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268. 
У К А З 

На основа точката 6' членот 74 Уставот Президи-
умот на Народната скупштина ФНРЈ прогласуе 
Одлука на Народната скупштина ФНРЈ, која што ја 
донеле на I редовно заседание Сојузното векје и 
Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ 
на 19 јули 1946 година, а која што гласи: 

О Д Л У К А 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА 
УРЕДБИТЕ КОИ ШТО ВЛАДАТА ФНРЈ ВО ПЕРИ-
ОДОТ ОД 20 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА ДО 4 ЈУЛИ 
1946 ГОДИНА ГИ ДОНЕЛА ВРЗ ОСНОВА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОВЛАСТУЕЊЕ НА ВЛАДАТА ФНРЈ ЗА 

ДОНЕСУЕЊЕ УРЕДБИ ПО ПРАШАЊАТА ОД 
НАРОДНОТО СТОПАНСТВО 

Се потврдуат уредбите кои што Владата ФНРЈ 
во периодот од 20 февруари 1946 година до 4 јули 
1946 година ги донела врз основа на Законот за 
овластуење на Владата ФНРЈ за дсннесуење уредби 
по прашањата од народното стопанство од 4 фе-
вруари 1946 година, и тоа: 

1) Уредбата за Протоколот за обновуење погра-
.ничниот промет метју Југославија и Албанија од 20 
февруари 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
19/46); 

2) Уредбата за пренесуење надлежноста во по-
глед на индустријата за преработуење жито и месо 
од Министерството на индустријата на Министер-
ств-ото на трговијата и снабдуењето од 18 април 
1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 33/46); 

3) Уредбата за ракуење со фондовите на жи-
лишните и поледелСките згради, полед ел синот инвен-
тар и стока, семе, храна и покујство, добивани со 
конфискацијата и експрогари аџијата, со кои што ра-
куела Главната поледелско комисија за Војводина 
од 18 април 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
33/46); 

4) Уредбата за откуп семенка од тикви-к о штици, 
од 18 апр-ил 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
33/46); 

5) Уредбата за вадење клише од царевка од 18 
април 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 33/46); 

6) Уредбата за откуп житарици во економската 
1946—1947 година од 26 април 1946 година („Служ-
бен лист ФНРЈ" бр. 35/46), . 

7) Уредбата за забрана отугјуешето на пловните 
објекти на море од 30 април 1946 година ^Службен 
лист ФНРЈ" бр. 35/46); 

8) Уредбата за уложуење на амортизационата 
квота на индустриските и рударските претпријатија 
од 18 април 1946 година („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 36/46); 

9) Уредат а за стрижење и откуп волна во еко-
номската 1946—1947 година од 5 мај 1946 година 
(„Службен лист ФНРЈ" 38/46); 

.10) Уредбата за финансиски олеснуења за поди-
гање нови, довршуење започнат' и ^ поправање на 
оштетени жилишни згради од 51 мај 1946 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 38/46); ' 

11) Уредбата за ослободуење'. фд данок на на-
следства и подароци од 18 мај 1946 ^година („Служ-
бен лист ФНРЈ" бр. 42/46); 

12) Уредбата за осигуруење За, случај на несре-
ќна во работењето на лица уловени ,на доброволни 
работи за обнова земјата од 25^мај 1946 година 
(„Службен лист Ф,НРЈ" бр. 45/46); 

13) Уредбата з,а екшроп,ри адија недвижниот 
Имот потребен за изградба на „Младинската пруга" 
Бановиќ—Брчко од 11 јуни 1946 година („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 48/46); 

14) Уредбата за максимирање каматните стопи. 
од 17 јуни 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
49/46); 

15) Уредбата за правото за работниците, наме-
штениадте и учениците во стопанството на надница 
и плата во случај на болест и несрекја од 17 јуни 
1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 50/46); 

16) Уредбата за регистрација државните стопан-
ски претпријатија од 17 јуни 1946 година („Службен 
ли,ст ФНРЈ" бр. 50/46); 

17) Уредбата за издавање и пријавуење акции од 
17 јуни 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 50(46); 

18) Уредбата за оснивање Комисијата за утвр-1 

дуење резерви на корисни наслаги при Министер-
ството на рударството ФНРЈ од 17 јуни 1946 Година, 
(„Службен лист ФН1ЈЈ" бр. 50/46); 

19) Уредбата за надлежноста на Министерството 
на поледелството и шумарството ФНРЈ и Министер-
ството на индустријата ФНРЈ во шумското стопан-
ство од 17 јуни 1946 година („Службен лист ФНРЈ^ 
бр. 50/46). 

20) Уредбата за ревиз,ија дозволите за работење 
и ликвидација на приватните кредитни претпријатија 
од 17 јуни 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
51/46); 

21) Уредбата за семенска служба од 17 јуни 1946 
година („Службен лист ФНРЈ" бр. 52/46); 

22) Уредбата за експроприација недвижниот 
имот потребен за изградба авто-патот Белград—^За-
греб од 17 јуни 1946 година („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 53/46); 

23) Уредбата за укинуење на Управата на др-
жавните М1онопол!и и пренесуењето на нејзината над-
лежност и работење на поедини министерства од 
4 јули 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 56/46); 

24) Уредбата за платен годишен одмор на ра-
ботниците, намештениците и службениците од 4 јули 
1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 56/46); 

25) Уредбата за отсаство на жени пред и после 
порогјај од 4 ј,ули 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 56(46); 
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26) Уредбата за гоење, цените и прометот на 
^вињи во економската 1946/1947 година (периодот 
од 1 август 1946 до 31 јули 1947 година) од 4 јули 
^946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 56/46). 

У. бр. 10192 
26 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина . 

ла Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

269. 
У К А З 

На о-снова точката 6 членот 74 Уставот Президи-
умот на Народната скупштина ФНРЈ прогласуе Од-
лука на Народната скупштина ФНРЈ, која што ја 
донеле на III редовно заседание Сојузното векје и 
Векјгто на народите на Народната скупштина ФНРЈ 
на 1 април 1947 година, а која што гласи: 

О Д Л У К А 

НАIНАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА 
УРЕДБИТЕ КОИ ШТО ВЛАДАТА ФНРЈ ВО ПЕРИ-
ОДОТ ОД 16 ЈУЛИ 1948 ГОДИНА ДО 10 МАРТ 1947 
ГОДИНА ГИ ДОНЕЛА ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОВЛАСТУЕЊЕ НА ВЛАДАТА ФНРЈ ЗА ДОНЕ-
С У В А УРЕДБИ ПО ПРАШАЊАТА ОД НАРОД-

НОТО СТОПАНСТВО 

Се потврдуат уредбите кои што Владата ФНРЈ 
во периодот од 16 јули 1946 година до 10 март 1947 
година ги донела врз основа на Законот за овласту-
ење на Владата ФНРЈ за донесуење уредби по пра-
шањата од народното стопанство од 4 февруари 
1946 година, и тоа: 

1) Уредбата за контрола на вокјето и вокјните 
преработуачки наменети за извоз од 16 јули 1946 го-
дина („Службен лист ФНРЈ" бр. 68/46).; 

2) Уредбата за стечуење недвижен имот од стра-
на на странски државјани од 16 јули 1946 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 68/46); 

3) Уредбата за поморски книшки („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 69/46); 

4) ,Уредбата за ликвидација обвезите на аграр-
ните должници кај Дирекцијата за финансиска ли-
квидација на аграрната реформа на големите посе-
ди во северните краишта' од 16 јули 1946 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 70/46); 

5)Уредбата за евиденција стручните кадрови од 
1 септември 1946 година („Службен лист ФНРЈ'' бр. 
74/46); 

6) Уредбата за стандардизација од 25 септември 
1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 78/46); 

7) Уредбата за експроприација недвижниот имот 
потребен за проишруење експлоатацијата на дјр̂  
жавниот рудник Бановичи—Живи ни де од 25 септем-
ври 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 78/46); 

8) Уредбата за Аранжманот за успоставуење ре-
довната поморска служба мегју Југославија и Алба-
нија од 10 септември 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 79/46); 

9) Уредбата за отказнте на работниците и наме-
штениците о-д 26 септември 1946 година („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 80/46); 

10) Уредбата за здравствениот преглед (фитопа-
толошка контрола) на вокјето во внатрешниот про-
мет и вокјето наменето за извоз од 18 октом-ври 
1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 86/46); 

Н а р е д б а т а за ставање вон сила Дополнскиот 
споразум од 30 март 1931 година со Договорот за 
трговија и пловидба метју Чехословачка Република 
и Југославија од 14 ноември 1928 година и дополн-
е в т е споразуми од 10 ноември 1936 година и 1 јули 
1938 година од 18 октомври 1946 година („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 86/46); 

12) Уредбата за експроприација на државниот 
имот за воени потреби од 18 октомври 1946 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 87/46); 

13) Уредбата за преработуење маслинки и откуп 
на маслиновото уље од родот 1946 година од 18 
октомври 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
88/46); 

14) Уредбата за исплата принадлежностите на 
работниците, намештениците и службениците кои 
што се повикани на отслужуење редовниот воен 
срок („Службен лист ФНРЈ" бр. 98/46); 

15) Уредбата за трошковите на управата и тро-
шковите на продавачката ђ6 државните рударски и 
индустриски претпријатија од сојузно и републикан-
ско значење од 4 декември 1946 година („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 99/46); 

16) Уредбата за Фондот на раководството на 
претпријатијата (Фонд на раководството) и Централ-
ниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на 
државните рударски и индустриски претпријатија 
'од сојузно и републиканско значење од 4 декември 
1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 99/46); 

17)Уредбата за одредуење добивката на рудар-
ските и индустриските претпријатија од 4 декември 
1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 99/46); 

18)Уредбата за расподелба добивката на држав-
ните рударски и индустриски претпријатија од 4 
декември 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
99/46); 

19) Уредбата за експроприација недвижниот 
имот потребен за изградба хидроцентралата во Мо-
сти кај Жировница, на Мариборскиот Оток и Драво-
град од 4 декември 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 99/46); 

20) Уредбата за арондација на државните по-
леделски добра од општодржавно значење од 4 
декември 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр.. 
99/46); 

21) Уредбата за промет со ватрено оружје, му-
ниција и експлозивни средства од 4 декември 1946 
година („Службен лист ФНРЈ" бр. 100/46); 

22) Уредбата за работењето и работните усло-
ви на транспортните работници во поморските луки, 
речните пристаништа, железничките станици, царин-
ските, јавните и приватните складишта и стовари-
шта, од 8 ноември 1946 година (Службен лист ФНРЈ" 
бр. 100/46); 

23) Уредбата за заклучуење договори во стопан-
ството од 16 декември 1946 година („Служ-бен лист 
ФНРЈ" бр. 103/46; 

24) Уредбата за Трговинеката комора ФНРЈ од 
16 деке-мври 1946 година („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 103/46); 

25) Уредбата за височината На доприносот за 
социалното осигуруење и другите социални до-
принос и на работниците, намештениците и службе-
ниците од 21 декември 1946 година (,,Службен лист 
ФНРЈ" бр. 105/46); 

26)Уредбата за височината на доприносот за со-
пи али о осигуруење на држа.вните службеници и пен-
зионери од 31 декември 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 106/46); 

27) Уредбата за единствените цени од 31 де-
кември 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
106/46); 

28) Уредбата за трошковите на трговијата на 
големо и на мало од 31 декември 1946 година („Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 106/46); 
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29) Уредбата за трошковите и добивката на др-
жавните угостителски претпријатија од 31 декември 
Ш46 година (,Службен лист ФНРЈ" бр, 106/46); 

30) Уредбата за банковните сметки на добивката 
на државните стопански претпријатија и нивните ад-
министративно-оперативни раководачи од 31 декем-
ври 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 106/46); 

31) Уредбата за цените на градежните услуги кои 
што ги вршат државните градежни претпријатија од 
општодржавно и републиканско значење и за добив-
кава. и расподелба на добивката на овие претприја-
тие а од 31 декември 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 106/46); 

32) Уредбата за Фондот на раководството на 
претпријатијата (Фонд на раководството) и Централ-
ниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на 
државните угостителски претпријатија од 31 декем-
ври 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 106/46); 

33) Уредбата за работење и плакјање на тран-
спортните работници-сплавари на Дрина, Сава и Ду-
нав од 31 декември 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 106/46); 

34) Уредбата за регулирање платите и додаците 
на шофери, кондуктери и шоферски помошници од 
31 Декември 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
106/46); 

35) Уредбата за доприносот на стопан,ските ко-
мори од 31 декември 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 106/46); 

36) Уредбата за организација шумарството од 
31 декември 1946 година („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 106/46); 

37) Уредбата за организација. Комитетот за ра-
диодифузна служба и организација на радиодифузи-
јата од 31 декември 1946 година (,Службен лист 
ФНРЈ" бр. 1/47); 

38) Уредбата за оснивање Сојузниот завод за 
производство и оплеменуење на памук и други суп-
тропски култури од 31 декември 1946 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 1/47); 

39)Уредбата за оснивање Сојузниот завод за се-
лекција и производство на шекјерна репа од 31 де-
кември 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
1/47); 

40)Уредбата за оснивање Сојузниот завод за ме-
ханизација поледелството од 31 декември 1946 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 1/47); 

41) Уредбата за оснивање Сојузното високо по-
леделско школо за планинско газдуење од 31 де-
кември 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 1/47); 

42) Уредбата за Железничко-сообракјајното 
школо од 31 декември 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 1/47); 

43) Уредбата за Бродарското школо од 31 де-
кември 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 1 /47); 

^4) Уредбата за укинуење комисијата за народ-
ниот имот на Владата ФНРЈ (порано Државната 
управа на народните добра) од 22 јануари 1947 го-
дина („Службен лист ФНРЈ" бр. 8/47); 

45) Уредбата за оснивање генерални и главни 
дирекции на Министерството на индустријата ФНРЈ 
од 22 јануари 1947 година („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 8/47); 

46) Уредбата за доделуење помошт на фамшин-
ите чиите хранител^ се навогјаат на отслужуење 
на етапниот кадар во ,Југословенската армија од 8 
(јануари 1947 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
12/47); 

47) Уредбата за обвезно засејуење ораници од 
10 февруари 1947 година („Службен лист ФНРЈ" 
бр. 13/47); 

48) Уредбата за обезбедував контингентите' на 
стоката наменета за извоз од 10 февруари 1947 го-
дина („Службен лист ФНРЈ7' бр. 13/47); 

49) Уредбата за контрола и промет на вештачки 
гјубриња од 10 февруари 1947 година („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 13/47); 

50)Уредбата за измена членот 7 Уредбата за^ 
спроведеше населуваа борците во Војводина од 
10 февруари 1947 година („Службен лист ФНРЈ" бр, 
13/47); 

51) Уредбата за измените и дополнуењата на 
Уредбата за гоење, цените и прометот на свињи во 
економската 1946/47 годи-на од 10 февруари 1947 
година („Службен лист ФНРЈ" бр. 13/47); 

52) Уредбата за оснивање и работењето на тех-
ничките претставништва (репрезентации) на иностра-
ни претпријатија и установи од 10 'февруари 1947 
година („Службен лист ФНРЈ" бр. 15/47); 

53) Уредбата за оснивање генерални дирекции 
за извоз и увоз и Главна дирекција за мегјународна 
шпедиција и јавни складишта од 6 март 1947 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 19/47); 

54) Уредбата за оснивање генерал,ни и главни 
дирекции на Министерството на рударството ФНРЈ 
од 6 март 1947 година („Службен лист" бр. 19/47); 

55) Уредбата за правилата на сигурност на ру-
даре кото работење од 6 март1 194јМ година (,,Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 19/47); 1 

56) Уредбата за измена чл. 14 и 18 Уредбата за 
регулирање надниците и платите на работниците и 
намештениците во државно-стопанските и часните 
претпријатија, час иии е институции 'и. организации 
од 20 април 1945 година и ст. 2 чл. 1 Уредбата за 
правото на работниците, намештениците и ученици-
те во стопанството на надница и плата во случај 
на болест и несрекја од 3 март 1947 година („Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 19/47); 

57) Уредбата за откуп на животинските влакна 
од 10 март 1947 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
21/47). 

У. бр. 638 
1 април 1947 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибару с. р. 

270. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење на Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на 
Министерот на финансиите ФНРЈ, пропишуе ; 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО 

ПО ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ДОЛГОВИ 

Член 1 
Сите посла 31 март 1947 година наплатени износи 

по земјоделските долгови во смисла на Законот за 
конечната ликвидација на земјоделските долгови ќе 
се употребат, и тоа: 50% во полза на буџетските ре-
зерви на дотичните околиски односно (градски) на-
родни одбори; 50% во полза на сојузниот буџет, 
како негов вонреден приход. 

Член 2 
Околиските судови ќе ги бришат одма по слу-

жбена должност теретите (интабу л ациит е) запишани 
во земјишните (питабулационите) книги, и тоа: 
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а) укнижби (интабулации) на заложно право до-
зволено во полза на бившата Привилегована аграрна 
банка (дирекција за ликвидација) и нејзините фили-) 
али врз основа на чл. 20 Уредбата за ликвидација 
земјоделските долгови од 26 септември 1936 година 
со 4,5% камата, како и укнижби (ићтабулации) на за-
ложно право дозволени во полза на банката по ба-
рање на бившите' даночни управи за обезбедуење на 
неплатените ануитети; г 

б) укнижби (интабулации) на заложно право до-
зволени во полза на установите од 7 чл. Уредбата 
за ликвидација земјоделските долгови од 26 септем-
ври 1936 година (парични заводи и кооперативни ор-
ганизации) по кои што е извршен пренос-укнижба 
правото на сопственост во. полза на бившата Приви-
легована аграрна банка (дирекција за ликвидација 
земјоделските долгови) и нејзините филиали врз 
основа на ст. чл. 7 уредбата и ст. 1 чл. 27 правил-
никот за изврцЈуење уредб,ата. 

Доколку имотите на земјоделците би имало 
терети за сметка на установите од чл. 7 Уре,дбата за 
ликвидација земјоделските долгови укнижени до 26 
септември 1936)година околиските судови, доставу-
ејкји извод од земјишните книги со упис на теретот, 
ќе бараат извештај од Кооперативната и поледел. 
ската банка: да ли и тие терети треба да се симнат, 
па по добавениот извештај ќе постапат. Оваа по-
стапка мора да ^е заврши до 31 август 1947 година. 

Член 3 
' Мзниците и другите должнички документи, пре-

дадени на бившата Привилегована аграрна банка или 
на ^оперативната и поледелската банка од страна 
на установите од членот 7 Уредбата за ликвидација 
земјоделските долгови од 26 септември 1936 година, 
ја губат важноста и ^оперативната и поледелската 
банка не е должна да ги вракја овие документи на 
должниците. 

'При ликвидацијата на ова работење ќе се изврши 
комисиско уииштуење-спалуење на сите должнички 
документи. 

Член 4 
-Напатствија за извршуење на оваа уредба про-

п и ш а Министерот на финансиите ФНРЈ. 
Член 5 

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-
ењето во ,Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија''. 

ј ' IV бр. 220 
15 април 1947 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

271. 
На основа членот 4С точ. 24 Уставот ФНРЈ и 

членот 3 Законот за избирачките списоци Владата 
ФНРЈ, ро согласност со владите на Народната Ре-
публика Србија, Народната Република Хрватска, На-
родната Република Словенија, Народната Република 
Босна и Херцеговина, Народната Република Македо-
нија и Народната Република Црна Гора, пропишуе 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО НА ВОЕНИТЕ 
ЛИЦА КОИ ШТО СЕ НАВОГЈААТ НА ОТСЛУЖУ-

ЕЊЕ КАДАР НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 
ОДБОРИ 

Во согласност со законите на народните репуб-
лики за избор одборници за народни одбори воените 

лица кои што се навогјаат на отслужуење кадров^ 
скиот срок можат да участвуат во изборите за на-̂  
родни одбори на административно-териториалиите 
единици (место односно град, околија, округ, област)/ 
чиите жители, макар да не се навогјаат на нивно! 
подрачје, и тоа на начин предвиден со ова напати 
ствие: 

I. — Воените лица кои што се навогјат на отслу-
жуење кадар вон од местото на кое што се жители 
можат да бидат избирани и да предложуат канди-
дати на изборите за народни одбори по одредбите 
на законите на народните републики на чијата тери-
торија имаат пребивалиште (постојано место на 
живеење). 

II. — Овие воени лица можат да гласат на избо-
рите за народни одбори само за или против потврде-
ните кандидати односно кандидатски листи во онаа 
изборна единица на чието подрачје се навогја нив-
ното пребивалиште односно за или против канди-
дати и кандидатски листи на било која изборна еди-
ница на подрачје на местото, градот или реонот во 
кој што биле постојано настанети пред стапуењето 
во кадар. 

Штом ќе протекне срокот за предложуење кан-
дидати, околиските и градските изборни комисии 
должни се во срок од 24 саати да испратат список 
на сите потврдени кандидати по поедини изборни 
единици до републиканската (покраинската, обла-
сната) изборна комисија односни по републиките во 
кои што постоат окружни изборни комисии до прет-
седателството на владата на народната република, а 
овие во срок од два дена ќе достават во одреден 
број примерци список на сите кандидати на своето 
подрачје до Министерството на народната одбрана 
или по неговите напатствија непосредно на одреде-
ните команди на Југословенската армија, известу-
ејкји истовремено во кои денови се одредени избо-
рите за народни одбори на нивното подрачје. Мини-, 
стерството на народната одбрана односно одреде-
ните команди по неговите напатствија ќе ги доста-
ват одма списоците на кандидатите со извештај ча 
денот на избор на сите воени единици и установи, 
одредени во идниот став, во кои што се навогјаат 
избирачи од подрачјето на оние народни одбори за 
кои што се вршат изборите. 

III. — При штабовите на армии, дивизии и бри-
гади, како и команди и установи на ним рамни и во 
секоја самостојна или оддалечена единица и уста-
нова ќе се образуе избирачки одбор составен од три 
воени лица. Избирачкиот одбор го именуе командан-
тот и политичкиот комесар на бригадата односно ра-
ководачот на споменатите команди и установи, 

Најмалку на три дена пред денот одреден за 
избор на поедин народен одбор, ако во односната 
воена единица има избирачи од подрачја на народ-
ните одбори за кои што се вршат избори, претседа-
телот на избирачкиот одбор ќе објави на згодно 
место ден, време и место на гласањето. На секој из-
бирач мора да му се даде возможност на ден на из-
борот да гласа. На избиралиштето мора да се истак-
нат имињата на сите потврдени кандидати односно 
на сите кандидати односно на сите кандидати од 
потврденитз кандидатски листи, како и назив на по-. 
литичката и општествената организација која што ги 
предложила, ако ги овие предложиле. Без имињата 
на сите потводени кандидати односно кандидатски 
листи во изборната единица, ,не може да се врши 
гласање. На избиралиштето, мора да постои одреден 
простор дека ќе може секој избирач слободно и 
други да го не видат да го пополни гласачкиот лист. 

ЈУ. — Гласањето се врши со гласачки листови 
чиј образец го пронишуе Комитетот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата 
ФНРЈ. Министерството на народната одбрана ќе до-
стави потребен број на гласачки листови со омоти 
на избирачките одбори на воените единици и уста-
нови на целата територија на. Федеративна Народна 
Република Југославија. 'Избирачкиот одбор, кога ќе 
ги прими гласачките ли-стови и омсти, записнички ќе 
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констатира колку гласачки листови и омоти е при^ 
мено, 

Откога избирачот ќе влезе на избиралиште, ,прет-
седателот на избирачкиот одбор ќе се увери да ли е 
запишан во воениот избирачки список и да ли се на-
вогја на отслужуење кадар, па ќе го предаде гласач-
киот лист заедно со омотот и ќе го упати како се 
листот пополнуе, а во избирачкиот список ќе се 
заокружи името на избирачот. При предавачката на 
омотот на избирачот на омотот ќе се назначи народ-
ниот одбор кој што се избира, бројот на изборната 
единица и надлежната околиска (градска, реонска) 
изборна комисија и ќе се утисне печатот на избирач-
киот одбор на дотичната воена единица. Избирачот, 
откога ќе го прими гласачкиот лист со омотот, го 
пополнуе овој лист во просторот нарочно за тоа 
одреден, и тоа на тој начин што ќе го напише фами-
лијарното и роденото име на кандидатот за кого 
гласа, односно ако гласа за кандидатска листа ќе го 
напише називот на листата ако листата носи назив,' 
како и фамилијарното и роденото име на првиот 
кандидат од кандидатската листа, Ако избирачот 
сака да гласа во кутија без листа ќе го' остави 
гласачкиот лист непотполнет. Ако е избирачот непи-
смен, има право да доведе со себе си пред избирач-
киот одбор лице од свое поверење кое што по 
неговата желба ќе го пополни гласачкиот лист. 
Потоа избирачот ќе го стави гласачкиот лист во 
омот и откога ќе го залепи омотот ќе му го 
предаде на претседателот на избирачкиот одбор. 
Ако истиот ден се вршат избори за два народни 
одбора ќе се даде на секој избирач два гласачки 
листа, па овој прво ќе го пополни гласачкиот лист 
за еден а потоа за друг народен одбор и секој од 
нив ќе го стави во одделен омот. 

За време гласањето избирачкиот одбор води за-
писник во кој што се внесуат имињата на сите из-
бирачи кои што гласале, нивна воена единица и нив-
но место на пребивалиште, улица и број на жи,ли-
ццето. На крај ќе се констатира колку вкупно из-
бирачи гласале и колку омоти со гласачки листови 
е примено. По завршеното гласање сите омоти со 
гласачките листи за сите изборни единици од под-
рачјето на една околиска (градска, реонска) изборна 
комисија ќе се стават во одделен омот, ќе се запе-
чатат и адресират до таа изборна комисија. На овој 
омот ќе се означи „Избирачки одбор — — 
(ознака на воената единица или установа)" и број 
и дата на решението со кое што'' избирачкиот одбор 
е поставен, а омотот со своите потписи ќе го 
заверат претседателот и членовите на избирачкиот 
одбор. Вака запечатени и заверени омоти ќе ги 
предаде еден член па избирачкиот одбор истиот или 
надалеку идниот ден на најблиската пошта експрес 
препорачено К2 повратен рецепис. Надлежната пошта 
ќе му ги предаде одма сите овие испратки на прет-
седателот на изборната комисија по книга. 

Во другото ќе се применуат на гласањето од-
редбите на законите за избор одборници за народни 
одбори на онаа народна република на која што и 
припагја административно-оперативната единица во 
која што се врши изборот. 

V. — За да би се при утврдуењето на резулта-
тот можело да земат во оглед гласовите на изби-
рачите од воените единици, Надлежните околиски 
(градски, реонски) изборни комисии ќе ги прогласат 
конечните изборни резултати петнаесетиот ден . по 
одржаните избори. Привремените резултати на из-
борите можат пред тоа да се објават. Сите примени 
омоти со гласачките листови на избирачите кои што 
се навогјаат на отслужуење кадровскиот срок во 
Југословенската армија ќе се отворат записнички 
и во записникот ќе се констатира колку гласачки 
листови е примено вкупно, колку гласови е дадено 
за поедини кандидати односно кандидатски листи, 
колкав е бројот на неправилно пополнетите и нева-
жните листови и колку било непополнети листови. 

Непополнети листови се сметаат како гласови да-
дени за „кутијата без листа". 

VI. — Ова напатствие аналогно ќе? се примануб 
и за избор народни пратеници за Народната скуЅн 
штина на Автономната покраина Војводина. 

VII. -н Се овластуе Министерот на народната 
одбра,на да донесуе поблиски^ одредби за1 спроведе-а, 
ење.на ова напатствие. 4 

VIII. — Ова напатствие влегуе во сила со денот? 
на објавуењето во „Службениот лист на Федератив-
на Народна Република Југославија". 

Бр. 1443 ; 
21 април 1947 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито,( с. р. 

Го застапуе Претседателот на Ком^Ф^тот 
за законодавство и изградба на народнава власт 

на Владата ФНРЈ 
Министерот на правосудието^ 

Фране Фрол, с. р. 

272. 
На основа Напатствието на Владата ФНРЈ за 

вршење избирачкото право на воените лица кои што 
се навогјаат на отслужуење кадар на изборите за 
народни одбори бр. 1443 од 21 април 1947 година 
Комитетот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата ФНРЈ пропишуе следни 
обрасци: 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТ 
за избо.р одборници на ј 

,народен одбор во 

Република 

(околна 
изборна единица, во Народната 

поединечниот кандидат 
Гласам за ' (фам. и родено име) 

кандидатската листа под назив 
? на к о ј а ш т о е прв кандидат 

(фамилијарно и родено име) 
Забелешка: Избирачот го пополнуе само фами-

лијарното и роденото име на пое-
динечниот кандидат односно називот 
на кандидатската листа и фамили-
јарното и роденото име на првиот 
кандидат од листата, а другото го 
пополнуе избирачкиот одбор пред 
предавачка нз гласачкиот лист на из-

бирачот. 
На изборите за народни пратени-

ци на Народната скупшина на Авто-
номната покраина Војводина изби-
рачкиот одбор наместо зборовите„за 
избор одбооници на 
народен одбор — — 
в? " ќе испише 
„за избор народни пратеници на На-
родната скупштина на Автономната 

покраина Војводина". 
II 

ОМОТ НА ГЛАСАЧКИОТ ЛИСТ 
за избор одборници на 

народен одбор 

Република 
изборна единица, во Народната 

изборна комисија 
(Место за печат на избирачкиот одбор) -
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Забелешка: На изборите за народни пратеници ма 
на Народната скупштина на Автоном-
ната покр ажна Вој-водина избирач-
киот 'одбор на шесто зборовите 
„за шђзгр одборници на 

народен одбор 
,всг " 

ќе испише „за избор народни пра-
теници (На Народната скупштина на 
Автономната покраина Војводина'^ 

21 април 1947 година 
Белград : 

Го застапуе Претседателот на Комитетот 
за законодавство и изградба на народната власт 

на Владата ФНРЈ 
Министерот на правосудието, 

Фране Фрод, с. р. 

273. 
На основа чл 17 Уредбата за мегјусобно пла. 

кјање обвеѕите -на државните стопански претприја-
тија, надлештва и установи од 4 април 1947 година 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ ПА ПЛАЌАЊЕТО ОД СТРАНА НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА ЗА ИСПОРАБЕНАТА 

И СТОКА ИЛИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ 
Ј 1) Плаќањето обвезите од страна на Југосло-

венската армија спрема државните стопански прет-
пријатија к установи за испорачена стока или из-
вршени услуги ќе се врши спрема општите прописи 
на, Уредбата за мегјусобно -плакјање обвезите на 
државните стопански претпријати-ја, надлештва и 
установи, напатствие^ за извршуење споменатата 
уредба и прописите на%оваа наредба. 

2) Државните стопански претпријатија и уста-
нови за испорачената стока односно извршените 
услуги на Југословенската армија ќе му доставуат 
на државното кредитно претпријатие фактури (смет-
ки)1 заради наплата по прописите на Уредбата и на 
начинот предвиден со напатствие^ за извршуење 
уредбата. 

3) Државно кредитно претпријатие кога ќе при-
ми од продавач налог (барање) за плакјање со факту-
ра на терет на сметката (буџетскиот акредитив) на 
Југословенската армија како наредбодавач-купуач, ќе 
постапи по прописите на уредбата и на начин пред-
виден со напатствие^ со тоа, да исплатата (вирма-
висењето) на примената фактура ќе ја изврши одма 
на тере'1 на одделната сметка на Југословенската 
армија и во полза на редовната такук ја сметка на 
продавачот. За извршеното книжење државното 
кредитно претпријатие ќе ,им достави одма (изве-
штај на купуачот и продавачот. 

Со извештајот на Југословенската армија — ку-
пувачот, државното кредитно претпријатие испраќаа 
позив спрема ст. 2 чл. 7 на Уредбата и уедно ја при-
ложуе фактурата (сметката) на која што става кла-
узула оти износот на фактурата е исплатен на терет 
на одделната сметка на Југословенската армија. 

4) Во срок од најдалеку 25 дена по извршеното 
вмрманисање од точ. 3, Југословенската армија како 
паре д бо д а в-ач-ж у;п а ч обврзи а ^ да му -издаде на др" 
ж и т о т о кредитно претпријатие редовен налог за 
исплата, т. е. бу-џетскиот чек на износ ликвидни за 
исплата, Државното кредитно претпријатие ќе го 
ликвидира примениот чек во полза на одделната 

сметка на Југословенската армија а н.а терет аа неј-
зиниот буџетски акредитив (кредит) при што не ќе 
да испраќаа и одделен извештај. 

5) Ако Југословенската армија за извршената 
исплата на фактурата по точ, 3 му достави на ДР^ 
жавното 'кредитно прет.пријатие талог за исплата, т. 
е. буџетски чек кој што гласи на пом-ал иашос од 
износот на исплатената фактура оод разлог што (про-
давачот ве ги 'исполнил условите од договорот (за-
клучницата) како што се квантитативните и кванти-
тативните недостаци и слично, Југословенската ар-
мија е обврзаа заедно со буџетскиот чек да му до-
стави на државното кредитно претпријатие и налог, 
за наплата разликата на терет на продавачот („ре-
гресен налог"). 'Во овој налог Југословенската ар-
мија е обвезна со конкретно образложуење да ги 
наведе сите разлози заради кои што одбива да ја 
призна исплатата на полниот износ на фактурата, 
Вакво исто образложуење Југословенската армија 
ќе му достави истовремено непосредно и на прода-
вачот. 

Државното кредитно претпријатие овластено е 
одма по приемот^ на налогот за наплата разликата 
да изврши задолжуење на редовната текукја смет-
ка на продавачот, зошто на истиот ќе му достави и 
извештај. 

6) Продавачот е овластен врз основа на изве-
штајот примен од држав,ното кредитно претпријатие 
спрема точ. 5 и доставеното му образложуење за 
одбивањето исплатата на фактурата со дел или во 
целост, да започне спор кај надлежниот арбитражен 
совет. Државното кредитно претпријатие ќе изврши 
наплата ,на досудениот износ врз основа на право-
силната одлука на арбитражниот совет. 

7) Ако Југословенската армија како наредбода. 
вач-купуач во срок од 25 дена по точ. 4 на држав-
ното кредитно претпријатие не м-у издаде налог за 
исплата т. е. буџетски чек, државното кредитно прет-
пријатие овластено е само да го пополни буџетскиот 
чек на целиот износ на фактурата исплатена по точ. 
3, а на терет на буџетскиот акредитив (кредит) на 
Југословенската армија. Државното кредитно прет-
пријатие должно е истиот ден Да го достави и изве-
штајот на Југословенската армија за ова извршено 
книжење. 

8) За неоспорените обвези на Југословенската 
армија по чл. 12 уредбата а кои што настанале од 9 
мај 1945 година до 31 декември 1946 година заклу-
чно, ќе се постапи спрема чл. 12 уредбата односно 
точ. 12 налатствието. 

9) Обвезите ,на Југословенската армија настана-
ти после 1 јануари 1947 година до денот на влече-
њето во сила на оваа наредба имаат да се ликви-
дираат на порано договорен начин а најдалеку во 
срок од 25 дена од денот на влегуењето во сила на 
оваа наредба. Сметката (фактурата) му се испран ја 
на оној орган кој што по договорот е задолжен да 
ја ликвидира сметката. 

10) Оваа наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", 

Бр. 13202 
в 17 април 1947 год-гиа 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жууович, с. р. 
Согласен, 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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274. 
На основа чл. 2 Законот за поштанско-телеграф-

ско-телефонските такси, во согласност со Министерот 
на финансиите ФНРЈ, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ДОПОЛНУЕЊЕ ИОШТАНСКОТЕЛЕГРАФСКО-
ТЕЛЕФОНСКАТА ТАКСЕНА ТАРИФА 

Во Поштанско-теле^рафско-телефонската таксена 
тарифа во делот: Поштански такси, под точката 19. 
Повр-атница и исплатно обавестуење, во поднасловот, 
— при предавањето — се додава нов став 3, кој што 
гласи: 

„За повратници на судски писма, даночни опо-
мени, одлуки на рекламациони одбори и позив на 
народните одбори се наплатуе такса од (У.50 динари. 

И бр. 3873 
3 април 1947 година 

Белград 
Министер на поштите, 
др Драго Марушич, с. р. 

275. 
На основа членот 4 Законот за поштанско-

телеграфско-телефонските такси донесуем 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА РЕДОВНИ АВИОНСКИ МАРКИ 

На ден 21 април 1947 година се пушта во опти-
цај редовна емисија на авионски марки во вредност 
од: 

0.50.динари зеленкасто-сива и црвенкасто-кафе 
боја; 

1.— динар кармин-црвена и маслинасто-зелена 
'Фот 

2.— динари светло-модрз и мрко-кафс боја; 
5.— динари светлс-зелена и мрко-зелена боја; 

10. динари жолто-маслинаста и мрко-кафе боја; и 
20.— динари модра и маслинасто-зелека боја. 
Цртежот на марките во вредност од 1, 5 и 20.— 

динари претставуе од птичија перспектива панорама 
на Дубровник и Дубровачкиот залив; а 

цртежот на марките во вредност од 0.50, 2 и 
10.— динари ја претставуе такугјере од птичија пер-
спектива Калемегданската тераса ве Белград со 
изгледот на Земун. 

На марките над и под сликата испишано е „Ју-
гославија" наизменично со кјирилица и латиница, 
и тоа на левата половина од табакот горе со кири-
лица долу со латиница, а из десната, половина од 
табакот горе со латиница долу со кјирилица, 

Над долниот натпис „Југославија" с ознаката на 
вредноста од марките. 

Бр. т и 
И април 1947 година 

Белград 
Министер на поштите, 

др Драго Марушич; с. р. 

Претседателството ча Владата ФНРЈ, по изврше-
ното сравнуење со изворниот текст, установило да 
во текстот на Уредбата за данокот на наследства 
и подароци, објавен во „Службениот лхст ФНРЈ'' 
бр. 25 од 26 март 1947 година, се потерала грешка и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА НАСЛЕДСТВА 

И ПОДАР0ВД1 
Во членот 6 точ. 1 на почетоков на реченицата 

изоставени се зборовите -,држава и". Исправениот 
текст на чл. 6 точ. 1 глас?: с 

„1) држава и масовни "народни организа,ции 
како што се: Народниот фронт на 'Југославија, 
неговите организации и сл.;" 

Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 21 април 
1947 година. 

Претседателството на Владата ФНРЈ, по изврше-
ното сравнуење со изворниот текст, установило да 
во текстот на Уредбата за сузбивање полната зараза 
(дури,на) кај копитари, објавен во „Службениот лист 
ФНРЈ" бр. 29 од 8 април 1947 година, (се поткрала 
долу наведената грешка и дава следна^ 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ ПОЛНАВА 

ЗАРАЗА (ДУРИНА) КАЈ КОПИТАРИ 
Во чл. 8 ставот 2 наместо сегашниот текст треба 

да /ласи: 
„,Коми-сијата ја сочииуат: два члена кои што ги 

одредуе околискиот извршни одбор, од кои што еден 
мора да биде ветеринарски стручњак како и еден 
делегат на министер-ството на поледелството на ло-
гичната народна република". 

Бр. 1985. — Од Претседателството на 'Владата 
ФНРЈ, 10 април 1947 година. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Република Србије" 

во бројот 13 од 31 март 1947 година објавуе: 
Уредба за оснивање Околискиот суд за Околи-

јата каменичка: г 

Уредба за укинуење околиските судови во Ми-
никјево, Салаш и Јабуковац; 

Уредба за оснивање' Школо за фискултура; 
Уредба ,за оснивање главни дирекции на Мини-

стерството на трговијата и снабдуењето на Народ-
ната Република Србија; 

Уредба за оснивање главни дирекции на Мини-
стерството на индустријата на Народна Република 
Србија; 

Наредба за располагање со средствата остварени 
со републиканската разлика во акумулацијата. 

Во бројот 14 од 5 април 1947 година објавуе: 
Уредба за привремено финансирање Народната 

Република Србија за период Јануари—март 1947 го-
дина; 

Уредба за Комитетот за научни установи, Уни-
верзитетот и високи школа; 

Уредба за вино; 
Уредба за ликвидација работењето на бившиот 

„Извонреден комесаријат за обнова на Смедерево"; 
Уредба за пресметуевће и наплата трошковите 

во државните болници на Народната Република Ср-
бија; 
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Наредба за измени и дополнуења на Наредбата 
за одредуење плати на настојницит^ на згради на 
по,дручјето на Народната Република Србија. 

Во бројот 15 од 12 април 1947 година 'објавуе: 
Финансиски закон за буџетот на Народна Репу-

блика Србија за буџетска 1947 година; 
Закон за одобруење завршната сметка на Народ-

ната Република Србија за буџетскиот период јули— 
декември 1945 година; 

Уредба за организација на шумарството; 
Решена за одредуење оостотокот на добивката 

за Фондот на^ раководството од добивката во 1946 
година.' 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службениот лист на Народна 

Република Хрватска, во бројот 32 од 10 април 1947 
година објавуат: 

Уредба за дополнуење Уредбата за оснивање 
главни дирекции на Министерството на индустријата 
и рударството; 

Уредба за, Еконо,мскиот факултет на Универзи-
тетот во Загреб; 

Правилник за настава во Економско-комерциал-
ното високо школо во Загреб; 

Напатствие за полагање испити за звање на 
квалификуен болничар (болничарка); 

Решеше за одредуење нормирани трошкови на 
управата П продаваната на релубликанеките прет-
пријатија за производуење на туцаник и дробен ма-
теви ал од камен. 

Во бројот 33 од 12 април 1947 година објавуат: 
Уредба за начинот на оснивање кооперации, за 

правилата на ^операциите и за уписот на '^опера-
циите во кооперативен регистер; 

Решеше за пресметуење цената за монтирање 
погонски округли и четвЈрни јажиња, како и слични 
работи извон седиштето на претпријатието; 

Правилник за настава на Техничкиот факултет 
на Универзитетот во Загреб. 

Во бројот 34 од 15 април 1947 година објавуат: 
Правилник за извршуење Уредбата за арондација 

државните поледелс,ки добра од републиканско и 
локално значење; 

Правилник за организација и работење на до-
мовите на учениците вј стопанството; 

Правилник за настава на Правниот факултет на 
Универзитетот во Загреб; 

Решеше за предметот на пресметуењето и це-
ните за проектаптеки работи и услуги на п о д р а ч н и 
на Народната Република Хрватска. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговкине", во бројот 13 од 19 март 1947 година 
објавуе: 

Закон за прогласуење Дваесет и седми јули за 
државен празник на. Народна Република Босна и 
Херцеговина; 

Закон за државниот печат; 
Закон за изработуење штамбиљи, печати и 

и жигови; 
Закон за давање амнестија е? помиловање; 
Закон за „Службениот лист на Народна Репу-

блика Босна и Херцеговина"; 
Закон за течајните одделена на основните 

школа; 
Закон' за течаите за неписмени; 

Закон з а седумгодишно основно школуење; 
Закон за припремни учителски течаеви; 
Закон за Вишото педагошко школо; 
Закон за домови и школа з а деца со умни и 

телесни недостаци; 
Одлука за потврда уредбите на Владата на На-

родна Република Босна и Херцеговина од областа 
на народното стопанство; 

"Наредба за привременото книжење на добивката 
на државните стопански претпријатија од локално 
значење на собирните сметки на нивните админи-
стративно-оператИБНИ раководачи; 

Напатствие за извршуење на Уредбата за бан-
ковните сметки на добив,ката на државните стопански 
претпријатија од локално значење и нивните адми-
нистративно-оперативни раководачи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИНЕ 

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине' 
Народне Републике Србиј-е" во бројот 5 од 1 март 
1947 година објавуе: 

Решеше за установуење Организациониот отсек 
при Одделението за правосудие; 

Решеше за заводење еднообразни тромесечни 
карти за шекјер, сол и разни рационирани артикли; 

Решеше з а оснивање на Покраинска детска бол-
н,ица во Нови Сад; 

Ценовник на Проектантскиот завод на Војводина. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

268. Одлука на Народната скупштина Ф,НРЈ 
за потврда уредбите кои што Владата 
ФНРЈ во периодот од 20 февруари 1946 
година до 4 јули 1946 година ги донела 
врз основа на Законот за овластуење на 
Владата ФНРЈ за донесуење уредби по 
прашањата од народното стопанство —- 393 

209. Одлука на Народната скупштина ФНРЈ 
за потврда уредбите кои што Владата 
ФНРЈ во периодот од 16 јули 1946 година 
до 10 март 1947 година ги донела врз 
основа на Законот з,а овластуење на Вла-' 
дата ФНРЈ за донесуење уредби по пра-
шањата од народното стопанство — — 394 

. 270. Уредба за ликвидација на работењето по 
земјоделските долгови — — — 396 

271. Напатствие за вршење избирачкото право 
на воените лица кои што се навогјаат на 
отслужуење кадар на изборите за народ-
ни одбори — —. . — 396 

272. Обрасци со Напатствие^ за вршење из-
бирачкото право на воените лица кои што 
се навогјаат на отслужуење кадар на из-
борите за народни одбори 397 

. 273. Наредба за начинот на плаќањето од 
страна на Југословенската армија за испо-
рачената и стока или за (извршени услуги 398 

274. Решеше за дополнуење Поштанско-теле-
графско-телефонската так,сена тарифа — 399 

- 275. Решење за редовни авио-нски марки 399 
Исправка на Уредбата за данокот на наслед-

ства и подароци 399 
Исправка на Уредбата за сузбивање полната 

зараза (дурина) кај копитари 399 
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