат. 
Додека несе оенуе малинска работилница на шко-
лото курсистите ќе се вежбат на околиската п о л е -
делско. малинска станица во Земун. 

Заради наставата школото ќе има своја збирка 
пољоделски макјини, справи и алати. 

Член 4 
Времени наставни планови за курсевите наведени 

во чл. 2 пропишуе сојузниот Министер за пољоделие 
на предлог Управата на школото. 

Член 5 
Курсистите во школо ги пракјат земските мини-

стерства за пољоделие на распишаниот 'конкурс на 
сојузното Министерство за пољоделие. Изборот на 
курсистите се врши уз соработујачка на синдикатите 
и омладинските организации. 

За секој курс ќе пропише услови за примање 
сојузниот Министер за пољоделие на предлог Упра-
вата на школото. 

Член 6 
Наставата на курсот е бесплатна и курсисте ужи-

ваат бесплатно потполна опскрба (стан и храна). 

Член 7 
За работа во школото ќе именуе сојузниот Ми-

нистер за пољоделие управник, наставници и економ. 
Управникот на школото ќе прима на работа по-

требен помоден технички и канцелариски персонал, 
персонал на интернатот и кујната. 

Сите назначуења се вршат во границите на одо-
брените кредити. 

Член 8 
Школото се издржуе од својот буџет који е 

составни дел на буџетот на сојузното Министерство 
за пољоделие. 

За период јули—декември 1945 година школото 
ќе се издржуе од кредитите одобрени според чл. 32 
на Финансискиот закон з а период ј,ули—декември 
1945 година. 

Управникот на школото е наредбодавец од 2 
степен. 

Член 9 
Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист". 

12 октомври 1945 година 
Београд 

Министер за пољоделие, 
др. Васо Чубриловић, с. р. 

754. 
Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ШКОЛСКА РАБОТА ВО ОМЛАДИНСКИТЕ 
БАТАЛЈОНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 

Задача на школската работа 

^ Член 1 
Задача на школската работа во омладинските 

батаљо и и е да пружи основно и ниже ередношколско 
образуење на омладинцјите-борците во редовите на 
Југословенската армија, кои поради участвието во 
народно-ослободителната борба заостанале во шко-
луењето. 



Стра,на 808 — Бро ј 80 СЛУЖБЕН ЛИСТ х Петак, 19 октомври 1945 

Омладиниците во омладинските батаљони требе 
четвороразредно основно школо и ниже средно 
школо (гимназија). 

Траење на наставата 
Член 2 

Наставата трае по 5 месеци за секое оделение, 
така да учениците во текот на една година можат 
да свршат по два разреда и да им останат два месеца 
за школски одмор. 

Ученици 
Член 3 

(^младинците во (^младинските баталјони -гребе 
да бидат ом л ад мици-борци непо д 16 години. 

Член 4 
Омладинците-борци, кои на аналфабетските кур-

севи и со самоизградуење стекле знаење кое од-
говара на поедини оделенија на основното школо, 
можат да се упишат во оноа оделение на основното 
школо за кое имаат спрема, ако испитната комисија 
од 3 наставника ја утврди нивната спрема за оде-
ление во кое се упишујат. 

Член 5 
Во I клас на ниже средно школо можат да се 

упишујат омладинци који со успех завршиле IV оде-
ление основно школо, а во 'Останатите класеви о мис 
омладинци кои завршиле претходен клас. Поедини 
клас сви на г р а ѓ а н с к о школо ќе се сметат како кла-
севи на ниже сродно школо, ^младинците кои свр-
шиле некој клас од некое друго школо (виша основна, 
занаетско трговска и т. н.) можат да се у ниш ат во 
следните соодветни клас е ви само ако пред испит-
ната комисија покажат потребно знаење од сите 
предмети кои се учат во класот којдо требе ,да им се 
признае. 

Управа на школото 
Член 6 

Со школската работа раководи директор на шко-
лото кој мора да биде професор или учител со по-
ложен стручни испит и со искуство во школската 
работа. Директорот го назначуе, на предлог на по-
литичкото оделе,ние при кое е школото, Министер за 
просвета на федералната единица на чија територија 
се навогја школото. 

Член 7 
Должности на директорот се: 
1) да се грижи за пополнуење школото со 

стручни наставници, во која цел дава свои предлози 
на штабот на баггаљонот; 

2) да предложуе на наставничко^ векје на шко-
лото поделба на предметите на наставниците, гри-
жејќи се притова наставниците да добијат предмети 
за кои имат најголема способност, како и сите на-
ставници да бидат подеднако запослени; 

3) да контролира правилно спроводуење во дело 
овие правила и наставниот план и програмата; 

4) да свикуе заееданија на наетав нинкото векје 
најмалку 2 пати месечно и со нив да раководи; 

б) да раководителот на школската работа пред-
ложуе на штабот на омладинскиот баталјон сите 
потребни мерки за обезбедуење наставата. 

Член 8 
На заседанието н,а наетавничкото векје се избира 

раководител на основната настава. Директорот на 
школото, раководител на основната настава и клас-
ните старешини на поедини класеви раководат со 
наставата секој во својот делокруг на работата. Ра-
ководителот на основната настава и класните старе-
шини раководат со состанците на класните векја, 
првиот на основното школо, а вториот на нижа гим-
назија, кои се одржујат по потреба. 'Раководителот 

на основната настава и класните старешини се гри-
жат за това правилно да се вршат сите потребни 
упишуења во дневникот на школската работа. За-
писникот на заседанијата на наставничкото векје го 
води наставник кого овоа векје ќе го одреди. 

На заседанијата на наставничко^ векје приса-
ствуе политички комесар или лице одредено од 
штабот на баталјон. 

Наставници 

Член 9 
Наставници на основното школо можат да бидат 

само учители, а наставници на ниже гимназија про-
фесори, супленти или учители со положен учителски 
испит, кои имаат доволно спрема за предавање 
поедини предмети. Наставниците ги назначујет по-
литичкото оделение на дотичната армија. 

Член 10 
Должности на наставниците се: 
1) да држ-ат по распоредот часови од својте 

предмети; 
2) д а се опремат за часови и за предмети од кои 

нема уџбеници на учениците пред часот да дават 
извод од своето предавање, како би се избегнало 
непедагошко диктирање на часот. 

3) да со постојано пропитуење на часот контро-
лират работата на учениците и оценуат нивното 
знаење; 

4) да во се помажујат директорот и другите ра-
ководители на школото во цел што поуспешна 
настава и воспитание учениците. 

Настава 

Член 11 
Настава се изводи по наставната програма за 

основни школа, и нижа гимназија, д о п и ш а н а од стра-
на на ,Министерството за просвета на сојузната влада, 
но во расно ложи во време на траењето на наставата, 
сметајќи за секое одел ение по 20 недели. Секој час 
трае 45 минути. 

Испити 

Член 12 
По свршената настава се обавујат класни испити, 

и това: во основното школо устени, а во средното 
школо од јазикот и математика писмено, а о д оста-
налите предмети устено. Испитот го обавуе комисија 
која се састоји од претседател, постојан член (запи-
сничар) и поедини испитувачи. По потреба може ко-
мисијата да се увелича. Ако кој од членовите на 
комисијата! е спречен д а врши своја должност се 
определуе негов заменик. За испитот се обавестуе 
надлежното земско министерство за просвета, да би 
можело да испрати свој делегат. Членовите на ко-
мисијата се определујат на заседанието на настав-
ничкото векје. Претседател на комисијата е дирек-
торот или некој кој го заменуе. 

Член 13 
Записникот н,а испитот со оцените од поедини 

предмети кои учениците ги добиле се уносуе во 
дневник на школската работа. Записникот го потни -
шујат: испит,ната комисија, сите испитујачи и деле-
гатот на Министерството за просвета ако е присатен. 

Член 14 
Учениците кој покажат слаб успех од еден 

предмет можат да полагат поправни испит од тој 
предмет после 15 дена, а ако ни тогај не го полажат, 
имаат да поноват клас. Учениците се оценујат со 
оцени кои важат во средните школа на федералната 
единица во која се навогја омладинскиот баталјон. 
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Член 15 
Нижи течајни испит се полага како и во остана-

лите нижи средни школа (гимназии) по 'правилникот 
кој ќе биде пропишан. 

Член 16 
После полагање на испитот на учениците се 

издава сведочанство на државно издање на мини-
стерство за просвета на федералната единица на чие 
подручје батаљонот се навогја, во кое се уносујат 
поединечни оцени од секој предмет и општи успех 
на ученикот. 

Школска администрација 

Член 17 
Школите нема да имагг свој посебен печат, туку 

ќе се служат со печатот на штабот на омладинскиот 
баталјон во кој се спроведуе целата школска работа. 
Нејзината архива се чува во архивата на единицата. 
Актата кој се односујат на наставата ги потпишуе 
покрај политичкиот комесар или командантот и ди-
ректорот на школото. 

Отварање и затварање на школото 

Член 18 
(^младинските батаљони ќе можат де се укинат 

ако Министерството на народната одбрана најде за 
потребно, а со самото това престануе и школската 
работа. Одлуката за отварање и затварање овие 
школа донесуе на предлог на Министерството за 
народна одбрана Министерствата за просвета на 
федералните единици на чија територија се навогја 
школото. 

Прелазни одредби 

Член 19 
Во врска со уводуењето на с осмогодишно шко-

луење четворокласните ,нижи средни школа (гимназии) 
се претвораат во трокласни. Во прелазниот период 
ќе се применујат одредбите на Министерството за 
просвета на Демократска Федеративна Југославија, 
који важат за сите остали средни школа, т. е. учени-
ците кои почнујат I клас ниже средно школо ќе учат 
по програмата на трогодишно, а останатите по про-
грамата на четворогодишно ниже сред,но школо, при-
лагодено на новиот наставни план и програма. 

Член 20 
Овоа Напатствие влегуе во сила со денот на о6на-

родуење во „Службениот лист". 

Бр. 5201 
12 октомв,ри 1945 година 

Београд 

Министер за просвета', 
Влад. Рибникар, с. р. 

755. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕЈДУЕЊЕ ПОД НАДЗОР НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУЕЊЕ НА СО. 
ЈУЗНАТА ВЛАДА ДРУШТВОТО „ПУТНИК" А.Д. 

Да би друштвото „Путник" а.д. могло да при-
стапи на работите од областа на своите правила и да 
би могло да превземе и други работи од трговска 
природа, кое ќе му повери Управата на државните 

трговски претпријатијата при Министерство за трго-
вија и снабдуење на Сојузната влада 

о д л у ч у а к 
1) Да Друштвото „Лут,ник" во сите свои работи, 

исклучуејки сооиштителните, потпагја под управа, 
та и надзор на Министерството за трговија и снаб-
дуење на Сојузната влада. 

2) Да Министерството за соопштение на Соју-
зната влада врши надзор над Друштвото „Путник" 
за работите на соопштителна пр,ирода, а сходно на 
договорот помегју Министерството за соопштенија 
на Демократска Федеративна Југославија и „Лут. 
ник" које заклучен и потпишал на 2 м а ј 1945 година. 

Изменуење статутот на „Путник" сходно на 
предните одлуки ќе изврши Министерството за тр-
говија и снабдуење на Сојузната влада. 

Пов. бр. 9 
13 август 1945 година 

Бвоград 

Министер за соопштена , , 
Тод. Вујасиновић, с. р. 

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. И, Петровић^ (р, р1 

756. 
По доносуењето Законот за повлечуење и сме. 

нуење окупациските новчаници и повлечуење исти-
те, како и Решението на Министерството за финан-
сии на Сојузната влада за исплатуење помокј во 
динари ДФЈ, се појавило спорно прашање на кој 
начин ќе се врши заем е т у ш е ,паричната помокј 
во динари на Демократска Федеративна Југосла-
вија и ти., на основнине членот 8 на истата Одлука, 
единици не била иста законска монета за време оку-
пацијата. 

,По истакнатото прашање во цел на еднообразно 
применуење Одлуката за ревизија правото на пен-
зија и ти., на основание планот 8 на истата Одлука, 
се дава следното 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ ПОМОКЈ 
в о ДИНАРИ ДФЈ 

Помокј по Одлуката за ревизија правото на 
пензија, народното признавање, на постојаната ме-
сечна помокј и издржуење вместо по чл. 3 на спо-
менатата Одлука ќе се доделуе на следни начин: 

1) во седиштата на федерал-
ната единица до 2.400.— динари 

2) во градовите до 2.000.— „ 
3) во варошите и селата — до 1.600.— „ 

и това сразмерно на износот на досегашните пен-
зиски принадлежности. 

III бр. 2307 
20 август 1945 год.ина 

Београд 

Министер за социјална политика, 
др. Антон Кржишник, с. р. 

Министер за финансии. 
Сретен Жујовић, с. р. 
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757. 
На основаше чл. 24 Уредбата за регулирање 

надници и плати на работниците и намештиниците 
во државно-стопански и частни претпријатија, , ча . 
стил институции и организации давам 

Т О Л К У Е Њ Е 
ЗА ЗАСМЕТКУЕЊЕ ВРЕМЕТО КОЕ УЧЕНИЦИТЕ 

(ЧИРАЦИ) ЌЕ ГО ПОМИНАТ НА УЧЕЊЕ ВО 
СТРУЧНИ УЧИЛИШТА в о ОСМОЧАСОВНО 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

Со одредбите на чл. 5 и 11 Уредбата за регу-
лирање надници и плати на работниците и наме-
штениците во држаћно-стопански и частни прет-
пријатија, частни институции и организации одре-
дени се надници и плати на ученици (чираци) за 
осмочасовно работно време. 

Како е цел на нивното учење да стекнат по-
требно знаење, кое не може да се стекне само со 
практична работа, туку и со стручно школуење, 
времето кое оние го поминат во токот на денот во 
стручни училишта (курсеви) мора да се засмета во 
осмочасовко работно време. 

Според тоа, и учениците (чираците), на кој се 
плакјаат с а а т и надници по чл. 5 на оваа Уредба, 
имаат право на истите и за времето поминато во 
токот на денот на учење во стручни училишта (кур-
севи), кое \ о р а да се обави во рамка на работното 
време. 

бр. IV 2941. 
П октомври 1945 година 

Београд 
Министер 

за социјална политика, 
др. А. Кржишник, с. р. 

758. 
Во врско со Решението за определуење цени 

на животните намирници испорачани од УНРРА 
(„Службен лист" бр. 60 од '14 август 1945 година) 
сојузното Министерство за трговија и снабдуење 
— Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАСМЕТУЕЊЕ ВРЕМЕТО КОЕ УЧЕНИЦИТЕ 
ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА 

Член 1 
За месни конзерви испорачани од УНРРА, кои 

содржуат и зарзават, цените определени во Ре-
ш,ението за определуење цени на животни намир-
ници испорачани од УНРРА (Службен лист" бр. 60 
од 14 август 1945 година) се сменуат: 

I II Ш 
л 1 55 
о 2 2 о 

л ѕ ДгГ" с Н т О Ѕ Ѕ Р . о 3: ? ^ о 

д н а " 
Т7 X П а 

Д 
Н- 5 под 1 
Н. 6 „ 2 
Н- 7 ЈУ 3 
Н. 8 4 
Н- 9 ,Ј 5 
Н-10 6 
Н-11 ,, 7 
Н-12 8 

24,75 
27,50 
27,50 
16,50 
22,— 
13,75 
П , -
П , " 

Св н к 0 .. 
2 Вши 

О О Ѕ ѕ( ; е ж " ч 2 51 е 85 
е ^ 

и н а 
29,70 
32,35 
32,35 
20,35 
26,95 
18,70 
15,95 
15,95 

о 2 Ѕ 5-2 

О. Ц О 
Д 3 А 
^ С 

р а : 
32,95 
33,50 
33,50 
22,25 
27,75 
19,40 
16,50 
16,50 

Член 2 
Останалите одредби од Решението за опреде-

луење цени на животните намирници испорачани од 
УНРРА („Службен лист" бр. 60 од 14 август 1945 
година) се односуат на овоа Решение. 

Член 3 

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-
родуење во „Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југославија". 

Бр. 9194/768 
29 септември 1945 година 

Београд 

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

О Д А И К О В Л Н И ^ 
ПРЕДСЕДНИШТВО 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

На предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш у а 

да се за умешност во раководење, специјални под-
виги и нарочифи заслуги за народ одлимујат 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
политкам. група на одред Шушањ А. Винко; 
мајор Рибариќ В. Данило; 
капетан^ Бричић С. Винко, Буквић М. Богдан, 

Дамјанови!! Р. Момчило, Гњатовић М. Душан, Јордас 
М. Душан, Јованчевић М. Радован, Клобас И. Милан, 
Кукулан Ј. Звонко, Леван В. Александар, Матић Ђ. 
Владимир, Поболат М. Иван, Тубић П. Љубомир и 
Врзић М. Дане; 

политком. на баталјон Рачки Ј. Анто,н; 
п о р у ч н и к : Бањанац В. Милан, Медакчић Ј. Иван, 

Мишковиќ Ђ. Миливој, Мркић М. Пајо и Шкорић И. 
Јован; 

п о т п о р у ч н и к ; Дујишин М. Тома, Сумић Ж. Ми-
л е н к о и Лучић М. Милан. 

СО ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ: 
политком. на баталјон Паљага С. Јордан; 
потпоручници: Аћимовић М. Милан, Димић М. 

Стево, Добријевић Д. Урош, Фарлић Ј. Бранко, Фра-
ничевић И. Динко и Маретић Б. Јосип; 

стар ши водииди: Буњац С. Милан и Мандић Г. 
Никола; 

руков, на ом л адила Сенажић А. Алберт. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
капетапи: Маровић М. Миливој, Шкабић Ј. Ан-

тон, Вукелић М. Наца и Живковиќ Б. Младен; 
в. д. пом. политиком. бриг. Ливаковић Ј. Иван; 
поручвици: Афрић Ј. Владимир, Бурић П. Апо-

лониј, Цукров Т. Марјан, Дујшин Л. Франц, Ђапић 
Н. Гојко, Говорчин Т. Раде, Илић М. Антон, Ивановик 
Ђ. Милош, Кљаковић М. Вејмир, Крнета Д. Никола, 
Куч Д. Илија, Љубичић М. Петар, Марић Ђ. Чедо-
мир, Мрђан Ј. Винко, Николић М. Гојко, Па;ус И. Иван, 
Полић В. Владимир, Радојковић Ј. Звонко, Рељић Ј. 
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Смиља, Роде Ј. Иван, Вицулин А. Јордан, Видак И. 
Љубо и Вујанић М. Васо; 

наставник Маровић Ј Мане; 
лотпоручници: Челар Н. Ловро и Рекић П. Јаков; 
заставник : Корчуланин М. Јерко и Гр гуров А. 

Ана; 
старши БОЛНИЦИ: Велимир М. Савка, Б.рнчић М. 

Владимир и Грбац А. Станко. 

Бр. 252 
26 јуни 1945 година 

Белград 

За секретар, Претседател, 
М. Марковић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Антифашисткото векје на народното ослободуеље 
на Југославија 

на предлог на врховниот командант на Југословен-
ската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

р е ш у е 
Да се за умешност во командова1њето, специјални 
подвизи, покажана храброст и нарочити заслуги за 
народ одликујат 

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО I РЕД: 
потполковник Ранчовић Р. Раде. 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
мајори: Чургуз Драгутин, Ковачевић Стево, 

Обрадовић Млађо и Тринки С. Алберт; 
пом. политком. батаљона Вукашиновић Станко. 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајори: Кал,инић Милан, Лолић Момир, Мило-

шевиќ М. Милорад и Тркуља Миле; 
кал етапи: Виорац Р. Друговац, Брајовић Ђ. Бог-

дан, Б,урзановић Милован, Бућан С. Данило, Црље-
ница П. Јово, Чаловић Марко, Ђуричић Ђуро, Га-
вриловић Ж. Драгић, Илић Радомир, Кушец Ф. Вјера, 
Милашин Драган, Никитовић Л. Радован, Ојданић 
А. Павић, Остојић М. Обрад, Радовић С. Костадин, 
Радовиќ Милован, Станишић С. Никола, Солдоњић 
Ч. Миодраг. Смиљаниќ П. Андрија, Шипка Вељко, 
Шарчеаић Илија, Тановић Рако, Војводин М. Војин, 
Вуковић Сава и Зрнић Славко; 

поручници: Абрамовић Вјера, Балтић Г. Десанка, 
Богдановић Мирко, Бранковић Момчило, Десница 
Т. Никола, Дриић Драгутин, Пешикан Ђоко, Радо-
вић Ј. Чедо, Стефановић И. Бранко, Стојовић М. 
Миладин, Васиљевић Жарко; 

потпоручник Б,рајовић 3. Радисав; 
старши водник Минић Блажо 

СО ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ; 
поручници: Бојовић Никола, Борисављевић Мио-

мир, Дамановић Борисав и Калауз М. Петар; 
ађутант на батаљон Димић Љ. Ђорђе; 
в. д. ађутант на батаљон Секулић С. Веселин; 
потпоручници: Баџин К. Марко, Бечировић Б. 

Бранко, Гаковић Р. Милан, Ивезић Д. Михајло, Јан-
ков А. Иван, Калкан Л. Митар, Кочић М. Милутин, 
Матић Бошко, Обрадовић Митар, Шарановиќ Р. Ми-
ливоје, Шкундрић Раде, Вучетић Ђ. Милован, Вуко-
вић Ј. Петар и Томић В. Живко; 

. заставници: Лековиќ Л. Блажо, Маљковић П. 
Божидар, Петричевић Б. Љубица и Секулић С. Ми-
ливоје; 

старши водници: Милутиновић Драгољуб и Сав-
ковић Р. Милутин; 

водници: Алексић М. Владимир и Др аку лов ић М. 
Богић; 

водник на водот Перовић Крста; 
млађи водник Петров М. Јово; 
десетар Огњановић Илија; 
борац Гојковић Миљ'ан. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
мајор Тешић П. Лазар; 
капетани: Беговић В. Вељко, Чукић А. Михајло, 

Ђуровић Т. Војислав, Л абов и ћ Саво, Лопичић М. 
Лука, Лукић Љ. Милета, Мартиновић Т. Драгослав, 
Миливојевић Р. Милан, Милић М. Ђорђе, Нешић 
Ђорђе, Петричевић Б. Васо, Петричевић К. Андрија, 
Стругар Никола, Шошкић Р. Крсто, Владетић Ђ. 
Петар и Зоговић Б. Бранислав; 

поручници: Бакочевић Р. Живорад, Чобелић Ми-
лован, Дабановић Нико, Друловић Миодраг, Ђајић 
Реља. Филиповић Милован, Ѓарчевић Ђ. Новак, Га-
тић В. Живко, Илић Новица, Јовановић Ј. Јелена, 
Јовановић Ранко, Ју,рковић Никола, Клипа И. Славко, 
Коштан Ј. Франа, Лазић Т. Божидар. Лепојевић Н. 
Милун, Лијешевић С. Пеко, Марковић М. Милорад, 
Мршић А. Мирослав, Никаљевић И. Даница, Ники-
товић ,Р. Блажо, Пековић М. Иван. Перовић Рајко, 
Радоњић Ж. Чедомир. Радивојевић Милинко, Раонић 
Велимир, Станишић П. Најдан, Шефкушић С. Лазар, 
Таеић Б. Милорад, Топаловић Р. Боривоје, Трампић 
Дедо, Вујичић М. Илија, Вучетић Милован и Жижо-
вић В. Љубисав; 

потпоручник: Кар1ић Душан, Бјелајац С. Љубо-
мир, Булатовић Јасна, Цвијановић М. Стеван, Чеча-
рић С. Радомир, Дедић Н Никаина, Добрковић Ђ. 
Војо. Ђаковић В. Иво, Ђаковић Блажо, Ђурашковић 
Д. Драго. Филиповић Ђ Милован. Иветић Вукосав, 
Јапунћа С. Божо, Јурас И. Пашко, Киковић .1. Но-
вак, Лакић С. Олга, Лелас Н. Тонко. Луковић Д. Вла-
стимир, Љумовић Ана, Медић Д. Бранко, Милчевић 
Ј. Стево, Михаиловић Р. Љубо, Нинковић М. Ми-
лован, Прелић А. Вукоман. Радак Н. Иван! Радосав-
љевић Р. Александар. Роловић Љубица, Ситнић Ј Ду-
шанка. Смиљанић М. Александар. Шарац М. Радо-
ван, Шевић М Мирко, Узелац С. Никола и Златано-
вић В. Душан; 

заставници: Богдановић Милош, Ивановић Ђ. 
Љубица, Костић В. "Буро, Лековић Ђ. Даница, Марко-
вић Ј. Добривоје, Мијатовић Босиљка, Шарановић Т. 
Вукосава, Вукосавовић Ј. Софија и Жакула Д. Миле; 

старши водници; Букић Ј. Никола, Црнчевић М. 
Мићан, Славковић Р Милутин, Шкундрић С. Пајо и 
Вељковић М. Владимир; 

БОЛНИЦИ: Бошковић Велика, Миленковић М. Сто-
јан и Попадић Ђ. Перо; 

шеф на И отсек бриг. Шошкић И. Драгутин. 

'СО, МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручник Шћекић Н. Ђорћије; 
сТарши водници: Бољат Ш. Иван, Ловре М. Или-

ја и Васић Т. Драгољуб. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД: 
поручници: Јокић Петар, Новаковић Драгомир, 

Петровић М. Радуле и Стефановић Витомир; 
потпоручници; Черин Иван, Грујић И Олга, Са-

ратлић М. Јелена и Смоловић Милосав; 
заетавници: Јакић М. Вуко, Лалић Ј Мираш и 

Стојановић А. Владимир; 
старши водници: Дивановић К. Марија и Јова-

новић Н. Драгутин; 
водник Јаман И. Чир о. 

Бр. 255 
2 јули 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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Л Е К Г Е Т И 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА МИНИСТЕРСКИОТ 

СОВЕТ 
Со Решението на Претседателот на Контролно-

смет,ната комисија бр. 362 од 1 октомври 1945 годи-
на, на основавме чл. 5 Законот за Контролносметната 
комисија при Претседателството на Министерскиот 
совет, ,а по укажаната потреба на служба, се назна-
чуе за чиновнички, приправник на К о н т рол носм етна-
та комисија на Де,мократска Федеративна Југосла-
вија на 8 положајна група со месечни принадлежно-
сти од, д,инари 2.600.— Златибор А. Брадваровић, 
бие. приправник на бие. Главна контрола. 

Со Решението на Претседателот на Контролно" 
вметната комисија бр. 300 од 18 септември 1945 годи-
на, на осн,о в ание чл. 5 Законот за контролно-сметна 
комисија при Претседателство на Министерскиот 
совет, а по укажана потреба на служба се поставуе 
за референт на Контролносметната комисија "на Де-
мократска Федеративна Југославија на 8 положајна 
група Марко Трчка — Оцвирек, бив. сметни пристане 
од Загреб, 7 положајна група. 

За чиновнички приправници 9 положајна г,рупа со 
месечни принадлежности од динари 2.400.— Десанка 
Марковић-,Попов,ић, свршена ученичка на Државна 
трговска академија од Земун и Бранислава Јосифо-
вић, свршена ученичка, на Државна трговска акаде-
мија од Београд. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОДЕЛИЕ 
Со Решението на Директорот на Главната по-

љоделска станица на сојузното Министерство за 
пољоделие број 9 од 28 септември 1945 година, а на 
основ ание У,редбата за регулирање принадл еж нокти-
те на државните службеници од граѓанскиот ред и 
останалите јавни службеници на сојузните Министер-
ства и институции чл. 3 тон. 1 и овластуењето на 
Министерот за пољоделие на сојузната влада број 
82118/VII од 24 септември 1945 родина, е назначен за 
диеви,ичар-сл.ужитељ на Главната пољоделска ста,-
ница на сојузното Министерство за пољоделие, со 
вкупните месечни принадлежности од 2.100 динари, 
Милошевиќ С. Станимир, порано служител, на Ми-
нистерството за полходелие, који се вратил од 
и л ене тео. 

Со Решението на Претседателот на Ко,нтролно-
сметната комисија бр. 283 од 15 септември 1945 годи-
на, на ос,нование чл. 5 Законот за Контролносметна 
комисија при Претседателство н,а Министерскиот 
совет, а по укажана потреба на служба, се назначуе 
за референт на Контролноеметната комисија на Де-
мократска Федеративна Југославија на 7 положајна 
група Здравко А. Скендерац, бив. рачуноиспитач на 
бие. Главна контрола од истата положајна група. 

Со Решението на Претседателот на Контролно-
сметната комисија бр. 269 од 13 септември 1945 го-
дина, на основанине чл. 5 Законот за Контролносмет-
на комисија при Претседателството на Министерски-
от совет а по укажана потреба на служба се назначе-
ни за референти на Контролносметната комисија на 
Демократска Федеративн,а Југославија: Срекјко Ма-
н д и ч , бивши шеф на Местната контрола од Љубља-
на, 4 пол. група 1 степен 1 период повишица, во иста-
та положајна група, степен и повишица; Павле Та-
дин, бивши секретар н,а Управниот суд од Загреб, 4 
положајна група 2 степен, во истата положајна гру-
па и степен; Ранко Којовић, бивши секретар на бие. 
Глав,на контрола 5 положајна група, во истата поло-
жајна група; Винко Стерле, бивши рачуноиспитивач 
на Главна ко,нтрола! о д 6 по ложа јна трупа 1 пери10д-
ска ловиш ица, во иста положајна ,група и ,повишица; 
Даворин Тр!атник, бивши рачуноиопитач на Глав-
ната контрола 6 ,положајна група, во и,стата по-
ложај на група; Иван Кудрић, бивши рачунски 
контролор на бие. финансиска дирекција во Сплит 
6 положајн,а група, во истата положајна група; Вла-
дислав Милошевиќ, бив. даночни инспектор од Пи-
рот, 6 положајна група, во иста положајна група, 
Василије Вујошевић, бив. рачуноиспитач на бие. Глав-
на контрола 7 положајна група, во истата положајна 
група; Здравко Фердербер, бив. р,ачуноиепитач н,а 
бив. Главна контрола 7 положајна група, во истата 
положајна група; Ото Меден, бив. контролни орган 
на Министерството за финансии за Хрватска 8 поло-
жајна група, во иста положајна група; Еуген Вичић, 
бив. рачунски књиговогја н,а бив. Рачунски суд од 
Загреб 8 положајна група, во иста положајна група; 
Вукосав Вишњић, бие. чиновник на бив. Главна кон-
трола 8 положајна група, во истата положајна група. 

Со Решение на Директорот на Главната иољо-
делска станица на сојузното Министерство за по-
љоделие број 2 о д 24 септември 1945 година, а на 
основавме Уредбата за регулирање принадлежности-
те на, државните службени,ци од грагјанскиот ред и 
останалите јавни службеници на сојузните Министер-
ства и институции чл. 3 точ. 1 и овластуењето на 
Министерот за пољоделие на сојузната влада број 
VII 8218 од 24 септември 1945 година, е назначен за 
дневничар-служител. на Глав,н,ата пољоделска станица 
на сојузното Министерство ,за иољоделие со вкупни 
принадлежности од 2.000.— динари, Мишковиќ Жив-
ко, досега н,а работа во Болничкиот центар во Зе-
мун и ,уједно е распореден за ложач на Главната 
стаинчиа зграда во Земун. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

752. Правилник за извршуење Законот за ре-
шуење нерешените предмети на инвалиди 
од пораните војни 805 

753. Правилник за оснуење и организација Со-
јузно г I о љо^е локо -(машинско школо во 

. Земун — 807 
754. Напатствие за школска работа во омла-

ди,нските баталјони н,а Југословенската 
армија 807 

755. Решен,ие за прејдуење под надзор на Ми-
нистерство за трговија и снабдуење на со-
јузната влада Друштвото „Путник" а. д. 809 

756. Објаенуење на Решението за исплатуење 
помокј во динари Д.Ф.Ј, 809 

757. Толкуење за засметање вре,мето кое уче-
ниците (чир,аци) ќе поминат на учење во 
стручните школа во осмочасовно работно 
време 810 

758. Решение за определуење цени на кон-
зерви месо испорачени од УНРРА — — 810 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


