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896. 
На предлог на сојузниот Министер за трговија и 

снабдуење, а на основа на членот 2 на Уредбата за 
планска расподелба и п о т р о ш у в а а на стока, При-
врединот совет донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА СТАВАЊЕ НА СИТЕ ВРСТИ МОРСКА РИБА 
ВИК. „ПЛАВА РИБА" ПОД ПЛАНСКА РАСПО-

ДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА 

Член 1 

Под планска расподелба и потрошуачка, на це-
лото подрачје на Федеративна Народн,а Република 
Југославија, ,спагјаат сите врсти на морска риба по-
зната п.од име „плава риба" (ср д е лици, срдели, ин-
ћ,у,ни, голчићи, скуши, нлавици, шнури, туњези, лупи, 
трупи и (П ал амиди1), во свежа или преработена со-
стојба. 

Член 2 

Се овластуат надлежните земски министерства за 
трговиј,а и снаб дуење, односно МиЈнистерството на 
бреговното поморство, рибарство и локално сооп-
штение за подручјето на федерална Хрватска, да, во 
споразум со сојузното Министерство за трговија и 
сн,абдуење — Извонредната утрава за снабдуење, 
по репулират начинот на откупот и преработуачката 
на оваа риба. 

Член 3 

Планската расподелба на рибата ќе ја врши со-
јузното Министерство за трговија и снабдуење — 
Изванредната управа за снабдуење. 

Член 4 

Ова Решеше в лену е во сила ког,а ќе се објави во 
„Службениот лист". 

Б,р. 25557 
в декемв,ри 1945 година 

Белград 

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

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

897. 
На предлог на Министерот за трговија и снаб-

дуење на Сојузната влада, а на основа на членот 2 
на Уредбата За планска расподелба и потрошуачка 
н,а стока од 12 мај 1945 година, Привредниот совет 
донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА СТАВАЊЕ МАРМЕЛАДА ПОД РЕЖИМ НА 
ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА 

Член 1 
Под режимот ,на планската расподелба и потро-

шуачка спагја мармелади. 

Член 2 
Под мармелада под смисал на ова Решеше се 

смет,а пекмез, на кој при сваруењето е додаде,но од-
,редено количество шекер. 

Член 3 
Се овластуе Министерот за трговија и снабдуење 

на Сојузната влада да донесе Правилник за регули-
рање прометот со мармелада. 

Член 4 
Ова Решење влегуе во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист". 

Бр. 25558 
в декем,ври 1945 година 

Белград 

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

Ми,нистер за т,рговија и сн,абдуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

898. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПРОДОЛЖУЕЊЕ РОКОТ НА ИСПЛАТИТЕ НА 
ПОТВРДИТЕ НА ОКУПАЦИСКИТЕ НОВЧАНИЦИ 

ДО 31 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 

На основа чл. 14 на Законот за исплатата на 
потврдите издадени при замената на окупациските 
новчаници и за располагање со побаруењата на вр-
заните сметки од 7 јуни 1945 („Службен лист" бр. 
39 од 8 јуни 1945 година) и чл. 4 на Законот за 
прошируење ,на подручјето на Босна и Хер,цеговина, 
Хрватска и Словенија важноста на Законот за ис-
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платата на потврдите издадени при замената на оку-
пациските новчаници и за располагање со побару-
ењата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година, 
како и за исплатата на потврдите издадени на оку-
пациските новчаници кои во местото на замената не 
биле законско средство на плаќањето, од 10 ав-
густ 1945 година („Службен лист" бр. 60 од 14 ав-
густ 1945 година), 

р е ш у а м : 
Сите иматели на потврдите за кои е збор во 

чл. 1 на Законот за исплатата на потврдите изда-
дени при замената на окупациските новчаници и за 
располагање со побаруењата на врзаните сметки од 
7 јуни 1945 година и чл. 2 ,и 3 на Законот за про-
шируење на подручјето на Босна и Херцеговина, 
Хрватска и Словенија важноста на Законот за ис-
платата на потврдите издадени при замената на 
окупациските новчаници и за располагање со по-
баруењета на врзаните сметки од 7 јуни 1945 го-
дина, како и за исплатата на потврдите издадени 
на о куп ан,ис кит е новчаници кои во местото на заме-
ната не биле законско средство на плаќањето, од 
10 - август 1945 година, можат истите да ги преда-
ваат во цел на исплатата на за тоа одредените па-
рични заведенија најдоцна до 31 јануари 1946 го-
дина заклучно. После тој рок одредените парични 
заведенија повекје не ќе вршат исплати по овие 
потврди и правото на имателот на истите на на-
плата се гаси после тој рок. 

Разликата која ќе се покаже помегју износот 
на издадените потврди според конечната пресметка 
на Врховната комисија за повлечуење и замена нов-
чаниците и износот кој по таа основа паричните за-
веденија, овластени за исплатата на потврдите, го 
исплатиле, има да се испрати на Државната хипо-
текарна банка во полза на „Фондот за обнова на 
земјата .и помокј на пострадалите краишта". 

Банковно-валутно оделење ќе го изврши ова 
Решење. 

VII бр. 10070 
8 декември 1945 година 

Белград 
Министер за финансии, 

Ср. Жујовић, с. р. 

899. 
По чл. 2 точ. 2 Уредбата за установуење пра-

вото на пензија немаат право на пензија лицата 
кои се лишени од активно и пасивно изборно право, 
па на такви лица пензија не може ни да се одреди 
по оваа Уредба и по Правилникот за нејното извр-
шуење. 

Со Одлуката на Националниот комитет за осло-
бодуење на Југославија за ревизијата правото на 
пензијата, постојаната државна помокј, народното 
признание и издржавање од 19 декември 1944 го-
дина е обуставена исплатата на пензии, помокји 
и др. од државната каса додека не се изврши ре-
визија на пензиите и другите означени примања, и 
до тогај да им се исплатуе привремена помокј под 
условите на прописите на Одлуката и Напатствие^ 
за нејното извршуење. Оваа привремена помокј е 
одредена на место пензија, што значи да можат да 
ја примат само оние лица кои имаат право на пен-
зија. Како одредбата на ст. 2 чл. 2 Уредбата за 
установуење правото на пензија го исклучила пра-
вото на пензија на лицата кои се лишени од избор-
ното право, това оние немаат право на понатамо-
шно примање помокј по Одлуката на Националниот 
комитет за ослободуење на Југославија од 19 де-
кември 1944 година, и исплатата има да им се обу-. 
стави доколку се утврди да има таквие лица. 

На основа чл. 22 Уредбата за установуење пра-
вото на пензија и чл. 8 Одлуката на Националниот 
комитет за ослободуење на Југославија од 19 де-
кември 1944 година давам 

О Б Ј АС Н У Е Њ Е 

п о П Р А Ш А Њ Е Т О НА ОБУСТАВИТЕ НА ПОМОКЈ 
ПО ОДЛУКАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ 
ЗА О С Л О Б О Д У Е Њ Е НА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЛИ-
ЦАТА КОИ ИЗГУБИЛЕ АКТИВНО И ПАСИВНО 

И З Б О Р Н О ПРАВО 

Има да се обустави исплатата на помокјите од-
редени од страна на комисиите на народните од-
бори по прописите на Одлуката на Националниот 
комитет за ослободуење на Југославија од 19 де-
кември 1944 година и Напатствието за нејното из-
вршуење на лицата кои со правоснажната одлука 
изгубиле бирачко право (точ. 1—7 чл. 4 на Законот 
за бирачките списоци). 

Во таа цел народните одбори ќе извршат про-
верка да ли кое од лицата, на кои од страна коми-
сиите за доделуење помокји по Одлуката на Нацио-
налниот комитет за ослободуење на Југославија од 
19 декември 1944 година изгубило бирачко право, 
па каде това ќе се констатуе да се обавести исплат-
ната благајна на која е издаден налог за исплата на 
помокј зарад обустава на исплатата. 

II Бр. 31549 
11 декември 1945 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујовић, с. р. 

900. 
На основ,а чл. 7 точ. б) н,а Законот за удруже-

њата, зборовите ,и другите јавни скушови, ,а како 
се исполнети условите од чл. 3 и 6 на Законот, по 
прашањето на одобруење за оеновуење и р.аботата 
на Социјал-демократската партија на Југославија, 
сојузното Министерство за внатрешни работи до-
пису е 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА О Д О Б Р У Е Њ Е РАБОТАТА НА СОЦИЈАЛ-ДЕМО-
КРАТСКАТА ПАРТИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобруе според поднесенат,а привремена Про-
грама и привремен Статут основуењето и работата 
на Со1цијал-де1мократската партија на Југославија, со 
право4 на дејност на подручјето на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Ова Решење да се достави на Неделко С. Дивац, 
како прв потпишан на пријавата, на земските ми,ни-
стерства за внатрешни работи и на „Службениот 
лист на Федеративна Народна Република Југосла-
вија". 

Такса од дин. 30 во таксени марки за ова Ре-
шена уписната е и прописно поништена на пријавата. 

Уз ова Решење да се достави на Неделко С 
Дивац по еден примерок на привремената Програма 
и привремениот Статут, со тоа до бидат снабдевени 
со клаузула н,а одобреното. 

Бр. 6356 
8 декември 1945 година; 

Белград 
Министер за внатрешните работи, 

Влада Зечевић, с. р. 
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901. 
Р Е Ш Е Ш Е 

ЗА П Р О Д А В А Њ Е СИНДИКАЛНИТЕ МАРКИЦИ 
ПРЕКУ СИТЕ ПОШТИ 

На основа 'пре,длогот на Поштенското одделение, 
а во врска со ел о разумот постигнат помег ју Мини-
стерството за пошти, телеграфи и телефони и Глав-
ниот одбор на Единствените синдикати на работни-
ците и намеште,ниците на Југославија 

р е ш у 1а м: 
да по постигнатиот споразум помегју Главниот 

одбор на синдикатите на работниците и намештени-
ците на Југослави,ја и Министерството за пошти, те-
леграфи и телефони, сите пошти на Федеративна 
Народна Република Југославија отточат да прода-
ваат 'синдикални марки В10 сите вредности од 1 јану-
ари 1946 година. 

Работењето на поштите во врска со прода-
вањето 'синдикалните маркици и книжење наплате-
ните провиз,ии, ќе п,ропише Министерство за ,П. т. т., 
со засебно 'напатствие, кое ги за дол жу е и претстав-
ниците на месните синдикати кои ќе купуат маркици 
во поштите. 

Бр. 17219 
19 ноември 1945 година 

Белгр,ад 
Министер за пошти, телег,рафи и телефони, 

Марушић, с. р. 

902. 
На основа чл. 20 на Правилникот за спроводуење 

надзор над увозот и извозот Управата за надво-
решна трговија пропишуе 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА УВОЗНИЦИТЕ И ИЗВОЗНИЦИТЕ ВО ВРСКА 

СО Н А Д З О Р О Т НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

I. РЕГИСТРУЕЊЕ 
1) П,рописите за региструење содржани се в,о 

чл. 10, 111 и 12 на Правилникот за спроводуење над-
зорот над увозот и извозот. 

(2) Сите трговски фирми и претпр,ијатија како 
државни така и частни и кооперативни кои редовно 
се занимаваат со 'увоз и извоз мораат да бидат 
запишани во регистар на увозн,ици и извозници ка ј 
Управат,а за надворешна трговија односно кај неј-
иите претставништва во федералните е,диници. 

8) Исто так,а мораат да, бидат запишани во ре-
гистар на увоз,ниците и извозниците сите занаетчи-
ски, индустриски, рударски и топионички претпри-
јатија кои редов,но се занимаваат со извоз н,а про-
изводството од сопственото производсто или уво-
зуат сировине полупрвработен, инсталации и оста-
нали м,атеријал потребен за сопствено производство. 

4) Останалите лица, претпријатија, институции, и 
и учрежденија ќе можат повремено и исклучително 
да увозуат или извозуат под условите, кои Управата 
за надворешната трговија односно нејното нрет-
ставништо, во секој конкретен случај ќе ги утврди. 

5) За решет,руење се надлежни: 
а) за лица, фирми и институции со се,диштето 

според протокол аџиите на територијата на федерал-
ната единица Србија привремената Управа за надво-
решна трговија во Белград. 

6) за лица, фирми и институции со седиштето 
според протокол, аџијата на територијата на остана-
тите федералните единици — претставништват,а на 
Управата за надворешни трговии во однос,ните феде-
рални единици. 

б) Филијали, испостави, застапништва и сл. кои 
вршат увоз или извоз во свое име, мораат да бидат 

засебно регистровани ка ј територијалното н,адлежно 
седиште на Управата за надворешна трговија. 

7) Еднаш обавеното регистроуење важи за тери-
торијата на целата држава. 

8) Уз м,олба за региструење (образец Р I) гребе 
да се приложат следните документи: 

а), оверен препис на дозволата или овлаегуењето 
за обавуење радњата; 

б) оверен извод од трговечкиот регистер, од-
носно препис ,на огласот за протоколација на фир-
мата; 

в) последен биланс на претпријатиет,о кој и 'По-
натамошно ќе се доетавуе секоја година; 

г) задолжение (образец 0 1) да ќе се придржуат 
на сите постојекји девизни прописи, как,о и на спе-
цијалните прописи и Напатствијата на Управата за 
надвореш,на трговија. 

9) Решеното по молбите з,а решет,руење ќе се 
доносуе писмено (образец Р 2). Во случај на брише-
њето на уво,зниците и извозниците од регистерот, 
о,д ма кој разлог, решението за региструење мора 
да се врати на Управата з,а надворешни трговија 
односно на нежното Претставништво, кое истото го 
издало. 

И УВОЗ 
Општ,ите одредби во поглед на, увозот се про-

пишани во чл. 20 н,а Дев1изни0т правилник и чл. 1, 
2 и 3 на Правилникот за спроводуење надзор над 
увозот и извозот. 

1) Молби за увоз 
1) Молбите ,за увоз (образец У 1) (ќ,е се подно-

оуат привремено на Управата за надворешна трго-
вија за подрачјето ,на федер,алната единица Србија, 
односно на оноа Претставн,иштво, во чија надлеж-
ност спагја подручјето на ,кое стоката се увоауе, 
без обзир кај кое седиште дотичниот увозник е ре-
листрован. 

2) Молбите имаат да се поднесат посебно за 
секоја земја и за секој артикал кој се желае да се 
увезе, уз точно озн,ачуење сортата, трговскиот ,назив 
на стоката и бројот на увозната царинска тарифа. 

2) Одобрења за увоз 
1) 'Прописите за одобрената за увоз содржани 

се во чл. 4 и 5 на Правилн,икот за спроводуење 
надзорот над увозот и извозот. 

2) Пред закључуење работата требе да се има 
во вид да увозот на стоката може да се обавуе 
само на основа одобрењето за увоз. 

3) Одобрението ,за увоз служи како документ за 
царинење при увозот на стоката. Царинските органи 
се должни да на одобреното за увозот во означе-
ните рубрики стават точни податци за изврше,ното 
царинење и да ги оверат со својот потпис и печат. 
По това оригиналот на одобрението ќе се врати на 
увозникот. ! 

4) Одобрението за увоз важи 2 месеци, д,околку 
во самото одобрение не е предвиден друг рок. 

3) Плакјање на увозот 
1) Прописите кои се односат на плаќањето на 

у,возот содржани се во чл. 28 и 29 на Девизниот 
правилник и чл. 1, 2 и 3 на Правил,никот за спрово-
дуење надзорот над увозот и извозот. 

2) За секое поедино плакјање и това износот кој 
се желае да се исплати веднага во целост, (увозникот 
е должен да поднесе ,молба (образец У 3) на привре-
мената Управа за надворешна трговија во Белград 
за подручјето на федералната единица Србија, од-
носно на овоа претставништво, од кого добил одо-
брение за увоз, на кое плаќањето се односуе. 

3) Уз секоја молба за нлакјање увозникот по 
правило е должен да приложи: 

а) оригинално одобрение за увозуење со подат-
ците на царинарницата за извршениот увоз; 

б) оригинална фактура на странскиот продавач 
снабдевена со потврда на царинските власти за оба-
веното царинење и 



Страна 1048 - Број 97 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 14 декември 1945 

в) царинска декларација. 
4) Од сирењето за плакјање (образец Р 1) ќе 

се издава на увозникот 'во дупликат, а тогај ќе 
му се вратат и документите од ставот 3). Плаќа-
њето на основа на тие одобруења на Управата за 
надворешна трговија или на идејните претставништва 
можат да се вршат само преку овластениот паричен 
завод. Паричниот завод ќе го задржи предвидениот 
примерок на одобрението за плакјање за себе, а 
вториот примерок ќе го врати на увозникот, кога 
на него претходно ќе ги назначи податците за из-
вршеното плаќање, 

5) Одобрението за плакјање важи до рокот, кој 
во него е означен. 

4) Плакјање унапред 
1) Ако се укаже потреба за плаќање унанред 

(пред увозното царинење) молбата се подносуе на 
истиот образец, како и за плаќањето по изврше-
ниот увоз. 

2) Уз оваа молба по правило имаат да се при-
ложат следните документи: 

а) оригинално одобрение за увоз (поради заве-
дување издаденото одобрение за нлакјање); 

6) привремена фактура и заклучница. 
3) Царинската декларација и оригинална фак-

тура со потврда на царинските органи за обавеното 
царинење имат да се поднесат на увид веднага по 
извршеното царинење. 

4) Ако е увозникот задолжен на плакјање уна-
пред, пред него што го прибавил одобрението за 
увоз ќе поднесе молба за плакјан^е ул ап,ред исто-
времено со молбата за увоз. 

5) Плакјање подвозот, осигурував и други 
трошкови 

1) Прописите за плакјање подвозот, осигуруе-
њата и другите трошкови содржани се во чл. 28, 
29 и 32 на Девизниот правилник за спроводуење 
надзор над увозот и извозот. 

2) Одвоено плакјање на подвозот," осигуруваа 
и сл. по правило ќе се одобрат само во тој случај, 
ако одговара на условите на издаденото одобрение. 

3) Молбата за овие плакјања требе да се под-
несе на истиот образец како и молбата за плакјање 
на самата стока (образец Р 1) уз прилог на доку-
ментите (заклучници за закупуење бродскиот про-
стор, копии на кон орманот, рецепти на дотичното 
речно бродарско друштво, дупликат на товарниот 
лист, полици на осигуруењето на оригиналното одо-
бруење за увоз односно извоз и ти.), од кои може 
да се утврди задолжителноста на увозникот, одно-
сно извозникот и висината на износот за плакјање. 

6) Контролник за увозникот 
1) Водење контролник за увозникот пропишано 

е со чл. 73 на Правилникот за спроводуење надзор 
над увозот и извозот. 

2) Во контролникот Имаат да се внесат сите 
примени одобрена за увоз, а ипо тоа со хронолошки 
ред податоц,ите (по обавениот увоз, на основа пода-
тоците забележени на поедините одобрела од страна 
на царинските органи, како и податоците за извр-
шените плакјања. 

П1 ИЗВОЗ 
Општите одредби во поглед на извозот про-

пишани се со чл. 30 на Девизниот правилник и во 
чл. 1, 2 и 3 на Правилникот за сиров о дуње надзор 
над увозот и извозот. 

1) Молби за извоз 
1) Молбите за извоз (образец I 1) ќе се под-

носуат привремено на Управата на надворешната 
трговија за подручјето на федералната единица Ср-
бија, односно на она Претставништво во чија над-

лежност спала територијата од која стоката се из-
возуе, без оглед кај кое седиште е регистрован ло-
гичниот извозник. 

2) Молбите им,аат да се поднесат посебно за 
секоја земја и за секој ное дин артикал, со позив 
на бројот на увозната царинска тарифа, уз точно 
означуење сортата и трговскиот назив на стоката. 

2) Одобрен,а за извоз 
1) Прописите за одобрела за извоз содржани 

се во чл. 30 на Девизниот правилник и чл. 4 и 5 на 
Правилникот за спроводуење надзорот над увозот 
и извозот. 

2) Пред заклучуењето на работата требе да се 
има во вид да извозот на стоката може да! се обавуе 
само на основа на одобрението за извоз. 

3) Одобреното за извоз служи како докуменат 
за царинење при извозуењето на стоката. Царин-
ските органи се должни на одобрението за извоз во 
означените рубрики да стават точни податоци за из-
вршеното царинење и да ги оверат со својот пот-
пис и печат. По тоа оригиналот на одобрението се 
вракја на извозникот. 

4) Одобрението за ,извоз важи еден месец дена, 
доколку во самото одобрение пее предвиден друг рок. 

3) Наплата 
1) Прописите на наплатата на противвредноста 

на -извезената стока содржани се во чл. 30 на Де-
визниот правилник и чл. 9 на Правилникот за спро-
водуње надзор над увозот и извозот. 

2) Извозникот е должен да ја внесе во земјата 
целокупната противвредност на извезената стока, која 
ќе ја постигне за продадената стока, а не само онаа 
вредност која е означена на одобрението за извоз. 

3) Вредноста на извезената стока има да се 
внесе на начин предвиден во одобрењето за извоз 
и тоа веднага но наплатата во странство, а1 најдоц-
на во рок од 3 месеци, смета,јќи од денот на из-
вршениот извоз, доколку на поедини одобрена за 
извоз не е означен друг рок. 

4) Извозникот е должен да пријави (образец Н 1) 
на Управата за надворешна трговија односно на 
нејзиното претставништво од кого добил одобрение 
за извоз, секој случај во кој не ќе ја внесе соод-
ветната противвредност во пропишаниот рок во зем-
јата. Овие пријави имаат да се достават најдоцна 
во рок од 5 дена и по истечуењето на рокот за 
внесуење, во противен случај постои чин на девиз-
ното прекршуење и се казни според казнените санк-
ции на Девизниот закон. 

4) Отпиен на невнесените износи по одобруењата 
за извоз 

1) Прашањата во врска со отписите регулирани 
се со чл. 9 на Правилникот за спроводуење надзор 
над увозот и извозот. 

2) На молбата (образец Н 4) извозникот мора 
да приложи такви оригинални документи (потврда 
или извештај на Трговскиот прететавител во зем-
јата на извозот, пресуда на Берзонскиот суд, уве-
рение на Трговската комора и сл. од кои може не-
сомнително да се утврди оправданоста на помалку 
вн,есената су,ма. 

3) Н еп односу ењето на 1Молби1 за пр,авдање на 
невнесените износи ќе се смета за девизно прекр-
шував и подлежуе на казнени санкции. 

5) Контролник за извозниците 
1) Водењето на контролник за извозниците е 

пропишано во чл. 13 на Правилникот за спроводуење 
надзор над увозот и извозот. 

2) Во контролникот има да се внесат сите при-
мени одобрења за извоз, а по тоа со хронолошки 
ред податоците за обавениот извоз, на основа на 
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податоците забележени во поедините одобрела од 
страна на царинските власти, како и податоци за 
извршените наплати. 

IV КОМПЕНЗАЦИЈА 
1) Случаи на компензациј,а предвидени се со 

чл. 6 (н,а Правилникот за спроводуење надзор над 
увозот и изво,зот. 

1) Молби за компензација 
1) (При обавуењето на компензациони работи 

заинтересираните увозници и, (извозници, (било да се 
различити претпријатиј,а, било да е во прашање исто 
претпријатие) должни се да поднесат одвоена молба 
за (увоз ,и извоз, ,како и во редо,вни случаи, со таа 
разлика што в,о обете молби во рубриката за н,ачи,н 
на плаќањето односно за начин на наплатата ќе се 
наведе ,да е во прашање ком,пензација, лов пцуејќи 
се на втората молба (врска). 

2) Молбите за увоз и извоз кои се однесат на 
компензација, имаат да с,е поднесат на оној орган 
на Управ,ата за надворешна трговија кај кого е ре-
гистрована фирмата или претпријатието кое молбата 
ја поднооуе. 

2) Плакјање и наплати кај компензациите 
1) ,Противвредноста на увезената сток,а преку 

компензации увозникот може да ја наплати во полза 
на извозни,кот само преку овластениот паричен за-
вод, а на основа одобреното за, плакјање на Упра-
вата на надворешната трговија односн,о на надлеж-
ното претставништво. 

2) Ако е 'увозникот идентичен с,о извозникот, тој 
е должен после о,блуењето на компензациите да ги 
поднесе сите документи (одобрењето за увоз и из-( 
воз, заклучницата, сметките, царинската декларација 
и сл.) на увид. 

3) Во сите случаи во кои не би било во прашање 
компензирањето во целост на извозот со увозот, 
туку би ,се појавуеле виш,КОБИ било увозот ,над изво-
зот, било обратно, увозниците о,дносно извозниците 
се должни да постапуат во поглед на плаќањето 
односно наплатата на овие виткови потполно на ,ист 
начин како и во редовните случаи на увоз и извоз. 

V ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1) Обрасци 
1) Молбите и извештајите на Управат,а на надво-

решната трговија на нејзините Претставништва во 
федералните ед,иници треба да се подно суат на 
об,расци; доколку се за п о е д и н и случ,аи пред,видени. 

2) Пропишаните о,брасци можат да се доб,ијат 
кај Управата на надворешната трговија и нејзините 
Претставништва уз наплата на трошковите. 

3) Решет,рованиот увозник или извозник н,а, се-
која молба, извештај и дон иска;, со која се обракја 
на Управата на надворешната трговија и нејзин,ите 
Претставништва, е должен да го означи својот број 
на регистраци,јата. 

2) Чување на документите 
1) Чл. 13 на Правилник,от за опроведуење надзо,р 

на увозот и извозот пропишуе да сите увозни, ,и из-
возни документи мораат да се чуваат и поднесат на 
увид, ког,а тоа го побарат органите на Управата на 
надворешната трговија односно на нејзините Прет-
ставништва или. органите на Министерството на фи-
нансиите. 

2) Под увозни и извозни документи ,се подраз" 
бират сите одобрења за увоз и извоз и плаќањата 
на царинската декларација, оригиналните фактури 
на лиферантите, копиите на, фактурите на странските 
купувачи, заклучници, извештаи, копиите на коно-
смани, ,рецсписи, товарни листови и сл. 

3) Секоја в,рста на одобрена и (извештај мора 
д,а 1биде одложена во засебно доси ј е и средени по 
редни број е,ви. 

4) Сите останал,и документи имаат да се чув,аат 
групиран,и според одобрената на кои се о,днесуат. 

5) Доколку се поедини уверења исползуени во 
одвоени ,партии), документите /мо,р,аат да бидат сре-
дени и ,по па,ртиите. 

6) Ако се ,на кој од документите доставуе било 
на која власт на увигјај, на неговото место има да 
се чув,а ,копија,та на спроводното писмо како реверс. 

7) Сите увозни и извозни документи мерат на 
видно место да бидат обележени со бројат на одо-
брението, на кое се односуат. 

8) Рокот за чување документите е 10 години. 

3) Допринос над трошковите на надзорот над увозот 
и извозот 

1) Спрема чл. 14 на Правилникот за спроводуење 
надзор над ,извозот и увозот, над секое одобрение за 
увоз и 'извоз се п лак ја н,а име ,н,а доприносот на 
трош,ковите на надзорот над увозот и извозот 1/2%. 

2) Овој допринос има да се плати во готово при 
предавањето на одобрението, а,ко истото се п р,ак ја, во 
внатрешност со пошта, до,приносот има унапред да 
се дозначи! преку чековната сметка и друг пат на 
Управата ,на надворешната трговија односно н,а она 
Преетавништво. кое треба да го издаде логичното 
одобрение, ,а може ,да, се засмета и на терет на кауци-
јата која во таја цел се положуе. 

3) Останатите прописи за доприносот содржани 
се во чл. 15 и 16 на Правилникот. 

4) Молби За измена во условите на поедиите одо-
брена и продолжуење на рокот за унос на против-

вредноста на извезената стока 

1) Спо,ред чл. 5 на Правилникот з,а сп,роводуење 
надзор над увозот и извозот е1 потребна на,кнадна 
одлука на Уп,равата ,на надво,решната трговија од-
носно нејзините преставништва за измена ма кој од 
условите во издаденит,е одобрења. 

2) Во таа цел ув,озникот, односно извозникот мо-
ра на Управата на надвор,ешната трговија односно 
на нејзиното Преставништво, според тоа кој го из-
дал логичното уверение, да поднесе молба од која ќе 
се види да е во прашање само измена во условите 
на еден векје по,рано изд,ад,ен и уште, било во це-
лост, било настич,но исползуено одобрено (,да се 
означи во рубриката на забелешките). Ориги,налното 
одобрено мора Да се приложи на молбата поради 
поништуење и ќе биде пратено на странката во при-
ло,г на ,новото одобрение. 

3) Изузето,к чини само продолжуењето на ро,кот 
за унос на противвредност (чл. 30 н,а Дев,изниот пра-
вил,ник и чл. 5 на Правилникот ,за спроведуење над-
зор ,над увозот и изво,зот), ако е извозното одобрение 
векје исползуено поради тоа не може да хе изда,де 
ново одобрение. За продолжуење рокот з,а унос на 
противвредност,а гребе да се под,не,се молба, по обра-
зецот Н и како е векје пропишано во Напатствијата 
во поглед на напл,атата. 

4) Ако се бара отстапуење од нормалните усло% 
ви, под кои се издават одобрење, секој случај требе 
да се пријави при подносуењето на молбата со јасно 
истакнато об,раз ложење. 

5) Месечни извештаи 

1) Според ставот 3 на чл. 13 на Прав,илникот за 
спроведуење надзор н,ад у,возот и извозот увозникот 
односно и,звозникот е должен најдоцна до 5-ти во 
месецот да испрати извештај за примањето и испол-
зуењето на одобрението во минатиот месец како и 
за извршените плакјања и наплатите. 
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2) Ово ј извештај треба да се поднесе на обрас-
ците М I 1 и 2, со податоците: 

а) за примените одобрела з,а увозот и извозот 
и п л а ќ а њ е т о , 

б) з,а царинетите количества н,а стоката, 
в) за извршените ,плакјања и 
г) за наплатите. 
3) До колку увозникот или извозникот од оправ-

дани разлози (на пр. ако царинењето се врши на една 
одвлечена цари,нарница на кра ј на месецот и изве-
штајот не може да стигне до рокот) не би бил во 
возможност да ги внесе во овој извештај сите по-
датоци за логичниот месец, то ј истите во најкус рок 
накнадно ќе ги поднесе. 

6) Казнени санкции 
1) Казнените с а н к ц и и се предвидени во чл. 

15—04 на Девизниот Закон („Службен лист" бр. 68 
од 7 септември 1945 година). 

Ц/1 бр. 9562. — О д Министерството за трговија 
и снабдување — Управа за надворешната трговија, 
6 декем,ври 1945 година. 

905. 
Т А Р И Ф С К О О Б А В Е С Т У Е Њ Е 

СПТ. 523. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИ-
ЦИ. ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ СТОКА СВЕСКА 3 

ОД 1 МАЈ 1945 ГОД. 
Пропишував возаринските ставови. 

Со важност од 25 декември 1945 година имаат 
возаринските ставови на таблицата 1 и И да се по-
висат з а 10%. 

ГУЖ. бр.23564/45. — Од Главната 'упра,ва на же-
лезниците, 12 декември 1945 година. 

ОДАИ КОВЛИВ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Привремена народна скупштина на Демократска1 

Федеративна Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Бр оз-Тито Ф 

903. 
ПРИГОДНИ МАРКИ ПО ПОВОД НА С В И Р Е -
ЊЕТО НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА 

Со решењето на Министерот на поштите, теле-
графите и телефоните бр. 15009 од 24 ноември 1945 
година е одобрено печатење на пригодните марки 
по повод на с в и р е њ е т о на Уставотворната скуп-
штина, кои ќе важат за франкирање поштенските 
испратен како ,и редовните франко марки. 

Емисијата има 6 вредности (2, 4, 6, 9, 16 и 20 
динари). Секоја вредност е изработена во две ва-
ријанти: едната има текст на српски и словенечки 
а втората на хрватски и македонски јазик. На та-
ваните од 100 парчиња обете варијанти се сменуа-
јат во вертикални редови. 

Во филателистичките цели се печатени и бло-
кови со по две марки (9 и 20 динари). Над марките 
е државниот грб и текстот: ,,Свикуење на Уставот-
ворната скупштина" а под марките натпис: 1„29-Х11-
1943 Ја јце" и „29-Х1-1945 Белград". 

И блокови има две сорти. 
За! жигосање на овие марки и блокови ќе 'биде 

10 дена во употреба специјален жиг со државниот 
грб, и со натпис „Уставотворна скупштина во Бел-
град, 29-Х1-1945" и место каде се употребуе жигот. 

Марките се пуштени во промет на 29 ноември 
1945 година и ќе бидат во течај до потрошокот. 

Бр. 15009. — Од Министерството на поштите, 
телеграфите и телефоните, 7 декември 1945 година. 

. 904. 
Т А Р И Ф С К О О Б А В Е С Т У Е Н Ј Е 

СПТ. 4а. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИ-
ЦИ. ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ ПАТНИЦИ, БА-
ГАЖ И ЕКСПРЕСНА СТОКА СВЕСКА 2 ОД 1 МАЈ 

1945 ГОДИНА 
Повисуење на возаринските ставови за експресна 

стока и неплатени багаж. 
Со важност од 25 декември 1945 година имаат 

возаринските ставови за експресна стока и испра-
тени баг,аж на таблицата 5 да се повисат за 10%. 

ГУЖ. бр. 135641/45. — Од Главната управа на 
железниците, 12 декември 1945 година. 

о д л у ч у е 

,да се за заслуги учинени за слобо,да и за оства-
руење братство и еди,нство измегју СССР и народите 
на Југославија одликујат: 

СО ОРДЕН НА НАРО,ДНОТО ОСЛ ОБОД УЕЊ Е : 
Народни комесар за врска СОС?-,а Сергејчук К. 

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО \ Р Е Д : 
зам. на Наркоманот за врск,а СССР-а Фортушви-

ко А. Д.; раковод. на операт, група Ц.У,Р. и Р . Крав-
ченко Б. А.; начелник оделот з,а емисија ст. Ц. У. Р. 
и Р. Велезова В. А. 

Бр. 300 
30 август 1945 година 

Београд 

Секретар, 
М. Перуничић, с. р. 

Претседател, 
,др. И. Рибар, с. р. 

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремена народна скупштина на Демократска 

Федеративна Југославија 

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

о д л у ч У е 
да се за о сведоа ен а работа на остваруењето 

братство и единство из метју јужно-словенските на-
роди одликујагг 

СО (ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕ,Д: 
пуковник Пангаров Н. Иван. 

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД: 
капетан Панов М. Лило. " 

Бр. 301 
28 август 1945 година 

Београд 

Секретар, 
М. Перуничић, с. р. 

Претседател, 
др. И. Рибар, с. р. 
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З А П И С Н И К 

НА II ПРЕТХОДЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА 
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУП-
ШТИНА, О Д Р Ж А Н НА 29 НОЕМВРИ 1945 ГОДИНА 

Претседуеле: Претседателот на Верификацио-
ниот одбор Фране Фрол и ново избраниот Претсе-
дател на Скупштината на народите Јосип Видмар. 

Претседателот на Верификациониот одбор Фране 
Фрол го отворуе II претходен состанок во 14 саатот. 

Кога, пред прејдуењето на дневниот ред, при-
времениот секретар Милан Поповић го прочитал за-
писникот на I претходен состанок, кој е примен без 
забелешка, Претседателот на Верификациониот од-
бор Фране Фрол го објавуе прејдуењето на првата 
точка на дневниот ред: претрес на ,извештајот на 
Верификационот одбор за верификацијата на по-
сланичките мандати. 

Известителот на Верификациониот одбор др. Јо-
сип Хрнчевић го прочитал извештајот на Верифика-
ционот одбор бр. 2 како и накнадниот извештај 
бр. Џ. 

Пошто никој не се пријавил за збор да зборуе 
за овие извештаи на Верификациониот одбор, Скуп-
штината едногласно ги усвојила обата извештаи на 
Верификациониот одбор. Претседавајукјиот Фране 
Фрол објавуе да верифицираните мандати на сите 
народни посланици чии имиња се во обата изве-
штаи се прочитани. 

Од тоа се прејдуе на другата точка на днев-
ниот ред: заклетва на народните посланици. 

Претседателот на Верификациониот одбор Фра-
не Фрол ги повикуе народните посланици да станат 
од своите места и да по него ги изговоруат зборо-
вите' на заклетвата во смисал чл. 17 на Законот за 
Уставотворна скупштина, а потоа да го потпишат и 
текстот на заклетвата кој векје им је поделен. 

Народните посланици стануат од своите места и 
по Претседателот ги изговоруат зборовите на за-
клетвата која гласи: 

„Јас (име и презиме) се заколнуам со својата 
чест и честа на својот народ да како народен по-. 
сланик во работата на Уставотворната скупштина 
верно ќе го заступуам својот народот и неуморно 
ќе ги чувам и бранам придобивките на народната 
борба, демократските права и слободата на наро-
дите". 

Тогај посланиците го предале на Претседателот 
потпишаниот текст на заклетвата. 

Пред прејдуењето на третата точка на дневниот 
ред, председавајукјиот Фране Фрол дава одмор од 
10 минути. 

После паузата седницата се наставуе и претсе-
давајукјиот соопштуе да се прејдуе на третата точка 
на дневниот ред: избор на Претседател, два потпрет-
седатели и три секретари на Скупштината на на-
родите на Уетавотворната скупшт,ина и прашуе да 
ли има некој каков предлог. 

На предлог на народниот послание; Митар Ба-
кић Скупштината едногласно го избрала за Претсе-
дател на Скупштината на народните Јосипа Вид-
мар. Претседавајукјиот Фране Фрол објавуе да на-
родниот посланик Јосип Видмар е избран за Прет-
седател на Скупштината на народите. 

На предлог на Кирил Миловски Скупштината ги 
избрала за потпретседатели Косана Павловић и Бо-
жидара Масларић. Претседавајукј,иот Фране Фрол 
објавуе да народните посланици Косан Павловиќ и 
Божидар Марковић се избрани за потпретседатели 
на Скупштината на народните; и 

на предлог на Скендер Куленовић Скупштината 
едногласно ги избрала за секретари Нинко Петро-
вић, Јозо Миливојевић и Михаило Грбић. Претсе-

давајукјиот Фране Фрол објавуе да народните по-
даници Нинко Петровић, Јоза Миливојевић и Ми-
хајло Грбић се избрани за секретари на Скупшти-
ната на народните на Уставотворната скупштина. 

Кога ново избраното Претседателство на Скуп-
штината на народите ги завзело своите места, Прет-
седателот Јосип Видмар ја известуе Скупштината, 
да народните посланици на Србија поднеле предлог 
на Декларацијата за прогласуењето на Федеративна 
Народна Република Југославија и го повикуе на-
родниот посланик Синиша Станковић да го прочита 
овој ,предлог. 

Народниот посланик др. Синиша Станковић го 
прочитал предлогот на народните посланици на 
Скупштината на народот на Србија, кој гласи: „Ние 
долу потпишаните посланици на Скупштината на 
народите на Уставотворната скупштина од Србија 
предложуеме да Скупштината на народите го из-
гласа приложениот текст на Декларацијата за про-
гласуењето на Федеративна Народна Република Ју^ 
гославија со тоа, по усвојуењето на овој предлог 
во обата дома да биде денеска свикана заедничка 
седн,ица на обата дома за расправјање на истиот 
предлог". 

Потоа народниот посланик др. Синиша Станко-
вић го прочитал и текстот на предлогот на Декла-
рацијата за прогласуењето на Федеративна Народна 
Република Југославија, кој гласи: 

„Низ дваест и двете години на постоењето на 
Југославија пред војната, нејзините народи не мо-
гле да ги остварат своите вековни теженија: нацио-
налната рамноправност а социјалната правда. Вме-
сто да биде создадено нивното братско единство 
на основание рамноправността ненародната влада-
вина на една хегемонистичка клика создавала по-
меѓу нив се подлабок јаз и мегјусобен раздор. 

Таква политика на угнетуење поедини народи 
и на нивното разединење, како и бруталната поли-
тичка и социјална реакција која ја спроведуеле ре-
акционерните клики со монархијата на чело, ја осла-
била државата однатре како и спроти надвореш-
ниот свет, што довело до катастрофални последици 
во времето на наездата на фашистичките сили на 
Југославија во април 1941 година. 

За време на априлската наезда на Германија и 
другите фашистички сили на Југославија, Петар II 
Карагјоргјевић немал ни способност ни волја да ор-
ганизира отпор на народот против окупаторот, туку 
побегнал во странство а народите на Југославија ги 
препуштил на нивната судбина. 

Со своите постапки за време народно-ослободи-
телната борба Петар II Карагјоргјевић го ослабил 
отпорот на народот спроти окупаторот. Тој со сите 
средства ги помагал издајниците кои од 1941 непре-
кидно воделе борба против Народно-ослободител-
ната војска, односно против ослобод,ителниот покрет 
на народот, а соработуеле со окупаторот. 

Народите на Југославија станале во борба про-
тив фашистичките окупатори и домашните издај-
ници, цврсто решени да ја бранат својата нез,ави" 
снот и слободата и да го допринесат својот удел 
на општите усилија на уединени нации прот,ив за-
едничкиот непријател. Во четиригодишната борба 
народите на Југославија го оствариле своето цвр-
сто единство и братство. Оние со кврта и животите 
на своите најарни синови не само да ги победиле 
окупаторите и нивните домашни соработници, току 
го уклониле сето оноа што во миналото ги раз-
двојуело. Оние цврсто решиле да создадат таков 
внатрешен поредак кој ќе им овозможи мирен ра-
звиток и остваруење на поарна и посрекјна иднина. 

Народите на Југославија се увериле, како во пе-
риодот од првата до втората светска војна, така и 
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во самиот тек на четиригодишната ослободителна 
борба, да монархијата била најголема пречка за со-
здавањето на новата Југославија, братската и демо-
кратската заедница на рамноправните народи. 

Оние се увериле да монархијата е главен кри-
вец и за сите постапки на ненародните режими и 
пред војната како ,и за оноа што нашите народи мо-
рале да поднесујат од домашните издајници кои 
биле помагани од монархијата. 

На основание тоа и согласно на слободно изра-
зената волја на сите народи на Југославија, Уставо-
творната скупштина на заедничкото заседание на 
Сојузната скупштина и Скупштината на народите, 
решила и решуе во име на народот и на основание 
законските одлуки на обата дома: 

I 
Демократска Федеративна Југославија се про-

гласуе за народна република под име Федеративна 
Народна Република Југославија! 

Федеративна Народна Република Југославија е 
сојузна народна држава на републиканска форма, 
заедница на рамноправните народи кои слободно ја 
изразиле својата волја да останат уединени во Ју-
гославија. 

II 
Со оваа одлука конечно во име на сите народи 

на Југославија се укинуе монархијата во Југосла-
вија а Петар II Карагјоргјевић со целата династија 
на Карагјоргјевићи се лишава од сите права кои 
нему и на династиата на Карагјоргјевићи припаг-
јале. 

Дадено во Београд, главниот град на Федера-
тивна Народна Република Југославија, 29 ноември 
1945 година". 

Читањето на овој предлог целата Скупштина, 
стануејки од своите места, го препратила со громки 
и спонтан аплауз. 

Претседателот Јосип Видмар ја отворуе диску-
сијата по овој предлог. 

Зборуеле: Милован Гјилас, др. Хинко Кризман, 
Едвард Ќоцбек, дон Анте Салацан, Милош Царевић, 
Бане Андрејев, Никола Петровић, Лека Томић и тоа 
со „за" па се пр,истапуе на поименично гласање по 
овој предлог. 

Претседателот Јосип Видмар објавуе да посла-
ниците ,ќе гласаат со „за" и „против" и оние кои 
гласат „за" ќе го потпишат текстот на предлогот. 

По извршното гласање и потпишуење на тек-
стот на предлогот Претседателот го објавуе резул-
татот на гласањето. Од вкупниот број на народните 
посланици кој износи 175 биле присатни 166 а отсат-
ни 9. Сите присутни 166 народни посланици гласале 
за предлогот за Деклерацијата за прогласуењето на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

По тоа Претседателот објавуе да е дневниот 
ред на денешната седница исцрпен, а како изгласа-
ниот предлог ја содржуе одредбата да се одржи 
заедничка седница на обата дома, тоа седницата ја 
заклучуе и ги моли посланиците да останат во дво-
раната, оти Претседателството на Скупштината на 
народите ќе соопшти на Претседателот на Сојузната 
скупштина да е предлогот на Декларацијата усвоен, 
а со неја и предлогот да се одржи и заедничка сед-
ница на обата дома. 

Седницата е заклучена во 16 саатот. 
29 ноември 1945 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

Нинко Петровић, с. р.. Јосип Видмар, с. р. 
ИСПРАВКА 

Во „Службениот лист" на Демократска Федера-
тивна Југославија бр. 82 од 26 октомври 1945 година 
е објавено Решението на Министерството за трговија 
и снабдуење — Управа за цени бр. 5066 од 9 октом-

ври 1945 година. Во ракописот уоставен за штампа 
се поткрале следните грешки: 

1) На страна 842 при б) обрубена града на 
работ. 

— 2) штици и планки блистачи дин.: 80 мм на 
више дебљ., 1—1,70 м дужина и 23 см на више ши-
рина за 1-а стоји 6.700.— динари, а треба да стоји 
6.990.—; 

2) На стр,ана 842 при 6) обрубена дабова траг ја 
послаба каквокја за дуели дим., 41—54 мм. дебљ., 1,3 
—2,5 мет. должина и 12 см. на више ширина стоји 
дин. 3.990.— а треба да стоји дин. 2990.— 

Бр. 9566. — Од Сојузниот Уред за цени, 10 де-
кембри 1945 г о д и н а . ^ ^ ^ ^ ^ 

ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА 
Претплатата на „Службениот лист на Федера-

тивна Народна Република Југославија" за 1946 го-
дина износуе 650; ако претплата се положуе само за 
првото полугодиште на 1946 година, тогај претпла-
тата чини 350,— динари. 

Претплатата на „Службените соопштења на Со-
јузниот уред за цени" како посебно издање на 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" чини за целата 1946 година 250.— 
динари. 

Претплатата се положуе на благајната на „Служ-
бениот лист", Београд, Бранкова бр. 20, секој рабо-
тен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 
62-324, со назначуење на име од што парите се 
уплатуат. 

Сите претплатници должни се да ја положат 
претплатата за идната година најдалеку до 1 јануари 
1946 година. 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" одново ги повикуе 
оние претплатници који до донеска конечно не го 
измириле долгот на име на претплатата за 1945 го-
дина долгот да го што порано измират. На нив во 
противното листот ќе им биде обуставен,^^^^^^^ 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

896. Решење за ставање на сите врсти морска 
риб,а вик. „Плава риба" под планска 
расподелба и потроши анка — — — — 11045 

897. Решење за ставање мармелада под ре-
жим на /планска расподелба и потро-
шуачка 1045 

898. Решење за продолжуење рокот на ,испла-
тите на потврдите на о куп азиските вов-
чаници до 31 ја,нуари 1946 година 1045 

899. Објаснуење по прашањето на обуста-
вите на помокј по Одлуката на Нацио-
н,алниот комитет за ослободува.е на Ју-
гославија на лицата кои изгубиле актив-
но и па,сивно избор,но право 1046 

900. Решење за одобр,уење работата на Со-
цијал-демо,кратската партија на Југосла-
виј,а 1046 

901. Решење за продавање синдикалните мар-
кици преку сите пошти 1047 

902. Напатствие за увозниците и извозниците 
во врска со надзорот на надворешн,ата! 
трговија 1047 

903. Пригодни, марки по повод ,на созивот на 
Уставотворната скупштина 1050 

904. Тарифско обавестуење Сит. 4а. Југосло-
венски државни железници. — Тарифа за 
иревозуење пат,ници, бага,ж и експресна 
стока, свеска 2 од 1 мај 1945 година — 1050 

905. Т,арифско обавестуење Сит. 523 Југосло-
венски државни железници. — Тарифа 
за превозуење стока, свеска 3 од 1 мај 
1945 го дине 1050 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" - Бео-
град, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20. -

Штампа на Државна штампарница Београд. 


