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96. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУЕЊАТА НА СТАТУ-
ТИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА КРАЉЕВИНА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

(На основа § 13 Уредбата за мамените & допол-
нувањата на Законот за Народната банка од 14 сеп-
тември 1940 шо дина, а на предлог на Управниот од-
бор на Народната банка 

р е ш у а м 

I. 
Статутите на /Народната банка на Кралевкна Југо-

славија од 25 јуни 1931 година со измените и допол-
нуењата од 16 септември 1940 година да се изменат, 
сходно на Законот за измените на Законот за На-
родната банка на Краљевина Југославија од 17 јуни 
1931 година со измените и дополнувањата од 14 'Сеп-
тември 1940 година, Изгласано од Сојузната скуп-
штина 1и Скупштс-Јната на народите на Уставотвор-
ната скупштина на ден 16 јануари 1946 година, во 
следното: 

1) насловот на Статутите на Народната банка 
на Кралевина Југославија се менува и гласи: Статута 
на Народна банка на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија; 

2) во членот 1 истите Статути првиот став се 
мењава и гласи: 

„Народната банка на Кралевина Југославија-" од 
сега ке се вика: „Народна банка на Федеративна На-
родна Република Југославија"; 

3) во текстот на Статутите на Народната банка 
на ^ралевина Југославија се внеоуат следните измени: 

а) називот „(Краљевина Југославија" и „Кр але-
Е&Јна" се заменуе со назив „Федеративна Народна 
Р е пу б л и к а Југо е л а ви ја1". 

Овој назив може да се употреби и во скратен 
облик „ФНРЈ"; 

б) изразот „Кралски указ" се заменуе со израз 
„Указ на ГТретседништвото на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија"; 

в) називот „Службени новини" се замену е со 
назив „Службен лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

II. 
Вториот став од чл. бб на Статутите на Народ-

ната банка (за Есконтниот одбор во главното се-
диште) да се измени така да глас*:: 

„(Одборот има три секции, >кои работат тод прет-
седништвото на чиновн&Јкот кого ке го одреди Из-
вршниот комитет". 

VII бр. 2090 
7 февруари 1946 година 

Београд 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовић, с. р. 

97. 
На основа на членот 16 Законот за повлечу-

ење и заменуење на окупациските новчаници, чл. 10 
на Законот за валоризација и чл. 11 на Законот »за 
регулирање предвоените обвези пропишуам 

ПРВО ДОПОЛНУЕЊЕ НА НАПАТСТВИЕ^ ЗА 
СПРОВЕДУЕЊЕ ВАЛ ОРИЗ АЦИ ЈАТ А И ЗА ПРЕ-

КНИЖУЕЊЕ ВО ДИНАРИ НА ДФЈ ВО ВРСКА СО 
ЗАМЕНУЕЊЕТО НА ПАРИТЕ 

Во Напатствие™ за спроведуење валоризацијата 
и за прекнижуење во динари ДФЈ во врска со заме-
нуењето на парите VII бр. 10150 од 11 декември 1945 
година („Службен лист" бр. 98*од 18 декември 1945 
година) се чинат следните дополнуваа: 

После членот 4 се додава нов член кој гласи: 

Член 4а • 
Пресметуење вредно,ста на стоката која потекнуе 

од времето пред извршеното заменуење на окупаци-
ските пари. 

1) Претпријатијата и установите кои ја вршат ва-
л о р и з а ц и ј а и прекнижуењето во динари на ДФЈ ке 
ја пресметаат во динари на ДФЈ залихата на стоката 
која се затекнала на нивното -складиште последниот 
ден на за^енуењето на парите по цените од Уред-
бата за одредуење на цените во динари на Демократ-
ска Федеративна Југославија од 20 април 1945 година 
(„Службен лист" бр. 24 од 21 април 1945 година) па 
и во случај да оваја стока од тогај па до 30 ноември 
1945 година е продадена или утрошена делимично 
или потполно; и тоа за пољоделските производи по 
прописите на чл. 1 до 10 а за индустриските и зана-
етските производи по чл. 13 на оваја Уредба т.е. по 
цените од август 1939 година зголемени за 30%. Во 
случај да не е возможно да се одреди цената од ав-
густ 1939 година, оти таква стока во тоа време не се 
производила („воена стока", сурогати), ке се примени 
цена која, на основа точ. 14 Обвезното толкуење на 
Уредбата за изедначуење цените на индустриските и 
заиаетските производи, затечени на складиштата на 
ден на заменуењето на парите, со цените на истоврс-
ната стока во новата производња односно промет 
(„Службен лист" бр. 101 од 28 деке^Ђри 1945 година), 
ке ја одреди земскиот уред за цени. 

2) Под стока во смисла на прописите од овој 
член се подразбираат пољоделските производи и* Дру-
гите сировину полу фабрикати и готови производи, 
кои служат за производња (преработувачи), прода-
вачка или работење за претпријатието и установата, 
кои ја спр ов одат валоризацијата односно прекнижу-
ењето, т.е. 1сите предмети кои, спрема Одлуката на 
Антифашисткото векје на народното ослободуење на 
Југославија за еднообразното сметководство („Слу-
жбен лист" бр. 6 од 20 февруари 1945 годинаХ требе 
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да се книжат на сметките од класата 3 и 7 на смет-
ковниот план, (исклучително оние кои се набавени во 
инвестициони цели и кои, во смисла ст. 2 чл. 1 на 
Н а п а т с т в и е ^ за спроведуење валоризацијата и за 
црекнижуење во динари на ДФЈ во врска со Законот 
за парите, се валоризуват како инвестиции. 

3) Вредноста на стоката која потекнуе од времето 
пред извршеното за^енуење на окупациските новча-
ници пресметана по прописите на ст. 1 се внесуе во 
поединачен список кој се изработуе засебно за се-
која сметка на главната книга, спрема приложениот 
образец бр. 7. Во колоната бр. 4 на списокот се вне-
суваат нивните цени на стоката во окупациските пари 
пресметани во динари ДФЈ. Ако од книговодството 
на претпријатието или установата не може да се 
утврдат овие цени, има да се внесат цените кои по 
одобреното на власта важеле последниот ден на за-
менуењето на парите. Во колоната бр. 6 на списокот 
се внесуаваат цените од ст. 1) на овој член. Кај прет-
пријатијата кои се должни, на основа на прописите 
на Уредбата за изедначуење на цените на индустри-
ските новчаници. Пред пресметуењето на ова салдо 
ште на денот на заменуењето на парите со цените на 
истоврсната стока во новата производња односно 
прометот од 12 ноември 1945 година („Службен лист" 
бр. 92 од 27 ноември 1945 година), да изработат по. 
пиени листи во образецот I и II, цените во колоната 
4 на овие пописни листи мораат да бидат еднакви со 
цените за истата стока во колоната 6 од списокот 
прописан со ова Напатствие (на образецот бр. 7). На 
крај на списокот се внесуе во колоната бр. 8 салдото 
на сметката во главната книга на последниот ден на 
заменуењето на окупвциските пари пресметан во ди-
нари на ДФЈ по курсот на заменуењето на окупаци-
ј и те новчаници. Пред пр е ам е ту ењ ето на ова салдо 
требе да се изврши сторнирање на воената штета по 
прописот на чл. 2 ст. 1 на ова Напатствие, да би се 
износот на сторнираната воена штета зеле во сметка 
во случај на прес^етуењето на салдото. Бидејки да 
овој салдо може да биде дугован или потражен, по-
требно е да се означи каков е. 

4) Во случај да претпријатието, односно устано-
вата книжило во времето од завршуењето 'на заме-
нуењето на окупациските новчаници до 30 ноември 
1945 година позголемуењето на вредноста на стоката 
која се затекнала на складиште последниот ден на 
заменуењето на новчаниците по цените одобрени по-
сле заменуењето на новчаниците, ова книжење има 
да се сторнира пред изработуењето на прелазната 
состојба. 

5) Во образецот бр. 1 се ©несуе за секоја светка 
на која е книжена стоката (во смисал ст. 2 на овој 
член) во прв ред уз назив на сметката од Главната 
книга со додатокот „а) салдо на сметката" салдо на 
односната сметка во динари) на ДФЈ на ден 30' ноем-
ври 1945 година и тоа во истиот износ во колоните 
3 и 6, ако е салдото дугован, а во колоните 4 и 6, 
ако е потражен и тоа без некаков претходен список. 
Потоа во другиот ред се енесуе назив на сметката 
во главната книга со додаток ,,б) резултат на валори. 
зацијата на стоката" валоризационен вишок или ма-
њак, кој се пресметуе од податоците во списокот (на 
образецот бр. 7) на следен начин: 

а) Ако во списокот (на образецот бр. 7) е салдото 
во колоната 8 дјугован а еднак е или е помал од 
збирот на колоната 5, или е потражен без обзир на 
височината, се внесуе разликата по мегју збировите 
на колоната 7 и 5 на списокот, како валоризационен 
вишок, во колоната 5 и 8 на образецот бр. 1; 

6) ако во списокот (на образецот бр. 7) е салдото 
во колоната 8 дугован и поголем од збирот на ко-
лоната 5, тога ј се утврдуе разликата помегју збирот 
на колоната 7 и салдото во колоната 8. Оваа разлика 
се употребуе на следен начин: 

аа) во случај да збирот на колоната 7 е поголем 
од салдото во колоната 8, разликата се внесуе како 
валоризационен вишок,, во колоната 5 и 8 на обра-
зецот бр. 1; 

бб) во случај да е збирот на колоната 7 помал од 
салдото во колоната 8, разликата се внесуе, како ва-
лоризационен мањак, во колоната 6 и 7 на образецот 
бр. 1. 

II 
На' член 8 се додава нов став кој гласи: 
„6) Претпријатијата, односно установите, кои 

требе да валоризират инвестиции, во случајеви пред-
видени во точ. б), в) и д) ст. 3) чл. 1 и ст. 3) чл. 9 
на ова Напатствие, чија валоризована вредност не 
прејдуе износот од 100.000.— динари ДФЈ, можат 
да предложат на земското министерство на финан-
сиите да се одобри валоризацијата на овие инве-
стиции без проценуење од стручна комисија. Уз 
предлогот за ова одобрење претпријатието односно 
установите ке ги поднесат следните податоци одно-
сно докази: делот на набавуењето на инвестициите, 
(износот и валутата) на набавката, детален технички 
опис на инвестициите со евентуален цртеж или слика, 
вредноста на таквите инвестиции во времето од 1 
јануари 1941 година до 18 април 1941 година и други 
податоци и докази од кои би можела да се утврди 
природата и вредноста на инвестициите, евентуалното 
оштетуење поради војната и друго, а во случајевите 
предвидени во точ. д) ст. 3) на чл. 1 на ова Напат-
ствие и сегашната реална вредност на овие инвести-
ции со доказите. 

Ваква валоризација ја одобруе земскиот Мини-
стер на финансиите, кој ке го 'прибави !Мнеда:ето 
од Земската комисија за валоризација. 

Ако земското Министерство на финансиите најде 
да нега место за валоризација без проценуењето на 
стручна комисија, ке го' упати претпријатието одно-
сно установата на постапка по точ. 1) и 2) на овој 
член". 

III 
На член 10 се додава нов став кој гласи: 
„8) Во случај да основната главница на претпри-

јатието и установата не се пополни по прописите на 
ст. 6 точ. б) до нејзиниот номинален износ на ден на 
1(8 април 1941 година, претпријатието односно устано-
вата може основната главница да ја пополни до оваа 
височина од резервниот фонд и од другите опорезу-
е?.и резерви како и од неопорезуените резерви. Ова 
г{с-пО'Лпуење на главницата не подлежуе на плакјање 
Тежеа а едино пополнуење од неопорезуените резерви 
подлежуе на опорезуење. 

Во случај да основната главница, пополнета по 
прописот на ст. 6 точ. б или по прописите на овој 
став, по случај на делењето со бројот на акциите или 
уделите не даде равен број, уобичаен за изразуење 
на нормалната вредност на акциите или уделите, 
може за оваа сврха основната главница со заклучо-
кот на .-борот да се смали со шренесуењето во ре-
зервниот фонд. 

Со постанокот и повластиците од овој став мо-
жат да се ползуват и претпријатија ка ј кои во при-
ме нуењето на прописот од чл. 1:2 дојде до 31 декем-
ври 1946 година, али најдоцна на зборот кој ке ре-
шуе за балансот за 1946 година, односно за билансот 
за работната година која почнуе во текот на 1946 
година". 

IV 
Ова Дополнуење на Напатствие™ има правна 

сила на обвезно толкуење на прописите на Законот 
за валоризација на основа чл. 10 на ово ј Закон. 

VII бр. 2130 
8 февруари 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовић, е. р. 
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Образец бр. 7 

С П И С О К (Б Р. 
на засметувањето вредноста на стоката која се затекнала на складиште на последниот ден на заменуњето 

на окупациските новчаници 

СМЕТКА НА ГЛАВНАТА КНИГА — 

Р
ед

ен
 б

ро
ј 

• 
| 

Именуење на" 

стоката 

Книжна цена на сто-
1 ката во окупациски 

и пари (или цена во 
Количество во 0КуПациски пари ко- Вредност на 
метра, кило- ја по одобреното на 
грами, квад- в л а с т а в а ж е л а н а д е н с т о к а т а з а" 

на заменуењето на сметана по це 
ратни метра парите) пресметана 4 

и т.н. I во Дин. ДФЈ по н и о д к о л - 4 

I курсот на заменуе-
јњето на окупациски-
1 те новчаници 1 

Цена на сто-
ката по про-
писите на У-

редбата за о-
дредуење цени 
во динари на 

ДФЈ 

Вредност на 
стоката засме-
тана по цената 

од кол. 6 

Салдо на сметката во 
главната книга нж 
последниот ден на 

| заменуењето на оку-
I пациските новчаници 

пресметано во Дин. 
на ДФЈ по курсот 
на заменуењето на 

окупациските нов-
чаници 

1 2 3 4 5 | 6 6 7 

-

98. 
На основа чл. 10 Законот за валоризација из-

бавам 

Т О Л К У Е Њ Е 
ЗА ПРОПИСИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВАЛОРИЗАЦИ-
ЈА И НАПАТСТВИЈА ЗА СПРОВОДУЕЊЕ ВАЛОРИ-

ЗАЦИЈАТА И ЗА ПРОКНИЖУЕЊЕ ВО ДИНАРИ 
ДФЈ ВО ВРСКА СО ЗАМЕНАТА НА ПАРИТЕ 

1) Чл. 2 ст. 1) Законот односно чл. 1 ст. 3 точка 
а) Напатствијата имаат да се применат и во случај 
кога едно претпријатие, односно 'установа, своите 
инвестиции ги валоризирало за време окупацијата. 
Како валоризациите извршена 'под окупација (како 
што се: книжните вредности на инвестициите утвр-
дени на основа на проценката, или поголемуења на 
вредностите на инвестициите извршени со дозвола 
на пореските власти) не се признаваат, како валоризи-
рана вредност на овие инвестиции има да се земе 
нивната книжна вредност на денот 18 април 1941 го-
дина по добитокот на отпиевте, односно уз валори-
зација на амортизационите фондови. 

Спрема тоа, во .колоната бр. 3 образецот бр. 1 
се внесуе книжната вредност на овие »Инвестиции 
пресметана од о к у п а ц и ј а валута во динари ДФЈ по 
курсот на замената на окупациските новчаници, а во 
колоната бр. 5 на истс-Јот образец се внесуе како 
вредност во динари ДФЈ книжната вредност ко.; а 
инвестицијата ја имала на денот 18 април 1941 го-
дина. Во случај отписите да се вршат директно, од 
овој износ ке се одбијат отписите, а во случај на 
отпишуење преку амортизационите фондови, овие 
фондови имаат да се валоризираат. 

Отколку ири овие претпријатија не постоат пред-
воена книги, има да се постапи по прописите на чл. 
9 Напатствие™. 

2) чл. 2 ст. 1) Законот односно чл. 1 ст. 3) точка 
а) Напатствијата ке се применуат и за случај да прет-
пријатието, односно установата, во текот на окупаци-
јата ја отугјило и одново прибавило инвестици-
јата која ја водило во своите книги на денот 18 
април 1941 година. 

В а л о р и з а ц и ј а на оваа инвестиција не се врши 
преку стручна комисија, туку оваа инвестиција се 
валоризуе по книжната вредност на ден 18 април 

1941 година, како да ов&.е промени во текот на оку-
пацијата не ги ни било. 

3) Претпријатијата односно установите, кои го-
дишниот заклучок на книгите го вршат под друга 
дата а не под 31 декември, можат да сочинат „пре-
лазна состојба (чл. 2 ст. 3) на Напатствие™) под 
датата која паг^а во време од последниот ден на 
замената на окупациските новчаници до денот на за-
клучокот на своите КШЈГИ, во случај да заклучокот 
на книгите пагја во времето помегју замената ва 
окупациските новчаници и '31 декември 1945 година, 
а заклучните книжења во врска со валоризацглјата и 
прекнижуењето во динари ДФЈ (чл. 6 ст. 2) чл. 10 
ст. 1) чл. 13 ст. 1) на Напатствие™), ке ги спроведат 
најдоцна под денот на заклучокот на книгите. 

Ако пак рокот на Заклучокот на книгите пагја 
после 31 декември 1945 година, „прелазната состојба" 
има да се сочини најдоцна под 30 ноември 1945 го-
дина, V заклучните книжења во врска со валориза-
цијата гл' прекнижуењето во динари ДФЈ имаат да се 
спроведат најдоцна под денот на заклучокот на 
книгите. 

4) Во случ-ај да претпријатието односно устано-
вата не води спецификација на инвестициите во по-
мошните книги, има во списокот на образецот бр. 2 и 
3 да се внесат вкупно сите инвестиции кои се водат 
на една сметка на главната книга (чл. 3 ст. 3) и чл. 
4 ст, 4) на Напатствие™). 

5) Инвестициите кои се векЈе отписани м и се 
подигнати на терет на режијата па не се водат по 
книгите, имаат да се валоризираат „про 'меморија" 
со динари 1.—. 

Спрема тоа, за такви инвестиции во колоната бр.. 
3 на образецот бр. 1 не се внесуе никаков износ. 
Во колоната бр. 5 м 8 на образецот бр. 1 се внесуе 
по Дин. 1,— (чл. 3 ст. 3 и чл. 4 ст. 4) на Напатсвието). 

6) Под окупаторските односно квинслиншките 
власти во смисла на чл. 5 ст. 2) алинеја 4 на Напат-
свието се сметат сите власти кои постанале после 
18 апрИЈ? 1941 година до ослободуењето, осем на-
родно-ослободителнс^те. Мегјутим, привредните прет-
пријатија и установи кои преставуат самостојни 
и м о т е н единици а работат по привредно™ начело 
на водењето работите, и кога се основани под оку-
пацијата, не се сметат окупаторски односно квин-
сл иншки власти, па барањата спроти нив остану ат 
во сила. За карактерот на овие претпријатија и 
установи во спорните случаи ке одлучуе сојузното 
Министерство на финансиите. 
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Не може да се вршат компензации! и оме г ју дол-
е в а њ а т а и барањата на една (квиналиншка власт 
спроти друго лице. 

Во случај народните власти да •Г&Ј превзеле пра-
вата од договорот за и сл ор ачки те или услугите кои 
лее (закључено*' под окупацијата »со квинолиншките 
власти, во сила се обвезите за оној дел на испорачка-
та или услугата по овие договори ко ј е извршен со 
овие народни власти, додека не се во сила о б в е з а е 
за оној дел на испорачката или услугата по овие 
договоре-: кој е извршен од кви нели ншкит е власти. 

VII бр. 2140 
8 февруари 1946 година 

(Белград 

(Министер на финансиите, 
Сретен Жујовић, с. р. 

99. 
На основа член 71 Законот за непосредни порези 

го пропишуам следното 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАПЛАТУЕЊЕ НА ПОРЕЗОТ ПО ОДБИТОКОТ 

I. Обвезници на порезот 1Л> одбитокот 

Према одредбите на чл. 9 Законот за непосред-
ните порези, порез по одбитокот плак јат следните 
обвезници: 

1) работниците и намештвенците на сите нивни 
приходи од односната служба; 

2) сите кои примаат хонорар, награди и други 
слични приходи за уметнички, научни, стручни и 
други работи — на награди), хонорари и слични при-
ходи; И' 

3) власниците на улазите на штедња, хартии од 
вредност и на удел — на приходи од удели, хартии 
од вредност и удели. 

Пошто наведените лица се означени со Законот 
како платежним на п оревот по одбиток, односно 
како порески обвезници, тоа поразот од нив има да 
се наплату^ на прописан начин, одбивајќи го од 
односните прихода при нивното исплатуење. Зако-
нот не забрануе на други лица порезот по одбитокот 
да го платат место правите порески обвезници, само 
во тој случај издаток на порез не се смета како ра-
ботен трошок на тие други лица (т. 2 чл. 34.) 

Ц. Приходи на кои се наплатуе порез по одбитокот 
Како е »споменато горе, порезот по одбитокот се 

наилату е на сите прихода од односот на службата, 
на наградите, хонорарите и слично вон односот на 
службата, на камати по уловите на штедња и на 
приходите од хартии од вредност и удели. Приходи 
можат Да бидат: 

А) ПРИХОДИ ОД ОДНОСОТ НА СЛУЖБАТА 
1; Што се смета за приход од односот на службата 

За приход 'од односот на службата се смета се-
кој приход ва работниците, намештеницигђе и слу-
жбениците, кој тие го земаат, за, работата во др-
жавната и приватната служба. Во овие приходи се 
убрајат како приходи од подрачјето на нашата др-
жава, така и приходите од пространство, било да се 
тие примаат во пари, во натура или во вид на ко-
рист со парична вредност. 

2) Опорезуење на приходите од иностраАство 
Приходите од односот на службата, кои потек-

нуват од ино екране тво се опор ез ув ат со порез по 

одбитокот во нашата јдржјава. Доколку, (меѓутоа, 
прималецот на такви приходи (работник, намеште-
ник, службеник) поднесе Д01каз оти на тие приходи 
платил порез во иностране тво, нема овде да плати 
порез по одбитокот под услов да иг иностраната др-
жава пост ану е на ист начин со приходите кои по-
т е к н у в а од територија на нашата држава (чл. 6 на 
Законот). 
3) Опорезуење приходите од нашата земја кои се 

исплатуват во иностранство 
На порез по одбитокот подлегнуват и прихо-

дите кои нашата држава и нејзините установи ги 
исплатуват за работата на своите службеници во 
иностранство). Така подлегнуват на порез по одбито-
кот примањата на нашите дипломатски и конзуларни 
претставници, нивните чиновници и сите други лица 
во служба на нашата држава, на кои по меѓународ-
ното право им припагја екстериторијалноот. На по-
рез подлегнуваат и примањата на морнарите, авијо-
тичарите и железничарите укрцане на односни сао-
бракјајни објекти, кои се власништво на нашата 
држава. 

4) Врсти на приходи од односната служба кои под-
легнуват на порез по одбитокот 

а) Како приходи од службен однос, кои најчесто 
се јаву ат во пракса, можат да се наведат: 

0 ) плати, додатоци на плати на секоја врста хо-
норари, наградо?, ренумерации, гратификации, танти-
еми, седнички и д ежу реки дневници, испитни такси, 
школарина (лукно, редовина) и други слични на-
гради и; земања, во пари, натура или во вид на ко-
рист со парична вредност; 

(2) пензии потпори, опскрби и слично, кои се 
примаат за поранешна служба, лично или на третото 
лице; 

(3) приходи од свештеничките чинодејствија, кои 
такугјере се сметат Да потекнуват од односната 
служба. Во обзир да овие приходи не се утврдени 
унапред, нивното опорезуење се спроведу е на осо-
бен навдин, за кој ке биде збор малу подолу. 

б) наведените приходи се примат или во готови 
пари или во натура ШЕИ ВО ВИД на корист со парична 
вредност. Како примања во натура најчесто се јаву-! 
ат разни депутати, како: во храна, во облекло и 
кондури, во огревен материјал и материјал за освет-
лење, во животни намирници и т. н. Како .користи со 
парична вредност може да се наведат: уживање на 
стан, уживање земја, право н.а бесплатна улазница 
на забавни приредби, и т. н. 

Оцената на приходите во натура, со цел за опо-
резуење, се врши спрема таблицата на паричните 
еквиваленти, кои ги утврдуат републиканските мини-
стерства на социјалната политика односно- соодвет-
ната установа за Војводина. За (Користи во натура за 
кои во таблицата нема новчани вредности, оваа вред-
ност ј|а утврду е работодателот спрема стварните ме-
сни цени, а. дефинитивно ја одр еду е надлежниот ор-
ган на пореткиот оддел на околискиот одн. реон-
скиот народен одбор. 

Како приход во натура се смета и вредноста иа 
станот на работниците и намештениците кои тие го 
имаат во индустриските и рударските колонии, без 
обзир да ли уживањето на станот има утицај или не 
на височината на нивните принадлежности. Тоа исто 
важи и за сите останали примања на работниците и 
намештениците во натура. 

в) Приходите од односната служба се или по-
вратни или од случај до случај. 

Под повратни приходи се подразбират оние при-
мања во пари, нарав или во вид на корист со па-
рична вредност кои се унапред утврдени и се повто-
руват дневно, неделно, месечно или во други вре-
менски размаци во годината. 
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Се сметаат за повратни приходи и акор дни плати, 
провизии од прометот парче или немој а единица за 
мерење на тежината (квинтална тона) договорени 
накнада за уштеда на материјалот и т. н. и ако Т)вде 
не се знае унапред точен износ на приходите. Како 
овие приходи стално му течат на, пр им а л ец о т, а само 
начинот на нивното пресметување ја чини неизвесна 
височината на конечното примање, тоа и оние имат 
карактер на повратност 

Под примања од случај до случај се подразбират 
сите примања кои не се унапред утврдени со стална 
годишна, месечна, неделна и дневна сума и чие при. 
мање е неизвесно. На пример: награда за извонре-
ден успех која можела и да изостане, случајни про-
визии, ренумерацин, тантиеми и т. н. 

Се сметаат за примање од случај до случај и 
накнади кои се примат еднаш годишно, макар биле 
и унапред утврдени). 

г) Во (секој случај :на порез по одбиток недле-
жуе секое примање кое за елужбопри^ецот претста.-
вуе приход. Оние примања кои не претставу ат при-
ход, не можат да бидат подвргнат,и под опорезуење. 
Поради тоа ни он ерозиите примања на работниците 
и намештниците во државната и приватна служба 
не подлежу в ат на порез. 

Како он ерозии припада ежи ос ти се сметаат сите 
примања кои служат непосредно за покривање на 
фактичките издатоци, кои уп селеното лице мора да 
и направи за сметка на работодателот во извршуе-
њето на поверениот му задаток. Вамо епагјат на-
рочно: разни па уш али за подупиру ење на, издатоците 
врзани за службата {додатоци по војната служба 
за офицерска спрема, податоци за укрцавање кај 
војните и други службеници, помокј за лечење, оси-
гуруење на авијатичар ите, парична храна кај вој-
ните лица, додатоци за вршење на надворешна слу-
жба и т. н,), накнада на, патните и селидбените тро-
шкови, паушал за канцелариски материјал, ре,пре-
зент ациони издатоци, врзани за извршувале на слу-
жбената функција и т. н. Пр ин адл еж нос хит е на ди-
пломатските и конзуларните службеници на нашата 
држава во ин ос тр анс тво, се сметат за репрезента-
тивни (онерозни) во оној дел, кој ја. пречекоруе ви-
сочината на принадлежностите кои би ги имале тие 
да се во служба во нашата држава. Нам е ште нивите 
на ст алии те трговски пр е ст ага,ништво во простран-
ство во овој случај имаат да се третират како ди-
пломатски службеници. За останалите службеници, 
кои имаат поголеми принадлежности од редовните, 
Министерот на финансиите одр еду е кој дел на тие 
принадлежности ке се смета за онерозен. 

Се сметаат за он ерозии принадлежноети, храна-
рина и инвалиднина,, кои работникот ги прима "на 
случај болест или повреда, од Болееничката одно-
сно Бр атинска благајна. 

Он ер оз ни пр надлежности на -лицата, на работа 
кај државните привредни претпријатија и во при-
ватната служба, ке им се призна само во височина 
на уобича јена е и докажаните трошкови. 

Б) ПРИХОДИ ВО ВИД НА ХОНОРАР, НАГРАДА 
И СЛ. ВОН ОДНОСОТ НА СЛУЖБАТА 

1) под приходи кои епагјат во оваа група се 
подразбира! награда, хонорари, провизии, дневни-
ци и т. н1. кои некое лице ги прима за уметнички, на-
учни, стручни и други работи свршени1 за сметка на 
друго лице со кое прималецот на приходот не е во 
однос на служба. 

2) Како најчести приходи на ова врста се наве-
дат примери посада: / 

а) хонорари; и награди на е еко евреи и уметни-
ци, кои тие ги примат за е уде лу ењ е во приредби 
организирани на трошок и ризик на други лица; 

б) хонорари на секоеврсни писци кои тие ги 
примат од издавачите нивни, од уредниците ат а на 
дневните и повремените листови за нивните статии; 

в) хонорари на научниците за книги кои ги 
пишуват, предавања кои ги држат, статии кои ги 
објаву ат во дневните и пери одаи нит е листови струч-
ните совети што ги дават на барање на разни уста-
нови и ел.; 

г) .Изгради .и дневници на членовите на управ-
ните и надзорните одбори, кои овие ти примат за 
својата работа во претпријатијата, без обзир на на-
зивот под кој се јаву ат (седмички и дежурски < 
дневници, тантијеми и ел.) и без обзир што вакви 
награди не се сметат за режија при разрезуењето 
на порезот на претпријатието кое ги иеплатуе; 

д) провизиите На агентите на ооигур авај ук јите 
друштва, доколку тие не се- намештеш-Јци на осигу-
рава ју к ј е т о др уш тв о; / 

гј) случајните провизии за посредувањето кај ' 
куно-продав ането; 

е) наградите на конкуренте за идејни скици, 
грагјевински планови, уметнички дела и ел. 

В) ПРИХОДИ ПО УЛОЗИТЕ НА ШТЕДЊА 
На • порез по одбиток подлегнуват приходите 

по уловите на штедња по уложи ите книжици, по 
уловите на штедња на текукјата сметка и ел. До-
колку овие приходи ги исплатуваат кредитните 
установи (банки, штедионици;, кредитни задруги: ел.) 
Приходите по обичните текукји сметки кои ги ис-
платуваат банките и сите други привредни прет-
пријатиа подлегну в ат на порез по IV група. 

Г) ПРИХОДИ ОД ХАРТИИ О Д ВРЕДНОСТ 
И УДЕЛИ 

Под овие приходи се.разбират сите примања по 
акциите (делниците) о б л и г а ц и ј е (обвезниците) и 
уделите., Како приход од акциите според дивиденда-
та се смета: интересот со капиталот, разделуењето 
на резервните фондови во вид на издавање на, бес-
платни акции, ликвид авионите вишкови на имотот 
над означената вредност на акцијата и ел. 

Како приход од о б л и г а ц и ј е се сметат покрај 
интересот и (исплатната премија лу тржиште згоди-' 
гоци и ел. 

Како приход, под 'уделите се сметат: разделуе-
њето на добиците сразмерно на уделите, каматите и 
уделите и т. н. 

1:1. ОСНОВИЦА НА ПОРЕЗОТ ПО ОДБИТОКОТ 
Во порееката основица на .поревот по одбитокот 

збору е чл. 10 на Законот кој одредуе за секоја гру-
па на приходи посебно што се смета за пореска 
основица. ' 

1) Пореска основица за приходи од односот 
на службата 

Основица за приходите од односната служба 
ги сочинуваат примањата за работа во службата 
како во пари, така и во натура. 

а) Доколку едно лице (работник или наме-
штеник стои во појкје односи во службата, во тој 
случај примањата од секој однос на службата се 
споредуваат одвоено. Сите примања од едниот од-
нос на службата еочниуват една, пореска основица 
па со цел, за опорезуење има да се соберат,. 

б) Пореската основица ја чинат дневното, не-
делното или месечното примање. Кое од овие при-
мања ке се земе за основица зависи од договоре-
ниот рок на плаќањето, накнадата за работењето. 
Ако накнадата (надниците, платата) се исплатуе 
дневно тогај за поретката основица ке се земи 
дневното примање, а ако исплатата се врши недел-
но ке се земе за основица неделното примање, а ако 
исплатата се врши1 месечно, за основица ке се земе 
месечното примање. Ако приходот пее одреден по 
времето (акордна плата) тогај тој се пресвету е на, 
износот кој ке падне просечно на ден, недела или 
месец па за -основ,ита ке се земи дневниот, недел-
ниот или месечниот износ, во обзир на договоре-
ниот начин на исплатуењето. 
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в) Утврдената пореска основица на изложе-
ниот начин ке се 'Смали, пред одредуењето на: сто-
пат а по која има да се пресмета пор ез от к а ј оние 
обвезници кои имаат малолетни деца. На смалени 
основици имаат право само оние порески обвезници 
чии годишен приход не прејдуе дин. 60.000.— одно-
сно чии месечни приход не прејдуе дин.. 5.000.—, не-
делни дин. 1ј200.— и дневни дин. 200.—. Смалењето 
износи 5% за секое малолетно дете. 

Доколку обата родитела се во служба одбито-
кот се'признава ка ј прееметуењето порезот на тат-
кото!. Ако се родителите раставени, одбитокот ке се 
призна кај оној родител кој ги издржава децата. 

Под малолетни деца се сметат законити, поза-
конети, ванбрачни' и усвоени деца до 18 години ста-
рост, кој немаат самостален доходов и кој ги 'издр-
жав ат родителите. 

Одбитокот за децата ке се уважуе на основа 
на податоците содржани во поретката книжиња на 
пор ес ките обвезници односно на основа потврдата 
на месните народни одбори. Одбитокот ке се ува-
жуе и на основа на податоците и исплатите на до-
датоците за малолетни деца, како и на службената 
евиденција за годините на старост. 

- г) На пореските обвезници постари од 60 го-
дини им се см а лу е пореската основица за 10%, до-
колку нивните приходи не прејјдуват дин. 60.000.— 
годишно одн оси,з 5.000.— месечно, 1.200.— динара 
неделно и дин. 200.— дневно. 

2) Пореска основица за приходи во вид на хоно-
рари, награди и ел.) 

'Порееката основица кај оваа врста на приходи 
ја чини бруто примањето без икаков одбиток. Би-
дејки да височината на ваквите примања не зависи 
обично од времето, тоа ни поретката основица ка ј 
нјив не се одредуе, во принцип, прелеа дневниот, не-
делниот или месечниот приход. 

Секој хонорар, секоја награда!, провизија и ел. 
примања преставке засебна пореска основица. Ис-
плату е њего на овие приходи во рати не утиче на 
височината на основицата, па сите исплатени рати 
на име на еден хонорар награда и слично во една 
пореска година се соберат и се опорезуват уедно. 

Ако хонорарите, наградите и сличните примања 
се јавуат периодично т. е. ако нивното примање е 
предвидено унапред (седмични и- де журески седници 
на членовите на управниот и надзорниот одбор, 
провизии на агентите на осигуравајукјите друштва, 
хонорари на певачите на радио кои секоја недела 
или секои петнаест дена или секој месец изводат 
уметнички точки и в. н.) тогај за пореската основи-
ца ке се земат примањата во еден месец од едно 
лице односно од едно претпријатие. Месечното 
примање во цел , за одредуење на, височината на по-
р а к а т а стопа ке се пресметав ат на годишен износ 
на исплата како и повратните примања од односот 
на службата. 

При разрезуењето на поразот на награди, хоно-
рари и ел.,, кои немаат периодичен карактер, како и 
на приходи од улози на штедња, хартии од вред-
ност и удели не се земат во обзир одредбите на 
ст. 1 и 3 чл. 35 на Законот на пореската основица 
кај овие приходи1 не се смалуе ни ка ј обв единиците 
со малолетни деца ни ка ј обвезниците стари повекје 
од 60 години. 

3) Пореска основица за приходи од улози 
на штедња 

Порееката' основица ка ј овај а врста приходи ја 
сочинуваат приходите од секој улог на штедња на 
уложи а књижица односно од секој улог на штедња 
од текукја сметка во текот на една година. Метју 
тоа, како е во пракса уобичаено иресметуењето на 
приходите (камати) по уловите на штедња двапати, 
односно четир пати годишно, за основица ке се зе-

мат привремено приходот кој се исплату^ или одо-
бруе на сметката ка ј секој рок на пр ес ме ту ењ ето. 
На крај на годината, односно во моментот на ко-
нечно исплатуење на улогот, кога е позната висо-
чината на вкупниот годишен приход по еден улог, 
ке се пресмета дефинитивно порезот ко ј одлагаа на 
годишниот приход. 

4) Пореска основица за приходи од хартии 
од вредност и удели 

Поретката основица к а ј оваа врста приходи ја 
со чин ув ат приходите од секоја хартија од вредност, 
односно во секој :у|дел. На овие прихода ке се при-
менуе чл. 12 на Законот, но секое примање се сме-
та за годишно,, па према неговата височина се 
одр е ду е и л орелската стопа*. 

IV. ПОРЕСКИ СТОПИ И ПРЕСМЕТУЕЊЕ НА 
ПОРЕЗОТ ПО ОДБИТОКОТ 

Исклучително на приходот од хартиите од вред-
ност и удели кои се опорезуват по стопите на II 
скала на чл. 49, сите останали приходи на кои се 
плакја порез по одбитокот се опорезуват по поре-
ските стопи од I скала на чл. 49 на Законот. Обете' 
скали се изработени за годишен приход, па према 
тоа, да би се одредила стопата за пресметуењето на 
порезот, сите оние приходи кои не се сметат за го-
дишни, има претходно да се пр ©сметат во годишен 
износ. При тоа ке се постапуе по следните правила: 

1) Приходи од односната служба 
Сите приходи од односната служба кои имат 

повратен карактер се пресметават на, годишен износ 
па према годишниот износ се одредуе пореската сто-
па од I скала. По одредената стопа се разрезуе по-
резот на дневно, неделно, или месечно примање. При 
пресметуењето на приходот на годишен износ годи-
ната се смета со ЗОО дена, месецот со ,25, а неделата 
со 6 дена. Према тоа, да би се добил годишниот из-
нос на примањето, дневното примање ке се множи 
со ЗОО, неделното со 50, а месечното со 12. 

Примањата о|д случај до случај се сметаат го-
дишни, па не се пресметават на годишен износ 
во цел на одредуење на стопата. Како таја се 
опорезуе вкупно со редовните повратни! примања од 
дотичниот ден,, недела или месец, тоа заедничката 
стопа за нивното опорезуење се одредуе вака: по-
вратното примање се прееметуе .на годишен износ, 
на ова се додава примањето од случај до случај, па 
стопата се одредуе према нивниот збир. Под така 
најдената стопа се о п ор езу е и повратното и случај-
ното примање. 

2) Приходи во вид на хонорари и награди и ел. 
Периодични хонорари се онорезуват на ист на-

чин како и повратните примања од односот на слу-
жбата. Бидејки да е основицата ка ј ваквите прима-
ња збир на месечните хонорари, награди и ел. кои 
едно лице ги прима од едно установа односно едно 
претпријатие, оваа основица се множи со 12 да би 
се добил годишниот износ на примањето. Пошто 
према годишниот износ на примањето се одреди 
поретката стопа, по оваа стопа се пресметуе порезот 
на месечен збир на хонорарот. 

Хонорарите и наградите кои- немаат периодичен 
карактер се сметаат за годишно примање, па тере-
ската стопа се одредуе према височината на испла-
тениот односно пресметаниот хонорар или награда, 
без нивното претходно^ пресметуење на годишен 
износ. 

3) Приходи од улози на штедња 
Доколку во текот на годината се врши пресме-

туење односио ишлатуење на приходот по улогите 
за штедња- по случај на секоја топлата односно 
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пресметуење се врши привремен разрез на поре-
зот по одбитокот. З а основица се зем.а исплатениот 
или пресметаниот (приход, према шијата висина се 
одредбе и поретката стота од I скала на чл. 49 на 
Законот, без пресметуење приходот на годишен из-
нос. -На крај на годината, односно при исплатуењето 
на улогот,, се разрезуе порезот, земајќи за основица 
вкупно исплатениот односно пресметаниот приход 
по еден улог во текот на до тичи ата година. Поретка-
та стопа се одредуе према тој вкупен приход, ко ј пре-
ставуе годишен износ. Од вака разрезаниот порез се 
одбива порезот кој е обуставен при поранешните ис-
плати односно прес^етуења на приходот, па само 
разликата се обуставуе и уплатуе. 

4) Приходи од хартии од вредност и удели 

Приходите по .акциите се одобруват за година 
.и .се сметат за годишен приход. Поради тоа поре-
тката стопа се одр еду е према височината на1 прихо-
дот од секоја акција, без неговото пресметуење на 
годишен износ. По одредената стопа се смета поре-
зот на ишлатеииот приход. 

(На ист начин се поступа и к а ј п р и о д о т по 
уделите, оти тие се исплатуваат за година. 

Приходите по обвезниците, доколку се работи 
за камати, бидејки зависи о д времето на притекну-
њето, се пресметав ат на годишен (Износ, па према 
годишниот износ се одр еду е поретката стопа. Оста-
налите приходи по обвезниците (исплати и премии, 
л угристи з год ит оци) кои немаат карактер на кама-
ти, се сметат за годишни и не се пресметуват на 
годишен износ поради одредуењето на поретката 
стопа. Ст опата се одр еду е према 'височината, на 
стварно исплатениот приход. 

V. 

А)^КОЈ ГО ВРШИ П Р Е С М Е Т У Е Њ Е Т О И НАИЛА-
Т У Е Њ Е Т О НА П О Р Е З ОТ ПО ОДБИТОКОТ 

П о чл. 13 на Законот 'должни се да го обу ста-
ват порезот по одбитокот сите оние лица кои вршат 
иоплатуење на прим адл ежи ос тит е и хонорарите или 
пресмецуење на приходите п о улози на штедња, 
хартии од вредност и удели. Само по себе се разби-
ра да овие исти лица се должни и да пресметуват 
односно да по. разрез ув ат порезот пред об у ст аву е-
љето). Од ова правило има дв,а изузетока: 

а) доколку работодателот, односно лицето 
кое врши пресметуење или исплата на приходите, 

кои подлегуват на порез по одбитокот не стануат 
на подручјето на ФНРЈ, примаоците на приходите 
се должни да овие ги пријават на пореекиот оддел на 
среск&'от народен одбор, надлежен за местото на 
жнеењето на прималецот и да го уплатат порезот 
и тоа во исти рокови како и сите останали лица 
споменати во чл. 13 на Законот. 

б) свештените лица, кои им ат прихода и од 
чинодејствата ке поднесу ат .пријава во текот на ме-
сец јануари на секоја година за постигнатите при-
ходи во протекнатата годана. Пријавата се подне -
суе на пореткиот оддел к о ј во споразум со подно-
силецот, ке утврди годишна вредност на приходот 
од чинодејствијата и на истите ке им разреже порез. 
Со разрезаниот порез свештеникот ке се задолжи во 
книгата) на работодателите. Исплатуењето на акон-
тацијата за текукјата година, ке се врши месечно 
спрема задолжението за претходната година. За нов 
обвезник аконтацијата ке одреди терескиот оддел 
во споразум со обвезник от сходно на чл. 47 на За-
конот. Ако з,а височината на основицата не се по-
стигне споразум помегју свештеникот и надле-
жниот порески оддел, одлуката ке ја до несу е поре-
ска т,а комисија. 

Б) НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕТО НА ОБУСТАВЕ-
НИОТ П О Р Е З 

Во поглед на начинот на ко ј ке се уплатуе поре-
зот по одбитокот, требе да се разликуе измегју по-
резот на приход од службениот однос и порезот на 
останалите приходи. 

1) Приходи од службениот порез 

Порез на приходи од односот на службата се по-
лага во готови пари иљи во порески марки. По по* 
рески марки плакјат порез по одбиток оние рабо-
тодатели кои немаат повекје од 10 лица на работа, 
сем државните надлештва и установи, државните 
претпријатија и сите приватни друштва кои се об-
везни на јавно полагање на сметка. Сите тие мораат 
обуставениот порез да го подарат во гото; пари 
без обзир на бројот на лицата кои се на работа, та-
ка останатите работодатели, кои имаат на работа 
повекје од 1€ намештеници. 

Со цел на пресметуење на порезот по одбитокот 
сите работодатели, сем државните надлештва и уста-
нови, ке водат книга на лицата кои се на работа по 
следниот образец: 
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Овој образец предвиден е да служи за евиден-
ција на исплатените приходи и пресметаниот порез во 
течењето на еден месец. Работодателите, према тоа 
секој месец ке упишуваат во соодветните рубрики 
име и презиме на секој намештеник, податоци за 
староста на обвезниците и бројот на малолетните де-
ца, потоа подаците на исплатените принадлежности 
и пресметаниот порез, податоците со датата за ста-
пуењето на работа на новите намеиЈтеници и 
за денот на излегуењето од работата на на-
мештеникот кој го напуштил претпријатието. Во 
рубриката предвидена за забелешка ке се внесу-
ват податоци за приходите од случај до случај. На 
пример, ако редовното месечно примање на наме-
штеникот е дин. 2.000.— и во еден месец прими по-
крај редовните принадлежности уште дин 1.500.— на 
име на примањето од случај до случа ј тогај во ру-
бриката 6 ке се внесат дин. 3.500.—, а во рубриката 
22 (забелешка) ке се стави: 2.000.— дин. редовни, 
динари 1.500.— случајни. Во рубриката одредена за 
порез ке се упише подпагјајакјиот порез по стопата 
по 4% (стопа на дин. 25-500.— т. е. годишен износ на 
редовната плата е дин. 24.000.— повекје дин. 1.500.— 
на случаен приход). На крај на месецот ке се соберат 
рубриките во кои се уписани платите и надниците, 
односно наградите ил*: хонорарите како и стулците 
во кои е упишан обуставениот порез. 

По стасуењето рокот за уплатуењето на обуста-
вениот порез, оние работодатели кои полагат порез 
во готово, ке го достават обуставениот износ или со 
чек преку Поштенската штедионица или непосредно 
на надлежниот порески оддел. -Ако се врши плаќа-
њето преку Поштанската штедионица на полегјината 
на чековната уплатница ке се назначи оти уплатата 
на порезот по одбитокот се врши, месецот во кој тој 
порез е обуставен и бруто исплатените принадлеж-
ности. Доколку уплатата се врши непосредно на по-
рескиот оддел, парите ке се достават со спроводен 
акт во дупликат, во кој ке се назначи сумата на по-
резот по одбитокот кој се полага, месецот во кој 
обуставата на порезот е извршена и бруто износот 
на исплатените принадлежности. На дупликатот на 
актот порескиот оддел ке го потврди приемот и овој 
на работодателот ке му служи како доказ за извр-
шената уплата. Овој документ ке се чува уз книгата 
на упослените лица. 

Оние работодатели кои по предните одредби не 
се должни да полагат порез по одбиток во готово, 
ке ја вршат уплатата со набавуење на порески марки. 
Марките ке се набавуат кај продавачите на поре-
д и т е артикли за износ на обуставениот порез па ке 
се лепат и поништуват во самата книга на у л о в е -
ните лица, веднага под збирот на платите и збирот 
на порезот . Да би тие завземале што помал про-
стор, работодателите ке набавуат комади кои одго-
варат на најприближната сума на обуставениот по-
рез. Поништуењето ке се врши со печатот на рабо-
тодателот, а ако работодателот нема печат ке ги по-
ништи марките со ^војот потпис и тоа на начин да 
марките не можат повторно да се употребат. Ако ва-
кви работодатели сакаат да обуставениот порез го 
полагаа во готово, а не во порески марки, тие може 
тоа да го чинат на прописан начин за лицата кои се 
должни да го плакјат порезот во готово. 

Дури несе пуштат во продавачка пореските мар-
ки сите работодатели ке го плакјат обуставениот по-
рез на принадлежностите на своите намештеници во 
готои пари. 

Сите упослени 'лица, сем оние кои се на работа 
каЈ државните надлештва и установи, должни се на 
почетокот на секоја година да набават пореска кни-
жица. Пореските книжици ке ги издават пореските 
оддели и месните народни одбори, кои во книжицата 
ке ги внесуваат и личните податоци за упосленото 
лице и податоците за неговите малолетни деца кои 
ги издржаваат. Упосленото лице ке ја предава по-
реската књижица на работо,дателот, при стапу-
ењето на работа, а работодателот во истата ке ја 
внесуе во случај* на секое исплатуење податоците 

за исплатената плата односно надница и сумата на 
задржаниот порез. Оние работодатели кои го полагат 
иорезот во готово ке назначат во книжиците на на-
мештениците бројот на дневникот под кој е порезот 
положен, а оние кои го плаќаат порезот во марки ке 
назначат оти е порезот платен во порески марки. 
Точноста на внесените податоци ке ја потврдуе ра-
ботодателот со својот потпис и печат. Поретката 
книжица ја чува работодателот за еве време на ра-
ботата и внесуе во истата горе наведените податоци 
а при (излегуењето на намештеникот должен е да му 
е даде книжицата од која ке ги упише анте потребни 
податоци. 

Книгата на лицата кои се на работа работодате-
лот е должен да е чува три години рачунајки од 1 
јануари на годината во која служела за внесуење по-
датоците. Работодателите, кои плаќаат порез во по-
рески марки, должни се да ги чуваат од оштетуење 
и налепените марки. Доколку работодалетот не води 
книга на упослените лица или ја води ама неуредно, 
ке се казни по ст. 3 чл. 58 на Законот. Доколку не 
обустави порез, или го обустави а не го предаде бла-
говремено, односно не ги залепи благовремено по-
р е д и т е марки ке се казни по чл. 59 на Законот. 

2) Останали приходи 
Обуставениот порез на останатите приходи на 

кои се плакја порез по одбитокот, се полага во го-
тови пари на надлежниот порески .оддел а спрема 
следните правила: , 

а) приходи во вид на хонорар, награда и ел. — 
Обуставениот порез ке се полага на порескиот од-
дел по список во дупликат. Списокот ке содржи по-
датоци за прималецот на приходот, природата на ра-
бота за која се плакја хонорар или награда, висината 
на исплатениот хонорар, односно наградата, процен-
тот под кој се пресметуе порезот и сумата на по-
резом Надлежниот орган ке го потврди пријемот на 
дупликатот и дупликатот ке му го врати на работо-
дателот, кој да му служи како потврда за уплату-
ењето. 

б) Приходот од улози за штедња. — Порез на 
приходи од улози на* штедња ке се предава на ист 
начин како и порез на награди и хонорари. Списо-
кот по кој ке с е предава порезот, и кој ке се под-
несуе такугјере во дупликат ке содржи податоци на 
бројот на уловите, страната на книгата од улогите, 
односно тек. сметка (за улози на тек. сметка) на која 
сметката се води, сумата на одобрениот приход на 
улагачот. поретката стопа и обуставениот порез. Сем 
овие податоци во списокот кој се поднесуе за II пол-
гогје, ке се внесуе во рубриката одредена за приход, 
вкупното годишно примање, во посебна рубрика по-
резот кој порано бил платен и кој се одбија од по-
резот на годишното примање. 

в) приходи од хартии од вредност и удели. — 
Бидејки да се приходите на овие врсти еднакви за 
сите обвезници односно акции и удели, платилецот на 
овие приходи ке назначуе во списокот кој ( /такугјере 
ке се поднесуе во дупликат: врстата на приходите 
(интерес дивиденда и т. н.), бројот на обвезницата, 
односно акцијата, односно уделот на кој е испла-
тен односно пресметан приходот, приходот по обве-
зницата односно акцијата или уделот, пореската сто-
па. вкупно исплатениот приход и сумата на порезот 
по* одбитокот, кој се полага. Дупликатот на списо-
кот, после потврдуењето на пријемом ке се врати на 
подногсилецот и ке му служи како доказ за платениот 
порез. 

В) РОКОТ ВО КОЈ ПОРЕЗ ОТ ИМА ДА СЕ УПЛАТИ 
Порезот по одбитокот сите лица се должни, кој 

го обуставуат, да го полагат во рок од 15 дена по 
поминуењето на месецот по кој е исплатен приходот, 
односно пресметан. Под исплатуењето односно пре-
сметуењето на приходите требе да се разбере и одо-
бруењето на личната сметка на корисникот. Пропу-
штуењето на овој рок се казнуе од 100 до 10.000.— 
динари (ст. 1 чл. 59 на Законот). 
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Г) НА КОГО ПОРЕЗОТ ИМА ДА СЕ ПРЕДАДЕ 
а) порез на приходите од службениот однос. — 

Обуставениот порез на приходите од службениците 
на државата, кои се на работа во државни надлештва 
и државни установи, исплатните благајни ке го пре-
даваат на пореските оддели територијално надлежни 
за местото на исплатната благајна. 

За сите останали упослени лица, порезот има да 
се предава на порескиот оддел надлежен за местото 
каде упослено™ лице стално работи. ! 

б) порез на останалите приходи. — Порезот на 
останалите приходи се предава на оној порески од-
дел, кој е територијално надлежен за место на ли-
цето кое ја врши исплатата на приходите. Специ-
јално за приходите од улозите на штедња, воколку 
должникот на приходите работи и преку филијали, 
порезот ке се предава на оној порески оддел кој е 
надлежен за филијалата, к а ј кој,а се води сметка на 
улогот, по кој е исплатен односно пресметан при-
ходот. 

VI ГАРАНЦИЈА 
Физичките и правни лица, кои се по Законот 

должни да го наплатат односно да го одбијат поре-
зот по добитокот при исплатата приходите подложни 
на овој порез, гарантуат за овој порез. Според тоа, 
воколку не го наплатат 1од пореските обвезници, 
имаат да го наплатат од својот имот (чл. 68 Законот). 

VII СТЕЧУЕЊЕ ПРИХОДИ ПОДЛОЖНИ НА ПОРЕЗ 
ПО ОДБИТОК И ПРИХОДИ КОИ СЕ ОПОРЕЗУАТ 

ПО ДРУГИ ПОРЕСКИ ГРУПИ 

Потребно е да се направат две забелешки: 
1) стечуење разни приходи кои се опорезуат со 

порез по одбиток кај едно исто лице, нема никаков 
утицај на правилата кои се до сега изложени. На 
пример: ,ако едно лице. кое е инаку во службен од-
нос, има поред приходот од службениот однос уште 
и хонорар за соработувана во весници, камата по 
улога на штедња и дивиденда на акции, секој од 
овие приходи ке се опорезуе на напред пропеаниот 
начин. На крајот на годината, примателот нее дол-
жен да ги пријавуе овие приходи, нити се оние е 0 -

бираат воедно, поради скупното опорезуење. 
2) Стечуење приходи кои се опорезуат со порез 

по одбиток со приходите кои се опорезуат по оста-
налите порески групи, не повлечуат такугјере, ника-
ква промена, во правилата кои се изложени. Порезот 
по одбитокот има да се наплатуе на сите приходи на 
изложениот начин и според тоа што тие приходи ко-
нечно можат да дојдат под опорезуење со порез по 
некоја друга група (ст. 4 чл. 15 Законот). 

Прашањето на стечуење приходи од чл. 10 За-
конот (на кое се плакја порез по одбиток) со оста-
натите приходи, е регулирано во чл. 15 Законот. Не-
колку случаи треба да се разгледаат. 

1) Ако работниците и намештениците. покрај при-
ходите од односот на службата имаат други при-
ходи, кои не се опорезуат со порез по одбиток од-
носно со порез на фиксниот став, тогај они се дол-
жни да поднесат пореска пријава по истекот на го-
дината и тоа како за овие останали приходи, така и 
за приходите од односот на службата. Во тој случај 
сите приходи се собираат воедно и опорезуат по 
прописите кои важат за IV група порезот на доходок 
(скала II чл. 49 Законот). Од овие правила Законот 
познава два изузетка: 

а) приходите на членовите на народните одбори 
земљоделц,и за нивната работа во својство членови 
на одборот, се опорезуат со порезот по одбиток. 
Овие приходи не се собираат со останалите приходи 
на земљоделецот, членот на народниот одбор, кој 
се опорезуат по II група на порезот на доходок (ст. 
3. чл. 17 Законот). Но, ако би логичниот член на на-
родниот одбор постанал обвезник на IV група, тогај 

со останалите негови! приходи би имал да се собере и 
неговиот приход кој го прима како член на народ-
ниот одбор. 

б) ако приходите на работниците и намештени-
ците, кои не се опорезуат со порезот на одбиток, 
односно со порезот на* фик синот , с т а в (приходи под-
ложни по II и IV пореска група), не префрлуат 50% 
на нивниот приход од сите односи на службата, тогај 
сите негови приходи се собираат воедно и опорезу-
ат по I скала чл. 49 Законот. 

При пресметката процентот 50% по предниот 
став не се зимаат во обзир приходите од т. 2 и 3 
чл. 10 Законот, оти стекнуење на овие приходи за-
едно приходите од односот на службата не по-
влечуе обвеза на подносуење пореска пријава. Спо-
ред тоа, обвезникот кој има приход од односот на 
службата 48.000.— приход од хартии од вредност 
10.000 и приход од згради 20.ШО има право на при-
менуење стопата од скалата I чл. 49 Законот, иако 
приходот од хартиите од вредност и приходот од 
зградите заедно му преминуат 50% на приходите од 
односот на службата, оти приходот од хартиите од 
вредност, како и воопште сите приходи од точ. 2 и 3 
чл. 10 Законот во овој случај не се зимаат во оглед 
за одредуење порески скали. 

2) Ако сопствениците на улогите на штедња ка ј 
кредитните установи имаат други приходи (осем при-
ходите кои се опорезуат со порезот по одбиток), 
они се должни да поднесат пријава само за тие други 
приходи. Приходите од улозите на штедња кај кре-
дитните установи не се собираат со останалите при-
ходи на порескиот обвезник, осем ако е во прашање 
обвезник правно лице (чл. 212 Законот). Правните лица 
плакјат порез по IV група на сите свои приходи, на 
и на приходот од улозите на штедња. 

3) Сите останали лица од чл. 9 Законот (прима-
тели на хонорари, награди и слично, сопственици 
на хартии од вредност и удели) ако имаат и други 
приходи (осем приходи кои се опорезуат со поразот 
по одбиток) должни се да поднесат пореска пријава 
за сите свои приходи. Во тој случај сите негови при-
ходи се собират воедно и опорезуат по прописите 
кои важат за IV група на порезот на доходов. 

Пошто порезот по одбиток има да се плати во 
текот на годината без оглед како конечно ке се 
опорезуат приходите кои му се подложни, това во 
ст. 4 чл. 15 Законот е пропишано да платениот по-
рез по одбитокот ију/,а да се одбие од разрезаниот 
порез на вкупниот доходок по II скала чл. 49 За-
конот, така да обвезникот ја доплатуе само разли-
ката. Това исто има да се направи и во случај кој е 
предвиден горе под 16) кога лицата во службениот 
однос имаат и други приходи, кои се помали од 50% 
на приходот од односот на службата, па на сите при-
ходи плакјаат порез по I скала на чл. 49 (види го 
ст. 2 на чл. 46 Законот). 

УП МЕСНИ ПОРЕЗИ 
На порезот од приходите од односот на службата 

и на порезот од приходите од улозите на штедња 
кај кредитните установи не можат да се наплатуат 
никакви месни порези. 

Сите фабрички и правни лица кои вршат исплата 
односно пресметка на хонорари, награди и слично, 
приходи од вредност и удели должни се. при напла-
туењето порезот по одбиток, да го обустават и пре-
дадат на државната каса и месниот порез кој при-
п а ѓ а . 

IX. САНКЦИИ ЗА ПОВРЕДА НА ЗАКОНОТ 
Санкции за повреда на законските прописи се 

предвидени во чл. 69 на Законот. По оваа одредба 
ке се казнуе од 100 до 10.000.— динари (физичко или 
правно лице, кое е должно да обуставу^ порез на 
приходите кои ги исплатуе, воколку овој порез не 
го об уставу е или го обуставу е а не го предава 
благовремено на надлежната државна благајна. 
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X. СПОРОВИ ПОМЕТ ЈУ ПОРЕСКИТЕ ОБВЕЗНИЦИ 
И ЛИЦА КОИ ОБУСТАВУ АТ ПОРЕЗ 

Сите спорови помегју лица, кои по чл. 13 на 
Законот се должни да обуставуат порез по одбито-
ците и пореските обвезници чир иматели на приходите, 
како во поглед на подложноста на порезот на поеди-
ните приходи, така и во поглед на утврдуење на по-
ретката основица и пореската стопа, ке решуе над-
лежниот порески оддел на Н. О. Против одлуките на 
порескиот оддел незадоволната страна може да под-
несе жалба по прописите на Законот за непосредните 
порези. 

XI. ПОРЕСКИ СКАЛИ И ПОРЕСКИ СТОПИ. 
НИВНА ПРИМЕНА 

Во чл. 49 на Законот се предвидена две скали 
за пореските стопи на порезот на доходок; I и И 

скала. Обете ссали се во проценти според годишната 
пореска основица. 

А. 

1) Порез на доход ок по I скала на чл, 49 на 
Законот се пла сја: 1 

а) на пригода од односот на службата (плата 
и надница), 

б) на хонорари, награди и слични приходи ван 
односот од службата, V* 

в) на приходи од улазите на штедња к а ј кре-
дитните метанов 

2) Првата з тонска счгла на сторените стопи, 
пресметана на годишни, месечна, неделни и дневни 
приходи, гласи: ; 

1 2 3 4 5 

Н а п о Р е е к а о с и 0 в и и а 
Пореска 

Н а п о Р Пореска 
годишна месечна неделна дневкч стопа 

(%) 
преку до преку до преку до преку д -) 

стопа 
(%) 

6.000 500 120 20 2,5 
6.000— 15.000 500.— 1.250 120— ЗОО 20— 60 2,6 

15.000— 18.000 1.250— 1.500 ЗОО— 360 50— 60 2,8 
18.000— 21.000 1.500— 1.750 360— 420 60— 70 3,— 
21.000— 24.000 1.750— 2.000 420— 480 70— 80 3,5 
24.000— 30.000 2.000— 2.500 480— 600 80-100 4,— 
30.000— 36.000 2.500— 3.000 600— 720 100- -120 4,5 
36.000— 42.000 3.000— 3.500 720— 840 120 -140 5,— 
42.000— 48.000 3.500— 4.000 840— 960 140 —160 5,5 
48.000— 54.000 4.000— 4.500 960—1.0-80 160—180 6,— 
54.000— 60.000 4.500— 5.000 1.080—1.200 180—200 6,6 
60.000— 66.000 5.000— 5.500 1.200—1.320 200—220 7,— 
66.000— 72.000 5.500— 6.000 1.320—1.440 220—240 7,5 
72.000— 78.000 6.000— 6.500 1.440—1.560 240—260 8,— 
78.000— 84.000 6.500— 7.000 1.560—1.680 26 Л—280 8,5 
84.000— 90.000 7.000— 7.500 1.680—1.800 28Р—ЗОО 9,— 
90.000— 96.000 7.500— 8.000 1.800—1.920 ЗОО -320 9,5 
96.000—102.000 8.000— 8.500 1.920—2.040 320 -340 10,— 

102.000—108.000 8 500— 9.000 2.040—2.160 340—360 10,5 
108.000—114.000 9.000— 9.500 2.160—2.280 360—380 11,— 
114,000—120.000 9.500—10.000 2.280—2.400 380—400 11,5 
120.000—126.000 10.000—10.500 2.400—2.520 400—4,10 12,— 
126.000—132.000 10.500—11.000 2.520—2.640 420—440 12,5 
132.000—138.000 11.000—11.500 2.640—2760 440—460 13,— 
138.000—144.000 11.500—12.000 2.760—2.880 460—480 13,5 
144.000—150.000 12.000—12.500 2.880—3.000 480—500 14,— 
150.000—156.000 12.500—13.000 3.000—3.120 500—520 14,5 
156.000—162.000 13.000—13.500 3.120—3.240 520—540 15,— 
162.000—168.000 13.500—14.000 3.240—3.360 540—560 - 15,5 
168.000—174.000 14.000—14.500 3.360—3.480 560—580 16,— 
174.000—180.000 14.500—15.000 3.480—3.600 580—600 16,5 
180.000—186.000 15.000—15.500 3.600—3.720 600—620 17,— 
186.000—192.000 15.500—16.000 3.720—3.840 620—640 17,5 
192.000—198.000 16.000—16.500 3.840—3.960 640—660 18,— 
198.000—204.000 16.500—17.000 3.960—4.080 660—680 18,5 
204.000—210.000 17.000—17.500 4.080—4.200 680—700 19,— 
210.000—216.000 17.500—18.000 4.200—4.320 700—720 19,5 
216.000 18.000 4.320 720 20,— 

3) По предната табела да се пресмета порезот: дневниот приход. На предните (приходи кои не »ги 
О на приходите од односот на службата, потоа преминуат овие ценз), си порезот ке се пресмета по 

на хонорари, награди, и слични приходи ван о.дно- следните табели со е ж е н и о т .порез; 
сот на службата, кои имаат карактер на периодично (2) на хонорари, ваград^ и слични приходи ван 
примање, слично на приходите од односот на служ- односот на службата, кои немаат карактер на пери-
бата, воколку сите овие приходи од односот на слу- одично поновуење, т. е кои се јавуат само од случај 
жбата и ван односот на службата прејдуат 60.000.—ди- до случај. Пошто овие приходи не се пресметуат во 
нари годишно, 5.000С— динари месечно. 1.200.— динари .годишни «!знос поради изнавогЈање порески стопи, 
неделно или 200.— динари дневно и тоа по стопата туку стварниот приход се смета годишната пореска 
која одговоруе на месечниот, неделниот односно основица, изнесена во рубриката 1 на предната та-
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бела, тоа порезот има да се (пресмета по стоката 
која, одговара на тој стварен приход; 

(3) на приходите од улогите на штедња кај кре-
дитните установи. Ни овој приход не се пресметуе 
во годишен износ поради изнавогјањето на поре-
ската стопа, туку стварниот приход по еден улог се 
смета пореска основица, изнесена во рубриката 1 на 
предната табела, па порезот има да се пресмета во 
текот на годината по стопа која одговара на тој 
стварен приход. Но на крајот на годлната, при по-
следното пресметуење каматата, се зима за годишна 
пореска основица стварниот пресметан приход (ка-
мата) во текот на целата година, па -според него има 
и порезот да се пресмета. 

(4) кога работникот или намештеникот, поред 
редовните повратни приходи, прима од истиот ра-
ботодател, во текот на еден временски период (ден, 
недела, месец) уште и некоја повремена награда 
која има повратен карактер, тогај повратниот при-
ход ке се пресмета на годишен износ. На овој го-
дишен износ има да се додаде сума на таа повре-
мена награда и апоред нивниот собир, смален по-
ради малолетните деца и годините староста на по-
рескиот обвезник, има да се установи соодветна по-
реска стопа, по која има да се пресмета порезот на 
собирот на редовниот и повремениот приход, кој 
такугјере требе предходно да биде смален поради 
малолетните деца и годините староста. На пример: 
на месечната плата од 3.000.— дин. одговара годи-
шна сума од 36.000.— динари, на која има да се 
додате износот на повремениот приход, да речемо 
од 2.000.— динари. Ако обвезникот има две мало-
летни деца, добиениот собир од 38.000.— ^дин. има 
да се смали со 10% (т. е. со 3.800.— дин.).* На оста-
токот од 34.200.— динари одговара пореска стопа 
од 4,5%. Собирот на редовниот и повремниот при-
ход од 5.000.— дин. има такугјере да се смали со 
10% (т. е. со 500.— дин.) па на остатокот од 4.500.— 
дин. ке се пресмета порезот по установената по-
реска стопа по 4,5%. Порезот изнесуе заокружено 
202.— дин. 

4) При пресметањето порезот по предната табела 
треба да се пази на одредбата чл. 52 Законот, по 
која, порезот по повисоката стопа не може да биде 
поголем од порезот по најблиската пореска стопа, 
поголемен со разликата поради која би имало да се 
примени повисоката стопа. 

5) Да за секој конкретн случај не би се вршело 
пресметање на порезот по соодветната пореска сто-
па на приходите од односот на службата и на хоно-
рарите, наградите и сличните приходи ван односот 
на службата, кои имаат карактер на периодично 
поновуење, доколку сите овие приходи не прејдуат 
60.000.— дин. годишно, 5.000.— дин. месечно, 1.200.— 
дин. неделно и 200.— дневно, предната скала на 
пореските стопи е пресметана во табелите со фик-
сниот порез, кои овозможуат полесно и побргу пре-
сметана на порезите и спроводуење контрола, а чие 
отстапуење е незнатно со оглед на заокружуењето на 
порезот по чл. 8 Законот. (На приходите кои ги пре-
минуат наведените цензуси порезот ке се пресмета 
по предходната табела). Напатствие за примена на 
следните табели со фиксен порез е дадено на крајот 
на табелите. 

6) Пресметаните порески стопи во табелите со 
фиксниот порез гласат: 

а) Табелата на порезот на дневните примања: 
(види ја табелата во посебното издање на „Службе-
ниот лист"). 

б) Табелата на порезот на неделните примања: 
(види ја табелата во посебното издање на „Слубе-
ниот лист"). 

в) Табелата на порезот на месечните примања: 
(види ја табелата во посебното издање на „Слубе-
ниот лист"). 

7) Покрај това што е векје напред речено во 
поглед на утврдуењето поресѕ^гге основице и при-

мените на соодветните порески стопи при пресме-
таното порезот по •одбитокот, се даваат уште след-
ните напатствија за примена на предходните табели: 

С) при изработуењето на табелата со фиксниот 
порез се земени во оглед прописите на чл. 52 За-
конот, спрема кои порезот по повисоката стопа не 
може да биде поглем од .поразот по најблиската по-
реска стопа, поголемен со разликата поради која би 
имало да се примена повисока стопа, така овие та-
бели да можат да се применуат без посебно утврду-
ење на това ограничуење; 

(2) табелите се изработени за примањата на 
пореските обвезнеди кои немаат малолетни деца и 
за оние кои имаат до 6 малолетни деца што немаат 
самостоен доходов. Ако лорескиот обвезник има 
иовекје од шест малолетни кои немаат самостоен 
доходак, порезот може да се пресмета на то ј начини 
што за бројот на децата преку 6 ке се изврши од-
биток по точ, 1 чл. 35 Законот и на остатокот иа 
поретката основица да се наЈдег во табелата соодве-
тен порез како и за обвезникот кој има 6 деца. На 
пример: п о р а с т о т обвезник има 7 малолетни деца, 
а прима неделно 1.050.— дин. Одбитокот за едно 
(за седмото) дете) изнесуе 52,.50 дин. На остатокот 
од 997,50 дин. за обвезникот со 6 деца порезот изне-
суе 31.— дин. Во овој премер порезот може да се 
пресмета и по табелата од точ. А12 на тој начин штз 
ова неделно примање од 1.0:50,.— дин. ке се смали 
со 35% (за седум деца по 5%) и на остатокот од 
682,50 дин. ке се пресмета порез по соодветната по-
реска стопа од 4,5% во сума од 31 дин, 

(3) за оореските обвезници кои се постари од 
60 години одбитокот по точ. 3 чл. 35 Законот изне-
селе 10%, т. е. колку и за обвезниците кои имаат две 
малолетна деца,, па на нив порезот ке се пресмета 
како на оние порески обвезници кои имаат две ма-
лолетни деца. Но ако и овие обвезници имаат мало-
летни деца, порезот ке се пресмета така жако да 
имаат 'уште две малолетни деца. На пример, ако 
обврзникот е стар преку 60 години и има три мало-

летне-: деца, порезот ке му се пресмета како на оној 
обвезник кој има пет малолетни деца. Ако во случај 
собирот на бројот 2 и бродот на малолетните деца 
би го преминал бројот 6, порезот ке се пресмета како 
во предходниот под (2); 

(4) табелата на порезот на дневните примања се 
применуе при пресметаното порезот на приходите 
кои се пресметаат и исплатуат дневно. На пример, 
на работникот кој алма три малолетни деца се испла-
туе за еден ден работа 150.— дин. Во табелата на 
порезот на дневните примања, навогЈаме да на при-
мањето од 143—>152.— дин. во рубриката под три 
малолетни деца, порезот износу е 6.— д^н. 

(5) табелата на порезот на неделните примања се 
применуе при пресметаното на порезот на прихо-
дите кои се пресметаат и доплату ат неделно, без 
оглед на тоа што това примање може да се одне-
суе на помалку од 6 дена. На пример, на работни-
кот кој е стар преку 60 години и има две малолетна 
деца се исплатуе на крајот на неделата за 5 дена 
работа 1.2:00.— дин. (Во табелата на порезот на не-
делните примања, во рубриката под 4 малолетни 
деца (одбиток за две деца 10% и заради годините 
староста 10%, сосема 20% како за четири деца), на 
примањето од 1,193—1.200.— дин. порезот изнесу е 
53 дс-.н. 

(6) табелата на порезот на месечните примања 
се применуе при пресметаното на порезот на прихо-
дите кои се пресметаат и исллатуат месечно, без 
оглед на тоа што тоа примање може да се однесу е 
на помалку ил»к' повекје од 25 дена работа во месе-
цот. На пример, на намештеникот кој е стар преку 
60 години а нема малолетни деца му се исплатуе ме-
сечна плата од 3.500.— динари. Во табелата на поре-
зот на месечната примања, во рубриката под две 
малолетни деца (одбиток поради годините на старо-
ста изнесуе 10% како поради две малолетни деца),-
на месечното примање од 3.500.— дин. порезот из-
несу е 157.— динари; 
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(7) при исплатите кои не се вршат дневно, не-
делно или месечно, пуку во некои други рокови, на 
пример шеснаестодневно, порезот има да се пресмета 
спрема табелата на поразот на неделните примања, 
и тоа посебно за секоја недела спрема приходот кој 
на пеја паг ја; 

(8) на приходите од овие врсти, »кои ги преми -
нуат означените цензуси во точ. А/б на ова Напа-
ствие не се дозволуат никакви одбитоци поради ма-
лолетните деца и години на староста на адресниот 
обвезник, па порезот има да се пресмета по првата 
табела, изнесена по точ. А/0 на овој член на Пра-

/ билни кот. 

Б. 

На годишна пореска основица Пореска 
стопа (%) 

преку до 

Пореска 
стопа (%) 

1.000 12,— 
1.000 2.000 12.5 
2.000 4.000 13.— 
4.000 6.000 13.5 
6.000 8.000 14.— 
8.000 12.000 14.5 

12.000 15.000 15.— 
15.000 18.000 16.— 
18.000 21.000 17.— 
21.000 24.000 18.— 
24.000 30.000 19.— 
30.000 42.000 20.— 
42.000 54 ООО 21.— 
54.000 60.000 22.— 
60.000 84.000 23.— 
84.000 108.000 24.— 

108.000 138.000 2 5 -
138.000 144.000 26.— 
144.000 162.000 27.— 
162.000 186 ООО 29.— 
186.000 216.000 32.— 
216.000 3 5 -

3) Приходите од хартии од вредност и удели не 
се пресметуат во годишни износи, туку -поразот се 
пресмета по пореската стопа која одговара на виси-
ната н исплатениот или одобрениот приход по една 
хартија од вредност односно по еден удел, без оглед 
на време за кое тој приход се пресмета. 

4) При 'пресметаното на порезот треба да се 
пази на прописите од чл. 52 Законот и Правилникот. 

ХП Завршни одредби 
Ова Напаствие вл егу е во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративната Народна 
Република Југосавија", а ке се трим ену е од 1 ја-
нуари 1946 година. 

III бр. 1010 
10 февруари 1946 година 

{Белгр1ад 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујовић, с. р. 

100. 
На основа чл. 16, а во врска со чл. 12 точ. а) 

Законот за удружуе,њ.ата, зборовите и други јавни 
скупови, оти се исполнети условите од чл. 13, 14 и 15 
на Законот, по прашањето за оснивање 'Културно-
н о св етно друштво на траг јан ит е по потекло од 
Совјетскиот Сојуз, Министерството на внатрешните 
работи на Федративната Народна Република Југо-
славија донесу е 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ОДОБРУЕЊЕ НА ОСНИВАЊЕ И РАБОТА НА 
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОТО ДРУШТВО НА ГРА-
ЃАНИТЕ ПО ПОТЕКЛО ОД СОВЕТСКИОТ СОЈУЗ 

Се одобруе, според поднесената П р о б а м а и Пра-
вила, оснивање и работа на Културно-просветното 
друштво на грабаните по потекло од Советскиот 
Сојуз, со право на делатност на подрачјето на Феде-
ративната Народна Република Југославија. 

Ова Решење да се достави на Кира В. Ве лозе-
ров од Белград, првиот потписник на пријавата, на 
министерствата на внатрешните работи на народните 
републики на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Такса од динари 30 во таксени марки за ова 
Решење е залепена и прописно поништена на при-
јавата. 

Уз ова Решење да се достави на Кира В. Вело-
зеров по еден примерок на Програмата и Правилата 
на удружење™ со то1а, да бидат снабдевени со клау-
зула на одобреното. 

Бр. 968 I 
* 2 февруари 1946 годила 

Белград 

Министер на внатрешните работи, 
Александар Ранковић, с. р. 

101. 
До донесуењето на Законот за организација на 

ватрогасната служба, Министерството на внатрешните 
работи на ФНРЈ во смисал на точ(. 24 чл. 44 на 
Уставот на ФНРЈ го издава следното 

ОБВЕЗНО ТОЛКУЕЊЕ 
ЗА СЛУЖБА НА ОДБРАНА ОД ПОЖАР 

1. Службата за одбрана од пожар обвакја по-
жарне-превент^в ните мерки (мерки за спречуење на 
пожар) и мерки за гасење на пожар во случај, него-
вото појавуење. 

2. Пожарно-превентивните мерки ги обвакјат 
сите оние радњом, кои се превземат и спроведуат 
да би се спречила возможности за појавуење на 
пожар. Овие мерки со дел се прекинуват со разни 
пролили (како на пр. со грађевински прописи, про-
писи за превоз, сместуење и чување на лесно запалив 
и експлозивен материјал со прописи за електрони 
инсталации и урегја&д со прописи за громобрани, 
со прописи за чистење оџаците), а со дел се одре-
ду в ат или: в општо спрема ме сти ит е потреби или при-
лики, или конкретно во поедини одредени случаи 
(кај извесни претпријатија, установи, -авни локали, 
позоришта, биоскопи, концертни дворани и т. н.). 

3.. Мерките за гасење на пожар ги обвакјаат сите 
ош-:е радњи и средства со кои се постигнуе локали-
зирање и угушуење на настаналиот пожар. 

4. Службата за одбрана од пожар спагја во над-
лежност на органите за внатрешните работи. 

1) Порезот на доход ок по II скала чл. 49 За-
конот го плаќаат : 

а) пореските обвезници од I група на приходите 
од хартии од вредност и удели. 

б) пореските обвезници од II група и 
в) тереските обвезници од IV група 
2) Втората законска скала на пореските стопи 

гласи: 



ОГЛАСНИ ДЕО 
СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВНАТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ 
ОБВЕЗНО ЗАМЕНУЕЊЕ ЛИЧНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ 
И ОБЈАВИ ИЗДАДЕНИ ОД ОКОЛИСКИОТ НА-

РОДЕН ОДБОР ВО НЕВЕСИЊЕ 
Сите лични' легитимации и објави, кои Отсекот на 

внатрешните работи при Околискиот народен одбор 
во Невесиње ги издал во текот 1945 година се 'огла-
суат неважећи. Сите иматели .на овие легитимации 
и објави, кои се навогјаат на* подручјем на Околи-
ната невесињска, должни се да ги заменат со нови 
во рок кој ке го одреди Околискиот отсек на вна-
трешните работи. Оние иматели на овие легитимации 
и објави-:, кои се навогјат на подрачјето на околи-
ната' невесињска, ке ги предадат со една своја фо-
тографија на најблискиот орган на внатрешните ра-
боти поради доставуење на Околискиот отсек на 
внатрешните работи во Невесиње за заменуење. Ор-
ганот на внатрешните работи1 кој ке ги прими овие не. 
важекји легитимации ,или објави, ке им издаде на 
нивните иматели привремени легитимации со најдол 
рок од два месеци. Нивното заменуење ке го изврши 
тогај кога ке добие нов« легитимации од Околискиот 
отсек на внатрешните работи во Невесиње. 

Пбр. 1101/46. — Од Министерството на внатреш-
ните работи на ФНРЈ,, 9 февруари 1946 година. 

ЦАРИНАРНИЦА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
Саопштење пресуде 

Решењем Царинског инспектората у Београду 
број 446 од 7 децембра 1945 године, кажњен је Толат 
Костен да плат1 на име редовних царинских и каз-
нених дажбина и таксе за решење Динара 15.690.25. 

Како је именовани румунски поданик, ван дома-
шаја наших власти, то се решење ов»ш путем саоп-
штава е тим ла противу истога има право жалбе 
Министарству финансија у року од петнаест дана 
по изласку трећег огласа у „Службеном листу", са 
таксом од 50 динара, а преко Царинског инспекто-
рата. 

Број 1222. — Из Царинарнице V Великом Гра-
дишту. 12193 2-3 

К О Н К У Р С И 
САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА 

Израда генералних пројеката за типове гредних 
друмских мостова од армираног бетона 

Савезно Министарство грађевина расписало је 
општи натечај за израду генералних пројеката за 
типове греднкх друмских мостова од армираног 
бетона отвора 10, 15 и 20 м. Рок предаје пројеката 
је 5 април 1946 године. Прва награда износи 27.000. 
дин., друга 20.250— дин., а трећа 13.500.— дин. 
Поред награђених радова Министарство може да 
откупи и известан број пројеката. Право учешћа на 
овом натечају и'мају свм грађани Федеративне На-
родне Републике Југо славије, који нису судском 
одлуком изгубили грађанска права. —г Оцењивачке 
одбор сачињавају: др. инж. Милутин Миланковић, 
професор Универзитета; др инж Јулије Хахамовић, 
инж. савезног Министарства грађевина; инж Божи-
дар Јуднич, инжењер савезног Министарства гра-

ђевина. Услов« се могу добити у Оте еиу за мостове 
савезног Министарства грађевина, Масарикова улица 
број 2, Београд. 

1232 1-2 

С У Д С К И о п ш т и 
СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 

Постављење скрбника 
Извршним закључком Среског суда за I рејон 

града Београда као старатељског од 4 октобра 1945 
године бр. 2337/45-2 одређен је за скрбника отсут-
ном Алберту С. Фархи, бившем индустријалцу-сви-
лару из Београда, који се налази у Швајцарској ње-
гов син Соломон Мони Фархи из Београда, са овла-
шћењем да штити интересе отсутног Алберта. 

Од Среског суда за I рејон града Београда, 4 
октобра 1945 године. 1310 1-1 

Одузимање својевласти 
Извршним закључком Среског суда за I рејон 

града Београда као ванпарничног од 3 јануара «946 
године броЈ 1070/45 одузета је у потпуности своје-
власт душевно оболелом Андрији Б. Ђорђевићу из 
Београда и за стараоца одређен је Бошко Ђорђевић 
из Београда. 

С-бр. 5/46. — Од Среског суда за I рејон града 
Београда, 5 фебруара 1946 године. 1277 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизација полисе 

Срески суд за Ш рејон града Београда по пред-
логу Исака Баруха из Београда објављује да је из-
губљена полиса за осигурање живота код Београд-
ске задруге а. д. у Београду гласећа на име осигу-
р а н и к Исака Баруха чији се уништај тражи у глав-
ном следеће садржине: 

Полиса осигурања живота код Београдске за-
друге месеца септембра 1923 године бр. 10243 на 
суму од 50.000 динара. 

Позива се сваки онај у чијим се рукама горња 
полиса налази да је у року од 2 месеца од дана об-
јављиван^ овога огласа у „Службеном листу" до-
несе суду, а други учесници имају право да у истом 
року ставе приговоре противу предлога ради пони-
штаја изгубљене пол-исе, иначе ће суд по истеку 
овога рока исту огласити за уништену. 

Р. бр. 243/46 — Од Среског суда за Ш рејон 
града Београда, 12 фебруара 1946 године. 1371 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављење скрбника 

Дивна Дејановић, из Београда, поднела је Окру-
жном суду за град Београд противу Драгомира Деја-
новића, монтера, тужбу за развод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан 28 фебруара 1946 године у 8.45 часова 
у соби бр. 8. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се за скрбника Димитрије Николић, адвокат из 
Београда, који ће га заступати на његов трошак и 
опасност, док не дође на суд или не именује себи 
пуномоћник. 

Од Окружног суда за град Београд, 5 фебруара 
1946 године. 1314 1-1 
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Промене у задружном регистру 
Окружни суд за град Београд објављује да је 

закључком овога суда од 24 јануара 1946 године 
уписан у задружни регистар овога суда као ново-
изабрана члан Управног одбора Кредитне задруге 
чиновника и служитеља Привилеговане аграрне бан-
ке а. д. с. о. ј. Лабуд Калуђерчић, виши чиновник 
Паб-а, а избрисан из задружног регистра Божидар 
Чупић, стари члан Управног одбора. 

Посл. бр. Задр. 1У-271. — Од Окружног суда за 
град Београд, 24 јануара 1946 године. 1263 1-1 

Протоколација радње Стојана Д. Милеуснића 
На основу овлашћења Извршног народног од-

бора града Београда — Одељење за трговину за-
натство и индустрију — Отсек за радње ХП број 
1360 од 12 фебруара 1945 године отворио сам у Бе-
ограду радњу издавачку књижару и трговину кан-
целариског материјала коју ћу водити под фирмом* 

„Дом и школа'' Стојан Д, Милеуснић^ ~ 
Фирму ћу сам задуживати и потписивати. 
Ово објављујем на основу § 5 Трговачког за-

кона. 
8 фебруара 1946 године 

у Београду 
Стојан Милеуснић 

Окружни суд за град Београд тврди да је Сто-
јан -Милеуснић садржину овога огласа, који му је 
од стране суда прочитан, као и потпис на истом у 
свему за своје признао. 

Такса у дин. 403,50+50 динара у име судског 
доприноса наплаћена. 

Посл. бр. Фи 67/45. — Од Окружног суда за 
град Београд, 9 фебруара 1946 године 1288 1-1 

Регистрација Хемиске набављачке задруге с.о.ј. 
у Београду 

Окружни суд за град Београд овим објављује 
да- је закључком овога суда Фи бр. 5/46 од 11 јануара 
1946 године уписана у задружни регистар под Задр. 
V 382 Хемиска набављачка задруга с.о.ј. у Београду 
и да су потврђена правила задруге. 

Садржина уписа је следећа: 
Оснивачка скупштина на ко јо ј су правила прим-

љена одржана је на дан 29 новембра 1945 године. 
Фирма и седиште задруге: 
Хемиско набављачка задруга с.о.ј. 
Седиште задруге је у Београду. Област задруж-

ног чланства обухвата територију федералне Србије. 
Задатак задруге је: 
а) да по што повољнијим условима набавља си-

ровине и сав потребни материјал за прераду и про-
изводњу својих чланова; 

б) да исто тако набавља све потребне машине 
и алате за своје чланове као и сам амбалажни мате-
ријал, који је потребан код производње; 

в) да готове прерађевине и производе својих 
чланова ставља у промет; 

г) да сарађује са другим сличним задругама, ра-
ди што повољнијег остварења напред побројаних 
задатака; 

д) да према свакоме заступа интересе својих чла-
нова. 

Одговорност и трајање: 
Задруга се оснива на уделима. Сваки задругар 

одговара за обавезе задругине три пута онолико ко-
лико износи збир свих његових уписаних удела. 

Један пословни удео износи 1000 (хиљаду) ди-
нара. 

Време трајања задруге је неограничено. 
Управни одбор: 
Управни одбор задруге састоји се из седам чла-

нова. 

Чланови Управног одбора су: Жарко Белић, про-
извођач разних хемикалија из Београда, претседник, 
Драган Стефановић, произвођач козметичких и ми-
рисних средстава, из Београда, потпретседник, Дра-
гутин Волић, произвођач козметичких и мирисних 
средстава, из Београда, члан управе, Божидар Ра-
досављевић, произвођач разних хемикалија из Бео-
града, члан управе, Раденко Марковић, произвођач 
разних хемикалија из Београда, члан управе, Мр. 
Андреја Делили, хемиски фарм^цеутски и козметич-
ки лабораторијум, члан управе, др. Миливоје Иван-
ковић, дезинсектор. 

Управни одбор заступа задругу. 
Задругу потписује претседник односно потпрет-

седник и један члан Управног одбора или два члана 
Управног одбора или пак један од горе поменутих 
са чиновником задруге, кога Управни одбор за то 
овласти и то тако да поменути колективно испод ис-
писаног, штамбиљем утиснутог или от штампаног на-
зива фирме ставе својеручне потписе. 

Престанак и ликвидација задруге врши се према 
задругиним правилима и постојећим законским од-
редбама 

Посл. бр. Фи 5/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 11 јануара 1946 године. 555 1-1 

Регистрација Главне железничке радничко-службе-
ничке набављачко-потрошачке задруге с. о. ј. за 

Србију у Београду 
Окружни суд за град Београд овим објављује 

т је закључком од 5 фебруара 1946 године број 
Фсо-60/46, а на предлог Главне железничке задруге 
за Србију б р о ј Фи-60 од 5 фебруара 1946 године, 
регистровао Главну железничку задругу за Србину 
са седиштем у Београду, као пословни и реЕ^зиски 
на страни 394 судског задружног регистра. 

На оснивачкој скупштини одржаној на дан 28 
октобра 1945 године У Београду, донета су пр&вс^ла 
из којих се види да назив гласи: Главна железничка 
радничко-службеничка набављачко-потрошачка за-
друга с. о. федералне Србије са седиштем у Бео-
граду; да се делокруг рада Главне задруге простире 
на територији федералне Србије; да је број чланица 
е-: трајање Главне железничке задруге неограничено, 
а јемство солидарно и ограничено. 

Задатак Главне железничке задруге је: 
1) Пошто се железничке задруге сматрају као 

саставни део радничког покрета, Главна железничка 
задруга помоћи ће рад земаљског одбора Јединстве-
них синдиката Србије и Централне управе Савеза 
железничких и транспортнс-Јх радника у погледу 
економског побољшања положаја радничке класе 
извршавајући све одлуке донете у том погледу; 

2) да окупи у своје чланство све железничке 
раднике, с л у ж б е н и ч е набављачко-потрошачке за-
друге на тер сторији федералне Србије као њихова 
пословна централа; 

3) да набавља намирнице и све друго што је 
потребно за рад Главне железничке задруге и ње-
них чланица у ц&'љу општег снабдевања њихових 
задруга, као и да преузме снабдевање ж е л е з н и ч к а 
мензи које буду постојале у оквиру месних же-
лезничке^ задруга; 

4) да отвара централне и специјалне 'продавнице 
за извесну робу тЈ. са којима би се снабдевали свм 
задругара, као и радионице и индустриска преду-
зећа; 

5) да ствара радничке кухиње за задругаре сво-
јих чланица; 

6) да преко робних инструктори и других ор-
гана даје чланицама упутства о пословању и да се 
брине о исправном раду својих задруга; 

7) да набавља кредите за своје задруге; 
8) да координира рад железничка задруга У 

©мислу постављених м л е т а к а . 
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Главна задруга се оснива на уделима задруга 
чланица. Свака задруга-чланица одговара за оба-
везе Главне железничке задруге десетоструким из-
носом уписаних удела Један пословни удео износи 
ЗОО динара а свака чланица мора да упг/Лпе и уплати 
онолико удела колико има задругара, чланица која 
приступа у Главну железничку задругу. 

Управни одбор Главне железничке задруге за-
ступа задругу према властима и трећим лицима. 

Главну железничку задругу пуноважно потпи-
сују дв1а члана Управног одбора, ил»и' један члан 
Управног одбора и један нарочито овлашћени слу-
жбеник Главне железничке задруге. 

Управни одбор састоји се од двадесет девет 
чланова. Чланови Управног одбора су: претседник 
инж. Светозар Савићевић из Београда, потпретсед-
ник Александар Марковић из Београда; секретар 
Љубомир Алавантић из Београда; чланови; Дра-
гољуб Вељовић из Смедерева, Мевлан Топушко-
в&Љ из Параћина, Милосав Крунић из Ниша, Станоје 
Станојевић из Крушевца, Илија Пантелић из Бео-
града, Славко Јовановић из Ужица, Тихомир Ми-
лошевић из Младеновца, Живорад Васовић из Чач-
ка, Милутин Живовић из Београда, Миодраг Јели-
савчић из Краљева, Јордан Декић из Топчидера, 
Владислав Маринковић из Пирота, Драгутин Дамња-
новић из Београда, Новак Малешевић из Ристовца, 
Радомир Нешић из Ћуприје, Миленко Мирковић из 
Шапца, Владимир Мирковић из Лапова, Никола Ми-
ловановић из Зајечара, Живојин Митић из Лајковца, 
Ђока Марковић из Београда, Бранислав Божић из 
Јагодине, Добросав Ђорђевић <и'з Крагујевца, Србо-
љуб Стојић из Лесковца, Милутин Васић из Пожа-
ревца, Вук Меденица из Београда, Петковић Влада 
из Косова Поља. 

Главна железничка задруга ликвидира, најав-
љује стечај, фузионира се са другом установом пре-
ма одредбама закона. 

Посл. бр. Фи-60/46, — Од Окружног суда за град 
Београд. 1245 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ОКРУГА БЕОГРАДСКОГ 
У БЕОГРАДУ 

Регистрација Азањске кожарско-прерађивачке опан-
чарске продајне задруге е. о. ј. у Азањи 

Окружни суд Округа београдског у Београду, 
као регистарски суд, на основу Закона о привредним 
задругама овим оглашује, да је својим закључком 
Р. бр. 411/46-2 од 22 јануара 1946 године регистро-
вао Азањску кожарско-прерађивачку опанчарску за-
другу с.о.ј. у Азањи на страни 117/На судског за-
дружног регистра и потврдио правила на дан 22 ја-
нуара 1946 године 

На оснивачкој скупштини од 10 јануара 1946 го-
дине решено је, да се правила и рад региструју са-
образно Закону о привредним задругама. 

Фирма и седиште задруге: Азањска кожарско-
прерађивачка опанчарска продајна задруга с.о.ј. у 
Азањи, Срез јасенички, Округ београдски, а област 
задруге обухвата територију села Азање. 

Задатак је задруге: 
а) да заједничким средствима прерађује и изводи 

послове по струци опанчарског заната искључиво 
радном снагом својих задругара; 

б) да врши набавку потребних алата, стројева, 
материјала и сировина за израду; 

в) да потпомаже или сама образује течајеве за 
стручно и опште образовање својих чланова и под-
млатка на раду у задрузи у циљу усавршавања на-
претка занатске привреде. 

Задруга се оснива на уделима и са ограниченом 
одговорношћу. Сваки члан одговара за обавезе за-
другине пет пута онолико колико износи збир свих 
његових уписаних удела. 

Један удео износи 1000 динара, а сваки задругар 
је дужан да упише најмање један удео 

Задругу заступа Управни одбор, а фирму пот-
писују најмање два члана Управног одбора. 

Чланови Управног одбора су: Радооав Дани-
ловић, Живко Миловановић и Михаило Вулићевић. 

Задруга траје неодређено време, а престаје или 
ликвидира према одредбама постојећег закона. 

Р. бр. 411/46-3 — Од Окружног суда Округа бео-
градског у Београду, 22 јануара 1946 године. 

602 1-1 

Регистрација Паланачке земљорадничке набављачко-
продавачке задруге с.о.ј. у Смедеревској Паланци 

Окружни суд Округа београдског у Београду, 
као регистарски суд, на основу Закона о привредним 
задругама овим оглашује, да је својим закључком 
Р. бр. 469/45-2 од 27 децембра 1945 године регистро-
вао Паланачку земљорадничку набављачко-прод^вач-
ку задругу с.о.ј. у Смедеревској Паланци на страни 
105/На судског задружног регистра и потврдио пра-
вила на дан 27 децембра 1945 године. 

На оснивачкој скупштини од 1 јула 1945 године 
решено је, да се правила и рад региструју саобраз-
но прописима Закона о привредним задругама. 

Фирма и седиште задруге: Паланачка земљорад-
ничка набављачко-продавачка задруга с.о.ј у Сме-
деревској Паланци, Срез јасенички, Округ београд-
ски, а област задруге обухвата подручје Смедерев-
к е Паланке. 

Задатак је задруге: 
1) да набавља средства за производњу и потро-

шњу и да их уступа својим задругарима; 
2) да прима од С В О Ј И Х задругара њихове земљо-

радничке производе и прерађевине, које су они сами 
са својим члановима породица или радницима про-
извели, да их групише по врстама и каквоћи и да се 
стара о њиховој најбољој продаји; 

3) да дела у правцу здравственог, просветног и 
социјалног осигурања својих чланова и њихових по-
родица; 

4) да, у циљу прибављања потребних новчаних 
средстава за своје пословање, прима на чување и под 
интерес уштеде, како од својих задругара тако и од 
других улагача; 

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточ-
них производа и прерађевина својих чланова. 

Задруга се оснива на уделима и са ограниченом 
одговорношћу. Сваки члан одговара за обавезе за-
другине пет пута онолико колико износи збир свих 
његових уписаних удела. 

Једа* удео износи 100.— динара. Сваки Је задру-
гар дужан да упише најмање један пословни удео. 
Задругар може имати више уписаних удела. 

Чланови Управног одбора су: Сима Влајић, Ла-
зар Влајић, Иван Аранђеловић, Александар Нешић и 
Милан Ж. Ф. Влајић. 

Задруга траје неодређено време, а престаје или 
ликвидира према одредбама Закона о привредним 
задругама. 

Р. бр. 469/45-3. — Од Окружног суда Округа бео-
градског у Београду, 27 децембра 1945 године. 

577 1-1 

СРЕСКИ СУД У ГЊИЛАНУ 
Конфискација имовине Незира А. Незириа и других 

На основу члана 28 Закона о конфискацији у 
веге-; члана 17 истог Закона извршен Је попис преко 
судског изасланика целокупне покретне и непокретне 
имовине следећих народних непријатеља: 

Незира А. Незири, из села Кабаса, Медије А. 
Ђелили, из села Кабаса, Амета Е. Садри, из села 
Винца, Амета Е. Демири и сина му Мустафе А. Де-
мери, из села Смире, Рамана Церими, из села Де-
белдеја, Имера А. Илази, из села Дебелдеја и Адема 
Мустафе, из села Смира. 

Позивају се повериоци да У року од петнаест 
дана од дана објављивање овог огласа пријаве своја 
потраживања Среском суду у Гњилану. 

Бр. 265. — Од Среског суда у Гњилану, 22 де-
цембра 1945 године. К. 604 1-1 
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Конфискација имовине Гата Симоновића и других 
По извршној пресуди .Војног суда Команде уро-

шевачког подручја броЈ 123/45 године од 14 маја 
1945 године осуђени су због неисплате разрезане 
реквизиције и дела неизвршења наредаба власти по 
члану 15 у вези члана 6 Уредбе о војним судовима, 
а на основу члана -6 и 17 исте Уредбе и то: 

Гата Симоновић зв „Велесански", Душан Сто-
шић, Мемет И, Мемети зв. „Оклан", Селим И И брис 
„Оран", Алим С. Муслијевић зв. „Брезница", Амет 
И. Максути зв, „Ђаковац" и Зија Мемет зв. »Бе-
љуљи" трговци из Гњилана, који су осуђени на кон-
фискацију 50% од целокупне имовине по наплаћеној 
реквизицији. 

Зећир Исљама Рамадан, Драгољуб Симић, зв. 
„МоГ»/:љанин", Ајредин Малић Салијевић, Лазар Ко-
ларевић, зв „Коларски", Реџеп Абдула, зв. „Ђако-
ва^ ' , Илиј,а Трајковић и Амет Мојдин Исен, трговци 
из Гњилана — осуђени су и на конфискацију 30% 
од целокупне имовине а по наплаћеној реквизицији. 

У смислу члана 7 Закона о конфискацији пози-
вају се повериоци да у року од петнаест дана од 
дана објављиван^ овог огласа пријаве своја ис-
траживања Среском суду у Гњилану. 

Бр. Р. 13/45. — Од Среског суда у Гњилану, 21 
децембра 1945 године. К. 603 1-1 

Конфискација имовине Куртеса Б. Саити и других 
На основу члана 28 Закона о конфискацији у 

вези члана 17 истог Закона преко судског изасланика 
извршен је попис целокупне покретне и непокретне 
имовине следећих народних непријатеља: 

Куртеса Б. Саити, из села Бозевца, Мемета А 
Ђемаили и сина му Амета М. Ђемаили, из села То-
понице, Незира Р. Фазлије, Сабита А. Ибраима, Те-
фика Саипа Шабана, Рифата Асани, Велија Б. Ша-
ћири, Кадрија Му али Мустафе, Беата Б. Бајрами, 
Исена А Сали, Алима А. Сали, Алима С. Асани, Аб-
дуле Р. Абдул, Рефика А. Рецепи и Цаила Фејзе, 
сви из села Прилепнице. 

Позивају се повериоци да У року од петнаест 
дана п р г а в е своја истраживања Среском суду у 
Гњилану. 

Бр. Р, 243. — Од Среског суда у Гњилану, 21 
децембра 1945 године. К. 602 1-1 

Конфискација имовине Косте Савића и других 
На основу члана 28 Закона о конфискацији у 

вези члана 17 истог Закона извршен је попис преко 
судског изасланика целокупне покретне и непокретне 
имовине следећих народних непријатеља: 

Косте Савића, из села Врбовца, Фете М. Ми-
сими и? села Могиле, Муарема С. Сулејмана, из села 
Ђелакара, Бајрама Н. Бајрами, из села Бегунца, Ју-
суфа Рамадани, из села Бегунца, Рамиза С. Таира, 
из села Бегунца, Исака Б. Амети, из села Љубишта, 
Асана М. Сефа, из села Љубишта, Ајета 3. Синани, 
из села Љубишта, Ејупа А. Нура, из села Љубишта, 
Рамона И. Салије, из села Љубишта, Мустафе Р. 
Нуредина из села Љубишта, Рамона Н Исака, из 
села Љубишта. 

Позивају се повериоци да у року од петнаест 
дана пријаве своја потраживања Среском суду у 
Гњилану. 

Бр, 242/45. — Од Среског суда у Гњилану, 21 
децембра 1945 године. К. 601 1-1 

СРЕСКИ СУД У ПРИШТИНИ 
• Конфискација имовине Бећира Бећировића 
Решењем Среског суда Среза грачаничког у 

Приштини од 17 новембра 1945 године Кфц. 9/45, 
решено је да се спроведе конфискација целокупне 
покретне и непокретне имовине осуђеног Бећира 
Бећировића из села Великог Белаћевца. 

Позивају се рви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављиван^ овог огласа прија-
ве своја потраживања код овог суда. 

Бр. Кфц. 9/45. — Од Среског суда у Приштини, 
17 новембра 1945 године. К 630 1-1 

Конфискација имовине Реџепа Брвеника 
Решењем Среског суда у Приштини, за Срез 

грачанички од 1 децембра 1945 године Кфц бр. 40/45 
решено је да се спроведе конфискација целокупне 
покретне и непокретне имовине Реџепа Брвеника, 
из Приштине. 

Позивају се св« повериоци до у року од пет-
наест дана од дана објављивања овог огласа при-
јаве своја потраживања код овог суда. 

Кфц. бр. 40/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 629 1-1 

Конфискација имовине Мемета Авдуле 
Решењем Среског суда у Приштини, за Срез 

грачанички, од 27 новембра 1945 године Кфц. бр. 
34/45 решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине Мемета Ав-
дула „Главница" из Приштине. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивања овог огласа при-
јаве своја потраживања код овог суда. 

Кфц. бр. 34/45 — Од Среског суда у Приштини. 
К 628 1-1 

Конфискација имовине др. Николе Радојевића 
Решењем Среског суда у Приштини за Срез 

граматички, од 25 децембра 1945 године, Кфц бр 
24/45 решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине др. Николе 
Радојевића, из Приштине 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивања овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Кфц. бр. 24/45. — Од Среског суда у Приштини 
К 627 1-1 

Конфискација имовине Салиха Абд Ибраима 
Решењем Среског суда у Приштини за Срез 

грачанички од 17 новембра 1945 године Кфц. бр 
6/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине осуђеног Са-
лиха Абд. Ибрахима из Великог Белацевца. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивања овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Бр. Кфц. 6/45 — Од Среског суда у Приштини. 
К 626 1-1 

Конфискација имовине Велимира Савића 
Решењем Среског суда у Приштини за Срез 

грачанички од 22 новембра 1945 године Кфц. бр. 
1/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине осуђеног Ве-
лимира Савића, из Приштине. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављиван^ овог огласа при-
јаве своја истраживања код овог суда. 

Кфц. бр. 1/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 625 1-1 

Конфискација имовине Мурата Реџеповића 
Решењем Среског суда Среза грачаничког у 

Приштини од 17 новембра 1945 године Кфц. бр. 
13/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине осуђеног Му-
рата Реџеповића, из села Крушевца. 
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Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивања овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Бр. Кфц. 13/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 624 1-1 

Конфискација имовине Симе Дуљине 
Решењем Среског суда Среза грачаничког у 

Приштини од 25 новембра 1945 године Кфц. бр. 
18/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине Симе Дуљине, 
из села Милошева. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивање овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Бр. Кфц. 18/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 623 1-1 

Конфискација имовине Бајрама Салиха 
Решењем Среског суда Среза грачаничког у 

Приштини од 17 новембра 1945 године Кфц. бр. 
11/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине осуђеног 
Бајрама Салиха из села ЛескЈвчића. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивање овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Бр. Кфц. 11/45 — Од Среског суда у Приштини. 
К 622 1-1 

Конфискација имовине Селима Бајрама и Амди-
Мацестека 

Решењем Среског суда Среза грачаничког у 
Приштини од 21 децембра 1945 године, решено је да 
се спроведе конфискација имовине Селима Бајрама 
и Амди-Мацестека, из Приштине. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивање овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Кфц. бр. 83/45. — Од Среског суда у Приштини 
К 621 1-1 

Конфискација имовине Ремзи Суфте 
Решењем Среског суда Среза трач атичког у 

Приштини од 21 децембра 1945 године Кфц. бр. 
50/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине Ремзи Суфте, 
из Приштине. 

Позивају се св« повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивање овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Кфц. бр. 50/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 620 1-1 

Конфискација имовине Мите и Димитрија Вицића 
Решењем Среског суда Среза грачаничког у 

Приштини од 21 децембра 1945 године Кфц. бр. 
49/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине Мите и Ди-
митрија Видића из Приштине. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивање овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Кфц. бр. 49/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 619 1-1 

Конфискација имовине Ризе Метуша Петровца 
Решењем Среског суда Среза грачаничког у 

Приштини од 21 новембра 1945 године Кфц. бр. 
48/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине Ризе Метуша 
Петровца, из Приштине. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивање овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Кфц. бр. 48/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 618 1-1 

Конфискација имовине Нове и Љубе Митровића 
Решењем Среског суда Среза грачаничког у 

Приштини од 25 новембра 1945 године Кфц. бр. 
20/45, решено Је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине Нова и Љуба 
Митровића из Милошева. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивања овог огласа при-
јаве своја потраживања код овог суда 

Кфц. бр. 20/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 631 1-1 

Конфискација имовине Николе Жераића 
Решењем Среског суда Среза грачаничког у 

Приштини од 25 новембра 1945 године, Кфц. бр 
21/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине Николе Же-
р а р а , из села Милошева. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивања овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Кфц. бр. 21/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 633 1-1 

Конфискација имовине Зејнела Мурата 
Решењем Среског суда Среза грачаничког у 

Приштини од 21 децембра 1946 године Кфц. бр. 
82/45, решено да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине Зејнела Му-
рата званог „Бајрактар", из Приштине. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивање овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда 

Кфц. бр. 82/45 — Од Среског суда у Приштини. 
К 617 1-1 

Конфиксација имовине Сасивар Шаћира 
Решењем Среског суда у Приштини за Срез 

грачанички од 21 децембра 1945 године Кфц. бр. 
81/45, решено је да се спроведе конфискација цело-
купне покретне и непокретне имовине Сас ив ар Ша-
ћира званог „Дубница", из Приштине 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављивање овог огласа при-
јаве своја потраживање код овог суда. 

Кфц. бр. 81/45. — Од Среског суда у Приштини. 
К 616 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
Амортизација решења о помоћи 

Проглашава се за неважеће решење бр. 2675 од 
3 јуна 1945 године на суму од 1800 динара месечно 
издато од Комисије за додељивање помоћи Свето-
миру Т. Поповићу, начелнику у пензији из Крагу-
јевца, улица Светозара Марковића бр. 4. 

Р. бр. 1-473/45. — Од Среског суда за град Кра-
гујевац, 27 децембра 1945 годеле. 1721 1-1 

Амортизација решења о помоћи 
Проглашава се за неважеће решење III рејона 

бр. 363 од 10 марта 1945 године Комисије за доде-
љивање помоћи Милић Ж. Станки удови пензио-
нерки из Крагујевца, улица Браће Хаџића бр. 33. 

Р. бр. 1-481/45. — Од Среског суда за град Кра-
гујевац, 27 децембра 1945 године. 1721 1-1 
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ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ 
Постављење скрбника 

У бракоразводној ствари тужитеља Томашевић 
Јованке, рођене Ћурчић из Петровца,да, коју за-
ступа Николић Д. Миклош, адвокат из Петровграда, 
против туженога Томашевић Драгослава, пошто је 
боравиште тужене странке непознато, а тужетељ је 
ту тврдњу вероватном учинио, то суд отсутној пар-
нично ј странци одређује за старатеља Тешића Ла-
зара, адвоката из Суботице, ради уручења тужбе 
за развод брака покренуте под горњим бројем, као 
и ради даљег заступања док се суду не јави или не 
именује пуномоћник. 

Уједно се у овој ствари одређује рочиште на 
дан 3 априла 1946 године у 10 часова пре подне У 
згради овога суда бр. 67. 

Позива се тужена странка, да на то рочиште 
приступи лично, јер ће је у противном на њену 
опасност али на трошак тужитеља заступати горе-
именовани по суду старатељ. 

Бр. По 297/45. — Од Окружног суда У Суботици, 
2 јануара 1946 године. 1264 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Регистрација Набављачке задруге индустријалаца у 

Земуну 
Окружни као трговачки суд, у Сремској Митро-

вици, даје овим на опште знање, да је данашњим 
даном објављен у овосудном регистру за друштвене 
фирме, а код фирме Набављач^ задруга индустри-
јалаца у Земуну на основу Трговачког закона следећи 
упис: ова се задруга поново уписује у овосудни тр-
говачки регистар за друштвене фирме на основу за-
кључка овог суда од данас 15 новембра 1945 године, 

Фи. бр. 99/37-40. — Од Окружног суда у Срем-
ској Митровици, 15 новембра 1945 године. 1285 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
Регистрација Камијевске земљорадничке набављачко-

продавачке задруге с.о.ј. у Камијеву 
Одлуком Окружног суда у Пожаревцу од 2 ја-

нуара 1946 године Задр. 1-67, уведена је у судски за-
дружни регистар Камчевска земљорадничка набав-
љачко-потрошачка задруга е. о. у Камијеву, а на 
основу правила која су задругари потписали на осни-
вачкој скупштини од 5 децембра 1945 године. 

Циљ, име, седиште и област: 
У циљу унапређења привреде својих чланова пу-

тем заједничке набавке средстава за производњу и 
потрошњу и заједничке продаје својих производа и 
прерађевина оснива се на основу Закона о привред-
ним задругама друштво неодређеног броја чланова 
са ограниченом одговорношћу под именом Камчев-
ска земљорадничка набављачко-потрошачка задруга 
с.о.ј. у Камијеву, Срез рамски, Округ пожаревачки, 
а област задругина обухвата село Камијево. 

Одговорност и трајање: 
Задруга се оснива на уделима, а сваки задругар 

одговара за обавезе задругине пет пута онолико ко-
лико износи збир свих његових уписаних удела. 

Задруга правно постоји од дана када је надлеж-
ни регистарски суд уведе у задружни регистар, тра-
је неодређено време, а престаје или ликвидира пре-
ма одредбама Закона о привредним задругама. 

Предмет рада: 
За остварење свога циља задруга може да ради 

следеће: 
1) да набавља средства за производњу и потро-

шњу и да их уступа својим задругарима; 
2) да прима од својих задругара њихове земљо-

радничке производе и прерађевине, које су они са-
ми са својим члановима породице произвели, да »л!х 

трудише по врстама и каквоћи и да се стара о њи-
ховој најбољој продаји; 

3) да дела и у правцу здравственог, просветног 
социјалног осигурања својих чланова и њихових по-
родица; 

4) да, у циљу прибављања потребних новчаних 
средстава за своје пословање, прима на чување и 
под интерес уштеде како од својих задругара, тако 
и од других улагача. 

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточ-
них производа и прерађевина својих чланова. 

Пословни удели: 
Један пословни удео износи 100.— динара. Сваки 

задругар дужан је да упише најмање један удео и 
да уписане уделе уплати најдаље у року од године 
дана у четири једнаке тромесечне рате, ако је упи-
сао преко пет удела у року од две године од дана 
уписа у једнаким тромесечним ратама. Прва рата мо-
ра се уплатити одмах при упису. 

Управни одбор састоји се од пет чланова: Бранко 
Живановић, Светислав Аћимовић, Богољуб Обрадо-
вић, Алекса Глишић и Александар Богдановић. 

Заступање задруге: 
Управни одбор заступа задругу пред судовима, 

осталим властима и трећим лицима, а задругу пот-
писују најмање два члана Управног одбора испод 
утиснуте фирме задругине. 

Задр. 1-67. — Од Окружног суда у Пожаревцу, 
2 јануара 1946 године. 398 М 

Д Р У Ш Т В Е Н З Б О Р О В И 
КОЛЕКТИВ А. Д. У КРАГУЈЕВЦУ 

На дан 10 марта 1946 године у 9 часова пре 
подне, у просторијама Дома синдиката, одржаће свој 
прв« редовни збор акционара са дневним редом: 

1) отварање збора и бирање по 2 члана за оверу 
записника и бројање гласова; 

2) извештај Управног одбора са закључним ра-
чунима за 1945 годину; 

3) извештај о раду Надзорног одбора у 1945 го-
дини; 

4) давање разрешнице за рад к рачуне у 1945 
години Управном и Надзорном одбору; 

5) избор 3 члана за Управни и 2 члана за Над-
зорни одбор; 

6) предлози акционара поднети збору у смислу 
друштвених правила, ако их буде било. 

Акционари који желе присуствовати збору, ду-
жни су депонова™ своје потврде о потпуно уплаће-
ном акцизама друштвеној благајни најдаље до 6 
марта т. г. до 16 часова закључно. 

* 

У „Службеном листу" бр. 11 «&• бр. 12 објављен је 
у рубрици „Друштва и зборови" оглас за збор 
акционара предузећа „Колектив" а. д. у Београду, 
а треба: „Колектив" а. д. у Крагујевцу, што се овим 
исправља. 
955 3-3 Управни одбор 

„ПРОИЗВОД" А. Д. 
Позива своје акционаре на збор којгл ће се одр-

жати 24 марта 1946 године у 10 часова, Копаоничка 
6, Београд. 

Дневни ред: 
1) избор деловође и два оверача и бројача гла-

сова; _ 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора за 1945 годину; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за 1945 годину; 
4) евентуалкје; 
5) бирање Управног и Надзорног одбора. 
Позивају се акционара да депонују своје акције 

најдаље до 20 марта 1946 године. 
1222 1-3 Управа. 
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ВРАЊСКО ЕЛЕКТРИЧНО ДРУШТВО А. Д. 
Позив на редовни збор акционара 

На основу чл. 56 Закона о акционарским дру-
штвима и чл. 33 својих правила, Врањско електрично 
друштво а. д. одржаће своју XXIV редовну годишњу 
скупштину на дан 17 марта 1946 године у сали хотела 
,,Палас" у Врању са следећим дневним редом: 

1) конституисање скупштине; 
2) избор секретара скупштине и три оверача 

записника; 
3) извештај Управног одбора о раду и рачунима 

у минулој години са билансом; 
4) извештај Надзорног одбора о свом раду у 

минулој години; 
5) решавање о давању разрешнице Управног и 

Надзорном одбору и усвајање поднетог биланса; 
6) решавање по предлогу Управног одбора о 

измени чл. И и 24 друштвених правила; 
7) избор нових чланова за Управни и Надзорни 

одбор у смислу друштвених правила; и 
8) евентуалне. 
Скупштина ће отпочети тачно у 9 часова пре 

подне. 
Позивају се акционари који на овом збору учество-

вати желе да своје акције депонују на друштвеној 
каси најкасније на три дана пре одређеног дана за 
збор, тј. до 14 марта 1946 године закључно. 
4 Ш 1-3 Управа 

„ДЕЛИКАТЕС" А. Д. 
(пређе „Бит" а. д.) 

Позива своје акционаре на збор који ће се одр-
жати 24 марта 1946 године у 11 часова, Копаоничка 
6, Београд. 

Дневни ред: 
1) избор деловође и дв>а оверача са бројача 

гласова; 
2) читање извештава Управног и Надзорног од-

бора за 1945 годину; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за 1945 годину; 
4) ликвидација друштва и други предлози; 
5) бирање Управног и Надзорног одбора. 
Позивају се акционари да депонују своје акције 

најдаље до 20 марта 1946 године. 
1221 1-3 Управа. 

ПРИВРЕДНА ШТЕДИОНИЦА А. Д. У БЕОГРАДУ 
Одржаће 22 редовни збор акционара на дан 17 

марта 1946 године у 10 часова пре подне, у своме 
локалу Хартвигева ул. бр. 4 са следећим дневним 
редом: 

1) избор деловаће збора и три оверача запи-
сника, који су уједно и бројачи гласова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора о раду у 1945 години, решење о поднетим из-
вештајима и давање разрешнице члановима оба од-
бора за рад и рачуне За 1945" годину; 

3) доношење одлуке о ликвс-.дацији. 
Акционари који желе учествовати на овом збору 

дужни су депонован своје акције најдаље на три 
дана пре збора т.ј. 14 марта до 12 часова. 
875 3-3 Управа 

И З Г У Б Љ Е Н Е И С П Р Ж Е 
ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Кузмана Марко-

вића, Фердо Хариминчића и Емила Венчића огла-
шавају се неважећим. 1370 1-1 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ, ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и 
ГЛАСАЧКО УВЕРЕЊЕ оглашавам неважећим. — 
Ј м ш Личиш«, 1365 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Хусе Хујдур, Ја-
коба Радована, Сулејмана Сарића, Фехима Сели-
мовића. Фабијана Ковачевића, Мухамеда Калића, 
Шерифа Абазовића, Осме Аличајића и Хасима Му-
јаџића оглашавају се неважећим. 1364 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 444610 оглашавам неваже-
ћом. — Милан Влаисављевић, Карловац. 1369 1-1 

ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО четвртог разреда 
Основне школе у Конатицама оглашавам неваже-
ћим. — Милица Станимировић, кројачка ученица, 
Смиљанићева ул бр. 21, Београд. 1284 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам, па је оглашавам 
неважећом. — Адам Тибор, Нови Сад. 1361 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 383148 издата на име Ан-
дрекс Дане В^нко, потпоручника, оглашава се 
неважећом. 1303 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 55284 издата на име Пау-
новић Душана изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 1260 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 56108 издата на име Ва-
совић Милорад изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 2074 1-1 

ОБЈАВУ издату од бивше Команде Топличког под-
ручја број 3077 од 24 априла 1945 године оверену 
код мобилизационог одељка Среза косаничког 
књ. об. бр. 243/45 оглашавам неважећом. — Ми-
ладин Радоњић, из Пролом а. 2232 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 387531 издата на име 'Ми-
тровић Радомира изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 2272 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА Вучковић Станимира Берислава 
број 88040 оглашава се неважећом. 1398 1-1 

ВОЈНО УВЕРЕЊЕ издато од Суперревизионе коми-
сије II армије под бр. 1576/45 године и ЛИЧНУ 
КАРТУ издату од Среског народног одбора у Рачи 
Крагујевачкој оглашавам неважећим. — Бра-
нислав Ж. Поповић, из Лапова. _ 2386 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 32560 издата на име Ристић 
(Пере) Стево изгубљена ј|е и оглашава се нева-
жећом. 1913 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на *Јме: Обрадовић Но-
вака и Филиповића Живка изгубљене су и огла-
шавају се неважећим. 2496 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 426891 издата на оме Пје-
тровић Гаље изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 2497 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА издата # н а име Галић (Јање) 
Мате број 565966 изгубљена је и оглашава се не-
важећом. ' 11036 М 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр о ј 451736, оглашавам нева-
жећом. — Ђуловић Мурат XVII бригада X диви-
зија II армија, Подравска Слатина. 3663 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО о свршеном II разреду Трговачке 
академије у Осијеку, оглашавам неважећим. — 
Јанковић Војислав 8585 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 64493, оглашавам нева-
жећом. — Јовановић Проко, И чета IV батаљон 
II брит, V див из. КНОЈ-а, Ваљево. 3744 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 451750, оглашавам нева-
жећом. — Хасељић Ћамил, XVII бригада X дивиз. 
II Ј. А., Подравска Слатина 3654 1-1 

УВЕРЕЊЕ о демо били зарији, издало под бр. 8272, 
оглашавам неважећим. — Добрила Петровић, Ниш, 
Змај од Ноћаја ЗЗа. . 3650 1-1 

ОБЈАВУ издату од Команде подручја у Крагујевцу 
1945 године, оглашавам неважећом. — Живомир 
Нешић, из Церовца Крагујевац. 3647 1-1 
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ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 182893, оглашавам нева-
жећом. — Александар Марић, Пожаревац. 3641 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 451750 оглашава се нева-
жећом. — Хасељић Ћамил. 3643 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бро.; 101364, оглашавам нева-
жећом. — Плештић Фрањо. 3637 1-1 

ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У оглашавам неважећом. — Ломић 
Ђуро, 0гулин. 3638 1-1 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА број 7059, Р Е Ш Е Њ Е Персо-
налниот отсека штаба XXXVI Југословенске диви-
зије број 117-45 и ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 
779558 оглашавају се неважећим. 1798 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 751351 и УВЕРЕЊЕ 
о постављењу Пов. бр. 135, ЛЕГИТИМАЦИЈА о 
одликовању и ДОЗВОЛА за улазак у Дом армије 
на име водника Симића Крстивоја, ађутанта, из-
губљени су и оглашавају се неважећим 1249 1-1 

ОБЈАВА број 2717 ОБЈАВА за вожњу војних лица 
и експресне војне робе Серија Л Контр. бр. 26420 
и ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 05960 издате на име 
потпоручник Брајовића Машана оглашавају се 
неважећим. 1240 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 381270 издата на име Кру-
шчића Стојана изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 1433 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бро: 736495 издата на име Пе-
шут Ђуре Звонко изгубљена је & оглашава се не-
важећом. 1716 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 732039 издата на име 
Мачковић Ивана изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 2208 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 732128 издата на име Сто-
јанов Александар, изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 2208а 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 688528 владата на име Рунар 
Франц изгубљена е и оглашава се неважећом. 

2480 1-1 
ОБЈАВА број 27561 издата на име Ђуршић Живана 

изгубљена је и оглашава се неважећом. 2212 1-1 
ОБЈАВА број 58119 издата на име Д р а к у л о в и ћ Ве-

лимира изгубљена је и оглашава се неважећом. 
2212 а 1-1 

ВОЈНЕ К Њ И Ж И Ц Е издате на име: Алексића Саве, 
Николића Љубише, Милановића Александра, Ма-
чића Живадина, Гргуревића Веќе, Катанчевића 
Момира и Митровића Јована изгубљене су и огла-
шавају се н е в а ж е ћ и ^ 1459 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 64786 оглашавам нева-
жећом. — Трифуновић Благоја Вељко, курир Озне 
II брит. V л>иш. КНОЈ-а. 3400 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бро: 64636, оглашавам неваже-
ћом. — Мандић Драгомиров Здравко, вод за везу 
II бригаде V дивизије КНОЈ-а, Ваљево. 3399 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 166053/45 оглашавам 
неважећом. — Ђорђевић Боривоје, стрељачка ба-
таљон нишко! подручја, Ниш. 3398 1-1 

ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ бро ј 914237, оглашавам не-
важећом. — Јовановић Милорад, Ниш. 3391 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 64489, оглашавам нева-
жећом. — Игњић Љубинко, Ваљево. 3387 1-1 

ВОЈНИЧКУ К Њ И Ж И Ц У број 103905, оглашавам не-
важећом. — Ордагић Милутин, Ваљево. 3386 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бро,; 224580, оглашавам неваже-
ћом. — Ив ам 1ч ковић Богдана Јанко, Камник. 

3384 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 325244 оглашавам неваже-
ћом. — Тасић Србољуб, Врдник. 3383 1-1 

ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У број 103849, оглашавам неваже-
ћом. — Пантовић Андрија, Ваљево. 3382 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 402629, оглашавам нева-
жећом. — Башић Драго, Земун. 3381 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бро ј 186739, оглашавам нева-
жећом. — Миливоје Стаматовић борац V чете 
III батаљона II бригаде V дивизије КНОЈ-а. 

3377 1-1 
Р Е Ш Е Њ Е о социјалној по-моћи издато од Министар-

ства социјалне политике оглашавам неважећим. 
Евгенија Живковић. Ниш. 3370 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и ПОТВРДУ комисије о 
ограниченој способности, оглашавам неважећим. 
— Владимир Станковић Ниш. 3388 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ бр 537 од 11 октобра 
1945 године издато од Ниже инвалидске комисије 
Крагујевачког војног подручја оглашавам неваже-
ћим. — Љубиша Димитрије. 3366 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 450118 оглашавам неваже-
ћом. — Саманкосмановић Османа Хусе. 3362 1-1 

ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У бр. 451367 оглашавам неваже-
ћом. — Рамић Анде Салиха 3361 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 451342 оглашавам неваже-
ћом — Мујичић Деде Хасиба. 3360 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 6648/45 издату од Народног 
одбора у Зајечару и ОБЈАВУ бр. 25/45 издату од 
Штаба за репатријацију ратних з а р о б љ е н и к и 
интернираца у ОсЈеку 01лашавам неважећим, јер 
сам их изгубио — Милан П. Јовановић, капетан. 

1707 1-1 

ВОЈНУ КАРАКТЕРИСТИКУ, ШКОЛСКО СВЕДО-
ЧАНСТВО о завршеном IV разреду основне шко-
ле у Лапову и КРШТЕНИЦУ цркве Лапово, огла-
шавам неважећим. Милорад Милић, из Лапова, 
Среза лепеничког 1850 1-1 

ВОЈНЕ К Њ И Ж И Ц Е издате на име Карабуа Петра 
Гојко бр. 456858, Кршловић Анте Иве бр. 456814, 
Баришић Николе Петар бр. 456139 и Б а к г а з Боже 
Анте бр 456913 изгубљене су и оглашавају се не-
важећим. 1360 1-1 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 234527/45, ЖУТА ОБЈАВА 
серије „А" № 80254 издате на име Пауновића Ду-
шана изгубљене су и оглашавају се неважећим. 

1342 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ и ЧЛАНСКУ КАРТУ среског 
УСАОС-а оглашавам неважећим. — Момчило Мир-
ковић, Бранковина, Ваљево, 1781 1-1 

ВОЈНИЧКУ К Њ И Ж И Ц У бр. 558694 и ВОЈНИЧКУ 
ИСПРАВУ оглашавам неважећим. — Милоје Ка-
чаревић из Толића, Срез колубарски, Мионица. 

1397 1-1 
РАЧУН број 2130 од 16 новембра 1945 године из-

дат од Дома ваздухопловства У Земуну на Динара 
45.334.84 изгубљен је и оглашава се за неважећи 
— Бр. 2130/45. — Од Финансиског одељења Ко-
манде ваздухопловства. 9427 1-3 

Р А З Н О 
Извршном одлуком Црквеног суда Епархије ни-

шке Ц. с. бр. 4699 од 6 новембра 1945 године разве-
ден је брак између мене Световида Николића тр-
говца из Ниша, и моје бивше жене Милојке рођене 
Јовановић, из Ниша. 

Овим обавештавам све заинтересоване и јавност 
да су сви њени правни послови учињени у моје име 
ништавни. 13110 1-1 
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5. Пожарно превентивни!е мерки, како ји1 мер-
ките за гасење на пожар, доколку не се предвидени 
со поедини законски одредби, јж' пр опи сув а ат град-
скиот односно околискиот народен одбор. При доне-
суењето на овие пропио?: односниот народен одбор 
раководи со приликите и со потребите на својето 
подрачје. 

6. За спроведуењето и контролата за извршуење-
то на о?Јте прописани поларно превентивните .мерки 
како и мерките за гасење на пожар се грижи над-
лежниот раководител за внатрешните работи (начел-
нккот на градскиот одел односно шефот на околи-
скиот .отсек на внатрешните работи). 

Мерките за гасење на пожар ги извршуе људ-
ство™ на ватрогасните технички- формации (органи 
на државната ватрогасна милиција, (активни членови 
на доброволно ватрогасни организации и активни 
членови на индустриските и "заводските ватрогасни 
единици). 

7. (Контролата за извршуењето на пр отпеаните 
ложарно-превентивните мерк!/*' се врши со прегле-
дуењето на зградите, слагалиштата, претпријатијата, 
просториите и местата ка ј што се држи лесно запа-
лев и експлозивен М!атериј,ал. 

Доколку по случај на прегледуењето се утврде-
ни извесни недостатоци, надлежните раководителите 
на внатрешните работи наредуваат да се т»к'е откло-
нат. 

8. Оџаците и чадоводите ги чистат овластените 
оџачарски мајстори по прописите кои важат за вр-
шење на оџачарскиот занат. 

9. Во местата, к а ј што постоји потреба, може по 
одлука на надлежниот народен одбор да се устано-
ват ватрогасни стражи, (како на пр. позоришта, био-
скопи и концертни дворани, други јавни локали ка ј 
што се састануе многу свет, на фискултурни игра-
лишта и т. н.). 

10. За секое место, ка ј што е тоа потребно, над-
лежниот градски односно месен народен одбор обве-
зан е да ги набави најпотребните справи за гасење 
пожар, со нужен алат, материјал и прибор, ко;' 
одговара на месните прилики. 

Ватрогасн&те справи се чуват во ватрогасни га-
ражи, домови *:'ли на други згодни места. 

Ватрогасните оправи и сите останале-; средства 
за гасење пожар мораат да се држат во исправно 
стање. Оваа должност ја врши во местата к а ј што 
нема ватрогасни организации нарочно лице, кое ке 
го одреди за таа цел месниот народен одбор м она 
сноси одговорност за неисправност на справете и 
средствата за гасење пожар. Во местата кај што 
има ватрогасни' организации или единици за ова 
води грижа односниот старешина (заповедник),. 

Ватрогасните справи не може да се употребуват 
за цели-кои немаат врска со гасење на пожар, спасу-
ење или со обука во гасење. 

11. Градскиот односно месниот одбор ке се 
грижи да во нивните места биде секогаш доволно 
вода за гасење пожар. 

Во местата ка ј што нема природно или лесно 
приступачно течење на вода, дотичниот народен од-
бор ке изработи потребен бро ј бунари, цистерна, 
резервоари или бари и ке се гриже-; за нивното уред-
но одржуење. 

Исто така градскиот односно месниот народен 
одбор каде е тоа возможно, ке изработи потребни 
прилази, кон изворите со вода и ке ги одржуе во 
исправно стање. 

Во места со водовод ке се изработат хидранти 
на згодни места. 

12. Ако некој примети пожар должен е без од-
лагање да го пријави на најблискиот орган на на-
родната милиција или на месната ватрогасна орга-
низација. 

Органот на народната милиција, кој го прими 
извештајот за појавуење на пожар, должен е за тоа 
Бедната да ја извесни? ватрогасната организација 
односно единица и надлежниот раководител за вна-
трешните работи, 

Старешината (заповедникот) на в&трогасната ор-
ганизација односно единица, штом го прими изве-
штајот за пожар, наредуе на уобичајен начин да се 
даде знак за појавуење на пожар и без одлагање 
оди на местото на пожарот, каде превзема и ги 
извршне сите потребни меркез за локализирање и 
гасење. 

13. Штом се даде уобичаениот знак за појавуење 
на пожар, сите лица, кои со пожарно-превентивните 
прописи на народниот одбор се одредени за иру--
жање помокј, ма во кој вид ка ј гасењето на пожарот, 
должни се на најбрз начин да се соберат и да се 
стават на располагање на старешината (заповедникот) 
на ватрогасната организација односно единица, на 
чии наређења имаат безусловно да се покоруват за 
време на работата околу гасењето и спасуењето. 

14. Во случај на пожар од големи размери, над-
лежниот раководител за внатрешните работи може 
да ги повика во помокј комшиските ватрогасни 
организации односно едо-Лшци. 

Исто така може да ги повика и сите способни 
лица, без обзир на години на старост и пол да уче-
ствуат бесплатно на гасењето на пожарот, како и 
да ги стават на располагање своите средства за га-
сење, доколку би ги имале и во колку не би им Љ л е 
потребни за властито запазуење. 

Сите ватрогасни организации односно единици 
должни се да се одазоват на предниот позив и спре-
ма својата снага да помагат при гасењето на пожа-
рот. Тие &Јмат право на накнада за утрошениот по-
трошен материјал. 

15. После завршеното гасење надлежниот орган 
на внатрешните работи ке поведе извигја; поради 
утврдуењето на узроците на пожарот. За ова мора 
претходно да го извести надлежниот јавен обви-
нител. 

Бр. 1213 
9 февруари 1946 година 

Белград 

Министер на внатрешните работи, 
А. Ранковић, е. р. 

102. ^ 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПРЕ МИНУ ЕЊ Е „ТРГОПРОМЕТ'' А. Д. ПОД ВР-
ХОВЕН НАДЗОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ТРГОВИЈА И СНАБДУЕЊЕ 

На предлог на Управата на државните трговски 
претпријатија а по укажаната потреба и во спора-
зум со земското Министерство за трговија и снаб-
дуење. 

,р е ш у а ^ 
да друштвото „Тргопромет" а. д. од Нови Сад 

помине под врховен надзор на Министерството за 
трговија и снабдуење на Народната Република Ср-
бија. 

Ова Решење влегуе веднага во сила. 

Бр. 711 
8 јануари 1946 година 

Белград 

Министер на трговијата и снабдуењето> 
инж. Никола Петровић, е. р . 
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103. 
— н д р Е Д Б А —— 
ЗА УВОДЕЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОД-

СТВО ВО ФАБРИКИТЕ НА САПУН 

На основа на одлуката за еднообразно сметко-
водство од 1 февруари 1945 година Државниот реви-
зионен завод изработил: 

а) Сметковен план за големи и средни фабрики за 
сапун; и 

б) С в е т о в е н план за .мали фабрики за сапун. 
Према Решеното на Министерот за трговијата и 

снабдуењета за роковите на сообразуењето на смет-
ководството („Службен лист" бр. 46/45) сите фабрики 
за сапун кои према Одлуката за уводење на едно-
образно сметководство (член 2 точ. а и б) се обвезни 
да уведат еднообразно сметководство, ке ги .сообра-
зат своите сметководства према Сметковниот план на 
фабриките За сапун најдоцна до крај на март 1946 
година. 

Останалите фабрики на сапун кри не се према 
споменатиот член на Одлуката за уводење на едно-
образно сметководство обвезни да ги сообразат свои-
те сметководства према Сметковниот план за фабри-
ки на сапун, можат да ги сообразат према Смет-
ковниот план за >'али фабрики на сапун. 

Према постигнатата согласност со претставниците 
на фабриките за сапун се одредуе работна календар-
ск година. 

Претпријатиата кои ја заклучиле својата работна 
година со некоја друга дата, а не како што е горе 
наведено, ке ја прилагодат датата на заклучокот на 
своите книги со горниот пропис. 

Изработуењето на Сметковниот план за големи и 
средни фабрики за сапун и Сметковниот план за мали 
фабрики за сапун ке се објави во посебно издање на 
„Службениот лист". 

П-14. — Од Државниот ревизонен завод, 4 фе-
вруари 1946 година. 

104. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВ ОДЕ ЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОД-
СТВО ВО ФАБРИКИТЕ НА КОНЗЕРВИ 

На основа на одлуката за еднообразно сметко-
водство од 1 февруари 1945 година Државниот реви-
зинен завод изработил: 

а) Сметковен план за големи и средни фабрики 
за конзерви; и 

б) С^етковен план за мали фабрики за конзерви. 
Према Решението на Министерот за трговијата и 

снабдуењето за роковите на сообразуењето на смет-
ководството („Службен лист" бр. 46/45) сите фабрики 
за конзерви, кои према Одлуката за уводење на едно-
образно сметководство (член 2 точ. а и б) се обвез-
ни да уведат еднообразно сметководство, ке ги со-
образат своите сметководства према Сметковниот 
план на фабриките за конзерви најдоцна до крај на 
март 1946 година. 

Останалите фабрики на конзерви кои не се према 
споменатиот член на Одлуката за уводење на едно-
образно сметководство обвезни да ги сообразат сво-
ите сметководства према Сметковниот план за фа-
брики на конзерви, можат да ги сообразат према 
Сметковниот план за мали фабрики на конзерви. 

Према постигнатата согласност со претставниците 
на фабриките за конзерви се одредуе работна кален-
дарска година. 

Претпријатијата кои ја заклучиле својата работна 
година со некоја друга дата, а не како што е горе 
наведено, ке ја прилагодат датата на заклучокот на 
своите книги со горниот пропис. 

Изработуењето на Сметковниот план за големи и 
средни фабрики за конзерви и Сметковниот план за 
мали фабрики за конзерви ке се објави во посебно 
издање на „Службениот лист". 

П-<15. — Од Државниот ревизионен завод, 4 фе-
вруари 1946 година1. 

105. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВОДЕЊЕ ЕДНО ОБРАЗИ О СМЕТКОВОДСТВО 
ВО ТВОРНИЦИТЕ НА ЦИМЕНТО 

На основа на одлуката за еднообразно сметковод-
ство од 1 февруари 1945 година Државниот ревизи-
онен завод изработил Сметковен план за творниците 
на цименто. ^ 

Спрега Решението на Министерот за трговија и 
снабдуење за роковите на сообразуење сметковод-
ството („Службен лист" бр. 46/45) сите творници на 
цименто, кои според Одлуката за уво дуење еднооб-
разното сметководство (член 2„ точка а и б) се об-
везни да уведат еднообразно сметководство, ке ги 
сообразат своите сметководства према Сметковниот 
план за творниците на цименто најдалеку до крајот 
на март 1946 година. 

Спрема постигнатата согласност со претставни-
ците на творниците за гдименто се одредуе работна 
календарска година. 

Претпријатијата кои ја заклучуеле својата работ-
на година со некоја друга дата, а не како што е 
горе наведено, ке ја прилагодат датата на залучокот 
на своите книги кон горниот пропис. 

Изработуењето на Сметковниот план за творни-
ците за цименто ке се објави во посебно издање на 
„Службениот лист". 

П-16. — Од Државниот ревизионен завод, 4 фе-
вруари 1946 година. 

106. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВОДЕЊЕ ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО 
ВО ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ СЕ ЗАНИ-
НИМАВААТ СО КУП ОПРО ДАВАЧКА НА СТОКА 

На основа Одлуката за еднообразно сметковод-
ство од 1 февруари 1945 Државниот ревизионен за-
вод изработил: 

а) Сметковни план за трговските претприја-
тија кои се занимаваат со куно продавачка на стока; и 

б) Објаснував на Сметковн^от плани 
Според Решението на Министерот за трговија и 

снабдуење за рокови на сообразуење сметководство-
то („Службен лист" бр. 46/45) сите трговски претпри-
јатија кои се занимаваат со кунопродавачка на стока 
кои се според Одлуката за уводуење еднообра-шо 
сметководство, (член 2, точка а) и б) се обвезни да 
уведат едно образ но сметководство, ке ги сообразат 
своите сметководства според Ометковниот план за 
трговските претпријатија кои се занимаваат со куно-
продавачка на стоката до 31 март 1946' година. 

ЈИзрабатуење на Сметковниот план за трговските 
претпријатија кои се занимаваат со куло продавачка 
на стоката ке се објава во посебно издање на „Служ-
бениот лист". 

Од Државниот ревизионен завод, 2 февруари 
1946 година. 
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107. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВОДЕЊЕ ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО 
ВО ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ВРШАТ 

УСЛУГИ 

На основа Одлуката за еднообразно сметковод-
ство од 1 февруари 1945 година Државниот ревизи-
онен завод изработил: 

а) Сметковни план за трговски претпријатија кои 
вршат услуг&Ј; и 

б) Објаснуење на Сметковниот план. 
Според Решењето на Министерот за трговија и 

снабдуење за рокови на сообразуење сметководство 
(„Службен лист" број 46/46) сите трговски претпри-
јатија кои вршат услуги, ;кои според Одлуката за 
уводуење еднообразно сметководство (член 2, точка 
а) и б) се обвезни да уведат еднообразно сметко-
водство ке ги сообразат своите сметководства според 
Сметковниот план за трговски претрпија™ ја кои 
вршат услуга до 31 март 1946 »година. , 

Изработуење на Сметковниот план за трговски 
претпријатија кои вршат услуги ке се -објави во по : 

себно издање на „Службениот лс^ст". 
»Од Државниот ревизионен завод, 4 февруари 

1946 година. 

108. 
ПОВЛЕЧУЕЊЕ ФРАНКО МАРКИ НА МАКЕДОН-

СКИ ЈАЗИК ^ПРОХОР ПЧИНСКИ" 

Со Решењето на Министерот бр. 4046/946 од 7 
февруари 1946 година заклучно со 15 март 1946 го-
дина се повлечуат од промет и губат важност за 
франкирање со 15 април 1946 година франко марките 
на македонски јазик „Прохор Линиски". 

Бр. 4046. — Од Министерството на поштите, те-
леграфите и телефоните, 7 февруари 1946 година. 

З А П И С Н И К 
НА XII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА 
НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 30 ЈАНУАРИ 1946 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Прете едмикот Владимир Симић. 
Секретар Љупчо Арсов. 
Претседникот Владимир Симић го отвора ХИ ре-

довен состанок во 19,20 саатот. 
Прочитаниот Записник на XI редовен состанок 

на Скупштошата се прима без забелешка, па се преј-
дуе на дневниот ред: гласање во целост за нацртот 
на Уставот на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

Бидејки изв бегалецот на Устав о тв очниот одбор 
Моша Пијаде то прочитал извештајот на Редакци-
ониот одбор на Уетавотворните одбори на обата 
дома, Претседникот го ставу е на гласање овој изве-
штај и сите во него содржани стилистички! и грама-
тички поправки и (исправки, кои Окупштината едно-
гласно ги усвојуе 

Потоа се пристапу« на гласање во целост. 
По извршеното поименично т л ж ^ њ е Претсед-

никот го објавуе резултатот на гласањето. 
Гласале са\/о 3:26 народни пратеници и сите 

гласале „за". 

Пр ет седи ик от Влади м)ир Симић објавуе да спо-
ред ова Уставот на Федеративната Народна Репу-
блика Југославија е усвоен во целост со двотре-
к јин еко мнозинство и да конечниот текст на Ус так-
вог во е мисал иа членот 50 Правилникот на Сојуз-
ната 'скупштина на Уеташотворната скупштина ке 
биде упатен на Скупштината на народите да го и она 
усвои. 

Потоа Претеедникот ја заклучуе седницата во 
20,20 саатот, а идната Ја закажуе за 21 саат со днев-
ниот ред: решуење за предлогот на Скупштината на 
народите на конечниот текст на Уставот на Феде-
ративната Народна Република Југослаоија. 

60 јануари 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
Љупчо Арсов, е. р. Владимир Симић, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА XII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА 
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУП-
ШТИНА, ОДРЖАН НА 30 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Пр ете еди ик от Јосип Видмар. 
Секретар Нинко Петровић. 

Претеедникот ја отвора седницата во 19,45 
саатот. 

Бидејки (Исправката! на прошли от Записник ја 
извршил секретарот Јоза Миливојевић и соопштил, 
Записникот од прошлата седница е оверен. 

Прочитаниот Записник на XI редовен состанок 
од 29 јануари 1946 година, Скупштината го примила 
без забелешка. 

Пред пр емину ењето на дневниот ред Претеед-
ни1кот Јосип Видмар и соопштуе на Скуп штипат а да 
народниот пратеник Миливоје Гјуричин моли 5 
дена отсаетво, што Скупштината одобруе. 

Потоа се по мину е на дневниот ред: гласање во 
целост за нацртот на Уставот -на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Бидејки известилецот на Уставотворнот одбор 
др. Синиша Станковић го прочитал извештајот на 
Ред акциониот одбор на Уставотворните одбори на 
обата дома, Претседникот го ставуе на гласање овој 
извештај и сите во него содржани стилистички »и 
граматички' поправки и исправки, кои Скупштината 
едногласно ги у сво ју е. 

После тоа се пристапуе на гласање во целост. 
По извршеното поименично гласање Прете едни-

кот го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 
само 164 народни пратеници и сите гласале „за", а 
И се отсутни. 

Прете едникот Јосип Видмар објаву е да ш о р ед 
ова Уставот на Федеративна Народна Република 
Југославија е усвоен во целост и да конечниот текст 
на Уставот во смисал на членот 50 Правилникот на 
Скуп штипат а на народите на Уставотворната скуп-
штина ке биде упатен на Сојузната скупштина да 
го и она усвои. 

Потоа Претседник от ја заклучуе седницата во 
20,25 саатот а /идната ја з^кажуе за 20,40 саатот со 
дневниот ред: 

Решуење за предлогот на Сојузната скупштина 
на текстот на Уставот на Федеративна Народна Ре-
гцублика Југославија. 

30 јануари '1946 година 
Белград 

Секретар, Претседник, 
Јоза Миливојевић, е. р. Јосип Видмар, е. р. 
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З А П И С Н И К 
НА XIII РЕДОВЕН СОСТАНАК НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 30 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претсед|никот Владимир Симић. 
Секретар Воја Лековић. 
Претседникот Владимир Симић го отвора XIII 

редовен состанок во 21 (саатот. 
Пробиваниот Записник на ХП редовен состанок 

Скупш тин ат,а го прима без забелешка, па се пр еј ду е 
на дневниот ред: решуење за предлогот на Скуп-
штината на народите за конечниот текст на Уставот 
н,а Федеративна Народна Република Југославија. 

Претседник от Владимир Симић го прочита пи-
смото, со кое Скуп ш тин ат а на народите на Уставо-
творната скупштина, во смисла на член 50 на ПО-
своеникот, го доставне конечниот текст на Уставот 
на Федеративна Народна Република Југославија како 
го усвоило едногласно на својот ХИ редовен соста-
нок, одржан иа 30 јануари 1946 година со предлог 
да го усвои и Сојузната скупштина!. 

Пр ете едни кот потоа ја известие Скупштината 
оти на состанокот со Претседник от на Скупштината 
на народите и преку Редукциони от одбор составен 
пом ег ју членовите на Устав отвореног одбор на оба-
та дома утврдил да текстовите на Уставот кои ги 
усвоиле Скупштината на народите и Сојузната скуп-
штина се идентични, па предлага да за конечниот 
текст на Уставот Скупштината на народите гласа 
со акламација, што Скупштината го усваја едно-
гласно. 

Гласајќи со дигање рака Скуп штип ат а едногла-
сно го усваја ставениот конечен текст на! гласање 
на Уставот на Скупштината на народите. 

Пр етсед никот и сите членови на Владата!, сите 
народни пратеници како и сите приватни на гале-
рија стануат и со долготраен аплауз го поздравуат 
изгласуењето на Уставот на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Претседникот Влдимир Симић со општу е да Прет-
седништвото ва Устав отвори ата скупштина на основа 
член 8 на Полковникот за заеднички 'Седници на 
обата доме на Уставотворната скупштина, закажало 
заедничка седница на обата дома за четврток, 31 
јануари 1946 година, во 16 саатот со древниот ред: 
Проглашење на Уставот на Федеративна Народна 
Република Југославида. 

ОкупШТ1И1Ната го овластуе Претседникот да може 
Записникот од денешната седница со 'секретарот кој 
го водиш да го потпише и да го објави во смисла 
на член 22 на Пословникот, па Претседникот ја за-
клучуе седницата во 21,10 сатот. 

С екретар, Пр етсејдник, 
В. Лековић, с. р. Владимир Симић, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА ХИП РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА 
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУП-

ШТИНА ОДРЖАН 30 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседник от Јосип Видмар. 
Секретар Јоза Миливојевић. 
Претседникот го отвора ХН редовен состанок 

на Скупштината на народите во 21 саатот. 
Прочитани от Записник на ХП редовен состанок 

на Скупштината на народите од 30 јануари 1946 го-
дина, Скупштината го прима без забелешки. 

Се прејдуе на дневниот ред: Решуење по пред-
логот на Сојузната скупштина за конечниот текст 
на Уставот на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

Претседникот Јосип Видмар соопштуе оти Скуп-
штината на народите го прима од Сојузната скуп-
штина текстот на изгласаниот предлог на Уставот 
на Федеративна Народна Република Југославија, па 
бидејки да овој текст на Уставот е идентичен со 
текстот на Уставот, кој го усвојила Скупштината на 
народите на својот ХИ редовен состанок, тоа пред-
лага, овој текст на Уставот, да се прими со акламан 
ција. Предлогот на Претседник от Видмар примен е 
едногласно. 

Потоа Претсе|дн1И1кот Видмар го дава текстот на 
Уставот на Сојузната скупштина на гласање. Сите 
присутни со дигање рака гласаа „за". 

Потоа Претседник от со општу е оти прејдлоПот 
на Уставот на Сојузната скупштина е примен едно-
гласно и прогласу е оти Уставот на, Федеративна На-
родна Република Југославија е изгласан и дефини-
тивно примен. 

Прете едни кот Јосип Видмар пред да е заклучи 
седницата ја обавестуе Скупштината, да Скупшти-
ната на народите примила од Претседништвото на 
Уставотворната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија, следно соопштење: „Претсед. 
ништвото на Устав отвор нат а скупштина еа Федера-
тивна Народна Република Југославија на основаа 
член 8 на Поеловникот за заеднички седници на 
обата дома на Устав отвори а та скупштина закажало 
заедничка седница на обата дома, за четврток 31 
јануари 1946 година во 16 сатот, со дневниот ред: 
Прогласуење на Уставот на Федеративна Народна 
Република Југославија". Како скупштината го овла-
сти Претседништвото да го 'овери и објави овој За-
писник, Пр ете еди икот Јосип Видмар со одобрението 
на скупштината ја заклучуе седницата рд 21,05 сатот. 

30 јануари 1946 година 
Белград 

»С екр етар, Пр етеедник, 
Нинко Петровић, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА III ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СКУПШТИНАТА 
НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИ-

НА ОДРЖАНА НА 2 ДЕКЕМВРИ 1945 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседникот на Сојузната скуп-
штина Владимир Симић. 

Секретар на Сојузната скупштина Воја Лековић. 
Претседникот на Сојузната скупштина Владимир 

Симић ја отвара III заедничка седница во 10,35 
сатот. 

Прочитаниот записник на II заедничка седница 
на Уставотворната скупштина се прима без забе-
лешка. 

Добива збор народниот пратеник др. Благоје 
Нешковић кој ја известуе скупштината: да на мина-
лата седница по случај на соопштењето на кандидат-
ската листа за избор на Претседништвото на Уставо-
творната скупштина пропуштено е тоа, што е случај-
но изоставено името на др. Синиша Станковић кој по 
споразумот на сите групи бил предложен за член на 
Претседништвото. Ја »'.оли Скупштината Да ја ис-
прави оваа погрешка и да го избере за член на 
Претседништвото на Уставотворната скупштина др. 
Синиша Станковић. 

Гласајќи со дигање рака Уставотворната скуп-
штина едногласно го уевојуе овој предлог на др. 
Благоја Нешковић и Претседникот на Сојузната ску-
штина Владимир Симић објавуе оти е за член на 
Претседништвото на Уставотворната скупштина из-
бран и др. Синиша Станковић. 
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Се прима на знаење телеграмата на Претседни-
кот на Оку пипаната на Чехословачката република и 
останатите поздравни телеграми, кои стасале на 

, Уставотворната скупштина по случај на прогласу-
ењето на Федеративна Народна Република Југосла-
вија, па се прејдуе на дневниот ред: Предлог на За-
конот за работењето на заедничките седници на оба-
та дома на Уставотворната скупштина. 

Пошто секретарот Воја Лековић го прочита пред-
логот на Законот, Претседникот го отвара претресот. 

Збо,ргу е ја: Моша Пијаде, Фрањо Тажи, Мгл&ан 
Смиљанић, Кирило Савић, др. Анте Рамљак, Радо-
ван Зоговић, др. Макс Шнудерл, Владимир Назор, 
др. Младен Ивековић, др. Драгољуб Јовановић, Јо-
ван Јегдић, др. Милош Московљевић и Гојко Гар-
чевић. 

Бидејки да мнозинството на говорниците во свои-
те говор?/.' ставија и предлози за изменуење и допол-
нуење на Пословникот, Претседникот Владимир Си-
мић дава одмор и ги 'повикуе предлагачите за вре-
ме на одморот да се састанат во одајата бр. 6 пора-
ди договор за поднесените измени и дополнуења. 

После паузата седницата се продолжуе и Прет-
седникот објавуе оти за време на договарањето 
предлагачите се споразумеле за измените и до пол-
н е њ а т а и да за известилец го избрале Моша Пија-
де, кој ке ја соопшти заедничката одлука. 

Изве;стилецот Моша Пијаде од името на сите 
предлагачи ги предложи следните измени и допол-
нуења: 

Насловот треба да гласи: ,„Предлог на Послов-
никот за заеднички седници на обата дома на Уста-
вотворнта скупштина". 

Член 2 се менуе и гласи: „Уставотворната скуп-
штина заседава во заедничка седница на обата дома 
поради избирањето на Претседни^штвото на Уставо-
творната скупштина, поради изборот на мандаторот 
за состав на Сојузната влада, поради одобруењето 
на составот на Сојузната влада, поради прогласуе-
њето на Уставот и тогај кога тоа го одлучат обата 
дома". 

Во чл. 3 став 1 место „„два секретара", иде: „еден 
секретар". Во ставот 2 последната реченица се ^ е . 
нуе и гласи: „Кандидатска листа може да ја подне-
сат најмалку 30 пратеници"; 

Член 4 се менуе и гласи: „Уставотворната скуп-
штина во заедничка седница бира мандатор, на кој 
му поверуе составот на Сојузната влада, а мандато-
рот го поднесу е составот на Владата на одобруење 
на Скупштината. Указот за наименуењето на Сојуз-
ната влада го донесуе Прееедништвото на Уставо-
творната скупштина. 

(Во чл. 5 зборот „Претседник" се сменуе со збо-
рот: „Претседав<ајукј;и" Ставот 3 се смену е и гласи: 
„Претседникот не учествуе во претресот ни во гла-
сањето,, ага ако се гласовите еднакво поделени од-
лучуе гласот на Претседникот". 

Во чл. 9 под 1) зборот „Претседник", се сменуе 
со зборот „Претседавају«;!?/'. 

Во чл. 10 на крај на првиот став зборот „Прет-
седник" се оменуе со зборот „Претседавајукји". 

Во чл. 11 и 12 секаде зборот „Претседник" се 
сменуе со зборот „Претседавајукји". 

Во чл. 11 став 2 зборот „Претседник" се сменуе 
со зборот „Претеедавајукји". 

После овој став се додава нов став кој гласи: 
„Лретседавајукјиот може да предложи да се огра-
ничи траењето на говорот". 

Во чл. 15 во другата реченица пом ег ју збороите 
„ред" и „исцрпен" се додава зборот „не е". 

Во чл. 16 став 2 се брише последната реченица 
која гласи: јСо дигање рака се гласа на овој начин: 
Претседникот ги повику е да дигнат рака сите оние, 
кои гласаат против предлогот". 

На крај на 4 став зборот „Претседник" се сме-
нуе со зборот „Претседавајукји". Последната рече-
ница на тој став се сменуе и гласи: „Гласовите ке 
ги бројат тронда пратеници кои ке се одредат со 
извлечуење". После ово.а се додава нова реченица 
која гласи: „'После свршеното гласање тие ке ги 
уништат гласачките лисчиња". 

Во чл. 21 став 2 се исправуе штампарската гре-
шка и ]У1есто зборот „повреди" се ставуе зборот „по-
вредил", а во третиот став зборот „Претседник" се 
сменуе со зборот „претседавајукји." 

Во чл. 22 се клава нов први став ко:и гласи: „Во 
дворана кај што заседава Скупштината народ-
ните пратеници не може да вл епу ат со оружје". Вто-
риот став се сменуе и гласи: „без одобрење на Прет-
седникот на Уставотворната скупштина никаква во-
оружана сила не може да се постави во Скупштин-
ската зграда". 

Во чл. 23 во последната реченица зборот „Прет-
седник" се сменуе со зборот „Претседава чукји". Се 
додава нов став кој гласи: „Стенографските белешки 
се штампат во едно издање. Секој говор мора да 
биде штампан на јазикот на кој е изречен и со со-
одветното писмо". 

Член 25 се брише во целост. Член '26 стануе 
член 25. 

Потева Уставотворната скупштина1, гласајќи со 
дигање рака, едногласно го усвојуе предлогот на 
Пословникот за заеднички седници на обата до^/а на 
Уставотворната скупштина со сите предложени из-
мени и дополнуења. 

Претеедникот Владимир Симић со пристануењето 
на Скупштината ја заклучуе седницата во 13.10 са-
тот и објавуе от*.' идната седница ке биде закажана 
писмено. 

2 декември 1945 година 
• Белград 
Секретар, 

на Окупштината на 
народите на Уставотвор-

н о а скупштина, 
Јоза Милојевић, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА IV ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА 
НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОДРЖАНА НА 31 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

(Претседавал Претседникот на Скупштината на 
народите на Уставотворната скупштина Јосип Вид-
мар. 

Секретар на Скупштината на народите Јоза Ми-
ливојевић. 

Претседникот на Скулштината на народите Јосип 
Видмар ја отвара IV заедничка седница на обата 
дема во 16,30' сатот. 

.Прочитаниот Записник од Ш заедничка седница 
на обата дод^а од 2 декември 1946 година Уставотвор-
нгта скупштина во прима без забелешка. 

Претседникот на Скупштината на народите Јосип 
Видмар предложуе за дневен ред прогласуење Уста-
вот на Федеративна Народна Република Југославија, 
што Уставотворната скупштина едногласно го усво-
вуе, па се прејде е на дневниот ред. 

Секретарот на Претседништвото на Уставотвор-
ната скупштина Миле Перуничић го прочита писмото 
на Претседништвото на Уставотворната скупштина 
упатено на Уставотворната скупштина, кое гласи: 

„Претседништвата на обата деша на Уставотвор-
ната скупштина, на Сојузната скупштина и Скупшга:-
ната на народите, го известиле Претеедништвото на 

Претседник, 
на Скупшти^та на 

народите на Уетавотвор 
ната скупштина, 
Јосип Видмар, е. р. 
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Уставотворната скупштина да нивните домови на 
ден 30 јануари, на својот ХИ состанок, го изгласале 
конечниот текст на Уставот на ФНРЈ, изработен на 
основа нацртот поднесен во името на Владата од 
страна на Министерот за конституанта а со измените 
и дополнуеаата предложени од уставотворните од-
бори на обата, дома и со накнадни амандмани кои ги 
поднел заменикот на Министерот за конституанта, 
како и со редакциските поправки предложени од 
заедничките редакциски комисии на обата уставо-
творната одбора. 

На својот ХИТ состанок кој е одржан такугјере 
на 30 јануари Сојузната скупштина го усвои ла со 
326 гласа без ниеден глас против и без едно уздржа-
вање конечниот текст на Уставот, кој претходно бил 
усвоен од Скупштв-Јната на народите, а Скупштината 
на народите го усвоила на својот XIII состанок 
истиот ден со 163 гласа 'без ниеден глас против и без 
едно уздржавање конечниот текст на Уставот кој 
предходно бил усвоен од Сојузната скупштина. 

На тој начин, после свестраната дебата за на-
цртот на Уставот во одборите и на пленумите на 
обата дома. Уставотворната скупштина го примила 
Уставот, основниот закон на нашата Федеративна 
Народна Република. 

Во исто време додека се водени дебатите за на-
цртот на Уставот во Уставотворната скупштина ши-
роките народни маси во целата зелија на неброени 
состанци и конференции такугјере зеле најживо уча-
стие во проучуење и дискутуење нацртот на Уставот. 
Со тие состанци, во кои работниот народ на градо-
вите и селата покажал најголемо одушевлење за пред-
ложениот нацрт, длабоко уверену да нацртот н д Уста" 
вот во полна мерка преставуе крунисуење на голе-
мите демократски придобивки на херојските народни 
борби во ослободителната војна против фашизмот и 
реакцијата, пратени се на Скупштината и на Мини-
стерството за конституанта многу предлбн<к1 како 
прилог на поарнуење нацртот. Така истовремено со 
работата на Скупштина!а и целиот народ во земја-
та па и ван од сегашните државни граници, со свое 
одобрував и жив'о упасти е во »^работу ењето на Уста-
вот покажал во колка ^ерка овој Устав претставуе 
општонародно дело, во колка мерка тој одговоруена 
животните интереси и истинските демократски, на-
предни тежњи на сите наши народи. 

Исполнето со овие уверења и извршуејки ја сво-
јата должност спрема народот и неговите претстав-
ништва, Претседништвото на Уставотворната скуп-
штина има чест да го поднесе во духот на законот и 
Нословникот на заедничката: седница на обата дома 
на Уставотворната скупштина усвоениот Устав поради 
неговото прогласував". 

Известителот на Уставотворниот одбор на Сојуз-
ната скупштина Моша Пијаде го прочитал на српски 
јазик првиот дел на Уставот. Народниот пратеник 
Звонко Бркић го прочитал на хрватски јазик вториот 
дел на Уставот до членот 77. Народниот пратеник 
Марјан Брецељ го прочитал на словеначки вториот 
дел на Уставот од членот 77 до членот 115 и народ-
ниот пратеник Влада Малески го прочитал на маке-
донски јазик вториот дел на Уставот од членот 115 
до крај и целиот дел трет прелазни и завршни одред-
би заклучно со членот 139 на Уставот. 

Потоа народниот пратеник Сретен Жујовић го 
прочитал предлогот на Одлуката на Уставотворната 
скупштина за прогласував Уставот кој во името на 
народните пратеници на клубот на Народниот фронт 
го потпишале: Сретен Жујовић, Андрија Хебранг, 
Бане Андрејев, Фране Фрол, Грујо Пуцар, Михо Ма-
ринко, СеЈниша Станковић, др. Обрен Блгојевић, Ми-
тар Бакић, Јосип (Рус, Љубо Бабић и Лазар Кули-
шевски, а ко ј гласи: 

„Уставотворната скупштина на Федеративната На-
родна Република Југославија, како врховен претстав-
ник на народниот суверенитет и израз на еднадушна 
волја на сите народи на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, на заедничката седница на своите 

домови, на Сојузната скупштина и Скупштината на 
народите 

о д л у ч у е: 
Уставот на Федер апсената Народна Република 

Југославија, усвоен од Сојузната скупштина и Скуп-
штината на народите, да се прогласи лг објави на на-
родите и грабаните на Федеративната 'Народна Ре-
публика Југославија". 

Претседникот Јосип Видмар го ставуе на гласање 
овој предлог, кој Уставотворната скупштина едно-
гласно го усвовуе. 

После извршеното гласање Претседникот Јосип 
Видмар објаву е, да Уста в отвор ната скупштина едно-
гласно го прогласила Уставот на ФНРЈ ој да со ова 
прогласуење Уставот влегуе во сила. 

Потоа народниот пратеник Родољуб Чолаковић 
го прочитуе предлогот кој во името на пратениците 
на Клубот на Народниот фронт го поднеле: Јосип 
Рус, Сретен Жујовић, Митар Бакић, Синиша Станко-
вић, др. Обрен Благојевић, Љубо Бабић, Андрија 
Хебранг, Фране Фрол„ Гјуро Пуцар, Михо Маринко, 
Бане Андрејев и Лазар Ќулишевеки, ш кој гласи: 

После усвовуењето во Сојузната Скупштина и 
Скупшината на народите, и после свечаното прогла-
сував на заедничката седница на обата дома Уставот 
на Федеративна Народна Република Југославија, 
основниот, закон на новата држава, придобивките на 
заедничките братски ослободителни борби на наро-
дите на Југославија и нивните слободни вол ји да 
живеат заедно во една Федеративна и на основа на 
истинска демократија изградена држава. 

УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА 
пошто ја завршила оваа. голема задача, поверена 

и од народите како на уставотворно тело, решуе, да 
согласно на Уставот, кој ја предвидуе Народната 
скупштина на Федеративната Народната Република 
Југославија како претставник на народниот сувере-
нитет и како врховен орган на државната власт 
на Федеративната Народна Република Југославија, 
а поради извршував на крупни законодавни задачи 
на изградував целокупната државна организација, во 
својот сегашниот состав да продолжи 'работа како 
Народна скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија за предвиден рок со Уставот". 

Претседникот Јосип Видмар го ставуе на гласаае 
овој предлог, кој Уетавотворната скупштина едно-
гласно го усвовуе. 

Потоа секретарот на Президиумот на Народната 
скупштина Миле Перуничић го пр очиту е Указот за 
свикував Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија во I ванредно заседание 
кој гласи: ! 

„,Пошто Уставотворната скупштина со прогласу-
в а в Уставот .на Федеративната Народна Република 
Југославија ја завршила својата работа како Уставо-
творна скупштина и на основа Одлуката на заеднич-
ката седница на обата дома продолжуе работа како 
Народна скупштина на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија, Президиу^от на Народната 
скупштина на .Федеративна Народна Република Југо-
славија на основа членот 74 точ. 1 Уставот решуе: 

Народната скупштина на Федеративната Народна 
Република Југославија да се свика во I ванредно за-
седание, кое ке се отвори со заедничка седница на 
Сојузното векје и Векјето на народите на ден 31 ја-
нуари 1946 година во 18,30 сатот со дневен ред: утвр-
дуење дневниот ред." 

Председникот на Векјето на народите Јосип Вид-
мар во својот подолг збор го истакнуе историскиот 
значај на оваа .седница, им го честита на сите народи 
на Југославија,, на народните пратеници, а нарочито 
на Претседникот на владата, на Маршалот на Југо-
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славија Ј. Б. Тито Уставот на Федер агилната Народна 
Република Југославија. 

Потоа Скупштината го овластуе Претседникот да 
може Записникот на денешната седница со секрета-
рот да го потпише и објави, па Претеедникот Јосип 
Видмар ја заклучуе седницата во 18,10 сатот. 
31 јануари 1946 година 

Белград ; 

Секретар на 
Скупштината на народите 

на Устав отвори ата 
скупштина, 

Нинко Петровић, е. р 

З А П И С Н И К 
НА I ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВ-
НА НАРОДИ^ РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДР-
ЖАН НА 31 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседникот на Сојузното в.екје 
Владимир Симић. 

Секретар на Сојузното векје Воја Лековић. 
Претееднимот на Сојузното векје Владимир Си-

мић го отвора првото ванредно заседање на Народ-
ната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија и првата зедничка седница на обата 
дома на Народната скупштина во 18,35 саатот. 

Пред прејдуењето на дневниот ред: утврдуење 
на дневниот ред, Претседникот на Сојузното векје 
Владимир Симић го прочита писмото на Претседни-
кот на Министерскиот совет, Министерот на Народ-
ната одбрана и застапникот на Министерот на над-
ворешните работи Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито од 31 јануари 1946 година, испратено до 
Президиумот на Народната скупштина на Федера-
тивна Народна Република Југославија, кое гласи: 

„Во врска со тоа што Уставотворната скуп-
штина донела нов Устав, смета за своја должност 
да поднесе и оставка на Сојузната влада да би мо-
жело веднага да се пристапи на извршуењето на 
одлуките кои содржи Уставот во Главата VIII за 
сојузните органи на државната управа. 

Изразувам благодарност во свое име и на сите 
членови на Владата на поверењето кое Уставотвор-
ната скупштина и изрази на Сојузната влада на 1 
декември 1945 година, кога и повери вршење на 
должноста до овој голем историски час кога нашата 
земја доби вистински демократски Устав 

Претседникот на Сојузното векје Владимир Си-
мић предлага за дневен ред на денешната седница: 
Оставка на Владата на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, што Скупштината едногласно 
усваја, па се прејдуе на дневниот ред 

Народниот пратеник др. Благоје Нешковић до-
бија збор и го ставуе следниот предлог: 

ипер во«, Народната скупштина да ја уважи остав-
ката, која е поднесе сегашниот Претседник на Вла-
дата Маршал на Југославија другарот Тито; 

друго, Народната скупштина да го повери ман-
датот за состав на новата Влада на Маршалот на 
Југославија другарот Јосип 1Броз-Ти1то; и 

трекје, сегашната Влада да ја врши својата функ-
ција д о составуењето на новата Влада и до превзе-
мањето функциите од сегашната Влада. 

Скупштината едногласно го усваја свој предлог 
на народниот пратеник др. Благоје Нешковић, па 

Претседникот на Сојузното век је Владимир Симић 
ја заклучуе седницата во 18,40 сатот и објавуе, оти 
идната седница ке биде закажана писмено. 

31 јануари 1946 година 
Белград. 

Претседник на 
Векјето на народите на 

Народната скупштина, 
Јосип Видмар, е. р. 

Секретар на 
Векјето на народите на 

Народната скупштина, 
Нинко Петровић, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА II ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВ-

НАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, 
ОДРЖАНА НА 1 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Прет е еин имот на Векјето на наро-
дите Јосип Видмар. 

Секретар на Векјето на народите Нинко Пе-
тровић. 

Претседник от Јосип Видмар ја отвору е седни-
цата во 16,20 саатот. 

Прочитаниот Записник на I заедничка седница 
на обата дома на Скупштината се -прима без за-
белешка. 

Пред п сим ину ењ ето на дневниот ред: утврдуење 
дневниот ред. 

Претседник от на Векјето на народите Јосип Ви-
дмар предложуе з,а дневен ред: Именуење на новата 
Влада на Федративната Народна Република Југо-
славија, што Народната скупштина едногласно усво-
јуе, па се преминуе на дневниот ред: 

Народниот пратеник Маршалот на Југославија 
Јосип Бр оз-Тито, (мандаторот на Скупштината, ја 
поднееуе и ја предложуе листата на новата Влада 
на Федеративна Народна Република Југославија. 

Претседник на Владата Јосип Броз-Тито, Пот-
претеедник на Министерскиот совет и Претседник 
на Контролната комисија при Владата Едвард Кар-
дељ, втор Потпретседник на Министерскиот совет 
Јаша Продановић, Министер без портфел Милован 
Гјилас, Министер без портфел Кирило Савић, Ми-
нистер без портфел Димитар Несторов, Министер 
на надворешните работи Станоје Симић, Министер 
на народната одбрана Јосип Броз-Тито, .Министер 
на-соопштенијата Тодор Вујасиновић, Министер на 
поморството Анте Вркљан, Министер на поштите 
Драго Марушић, Министер на надворешната трго-
вија инж. Никола Петровић, Министер на финанси-
ите Сретен Жујовић, Министер на внатрешните ра-
боти Александар Ранковић, Министер на правосу-
дието Фране Фрол, Министер на индустријата, и 
Претседник на планската комисија Андрија Хебранг, 
Министер на рударството Бане Андрејев, Министер 
на трговијата т снабдуењето др. Заим Шарац, Ми-
нистер на поледелството и шумарството др. Васо Чу-
бриловић, Министер на работата Вицко Крстуловиќ, 
Министер за грабежите Владо Зечевић и Министер 
на информациите Сава Косановић. 

Народната скупштина еднодушно ја прихвати 
и потврди листата на министрите како ја предло-
жил мандаторот, па потоа Пр ете ед ник от Јосип Вид-
мар проглашуе да Скупштината ја им ену ел а новата 
Влада на Федеративната Народна Република Југо-
славија според листата која ја поднел Маршалот на 
Југославија Јосип Броз-Тито. 

После одморот Претеедникот Јосип Видмар ја 
известуе Народната скупштина оти за време на 
одморот новостоставената Влада положила заклетва 
пред Президиумот на Народната скупштина. 

Претседник на 
Скупштината на народите 

на Уетавотворната 
' скупштина, 

Јосип Видмар, е. р. 
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'После тоа добива збор Претседникот на Бла. 
дата Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито, 
кој го дава својот ек ап оз е. 

Претседникот Јосип Видмар отвора дискусија 
по . експозето ка Министерот Претседникот Јосип 
Бр оз-Тито. 

Збору еле: Светозар Вукмановић во името иа 
пратениците на Црна Гора, Борис Кидрич во име на 
групата на народните пратеници на Освободилнта 
фронта на Словенија, Гјуро Пудар во името на пра-
тениците на Босна и Херцеговина, Љупчо Арсов во 

• името на пратениците на Мгк едс ни ја, Владимир На-
зор во името на пратениците на Хрватска и Мома 
Марковић во името на пратениците на Србија, кои 
во своите говори го поздравија експозето на Прет-
с едиикот на Владата Јосип Броз-Тито. 

Бидејки Народната скупштина едногласно го 
усвои експозето на Претседвикот на Владата, Прет-
седникот Јосип Видмар ја заклучуе седницата во 
19 саатот со тол, да идната биде закажана писмено. 

1 февруари 1946 година 
Белград 

Претседник на Сојузното в ек је 
на Народната скупштина, 

Владимир Симић, с. р. 
Секретар на Сојузното векје 

на Народната скупштина, 
В. Лековић, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА III ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ЋЕДЕРАТИВ-
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВ-

ЖАНА НА 2 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседник от на Сојузното .в ек је 
Владимир Симић. 

Секретар на Сојузното векје Воја Лековић. 
Про читаниот записник на втората заедничка! сед-

ница од 1 февруари 1946 година скупштината без 
забелешки го прима, па се прејдуе на дневниот 
ред; утврдуење на дневниот ред. 

Претседникот на Сојузното век је Владимир Си-
мић го прочита актот на Президиумот на Народна-
та скупштина бр. 1043 од 2 февруари 1946 година, 
кој гласи: „Президиумот на Народната скупштина 
на ФНРЈ предлага за заедничката седница на Сојуз-
ното в ек је и В ек ј ето на народите повикана за 2 фе-
вруари 1946 година, како едина точка на дневниот 
ред: Именуење на Врховниот командант на Југосло-
венската- армија". 

Скупштината едногласно го усвојте предлогот 
на Лрезидиумот, па се -прејдуе на дневниот ред. 

Потпредседникот на Президиумот на Народната 
скупштина Моша Пијаде го прочита предлогот на 
Превид ну мот кој гласи: 

„Член 135 на Уставот одредуе оти Врховниот ко-
мандант на Југословенската армија го им ену е На-
родната скупштина на ФНРЈ на^ заедничка седница 
на обата дом,а и да Врховниот командант раководи 
со целокупната воена и оружена сила на Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

Со цел на спроводуењето на Уставот и сообр.а-
зуењето на сите установи на одредбите на Уставот, 
Презвдиумот на Нар двата скупштина на ФНРЈ сви-
ка заедничка седница на обата дома поради имену, 
ењето на Врховниот .командант. 

Должноста на Врховниот командант на Југосло-
венската армија е една од 'најчестите и истодобно 
најодговорните должности во нашата Народна Ре-
публика. Обвезите према народот и спрема татко-
вината, кои лежат на плештите на Врховниот коман-
дант спагјаат мегју најтешките обвези со кои може 
да се оптерети еден човек во службата на народот 
и државата. Затоа звањето на вака висока чест, ва-

ка голева одговорност и вакваа тежина на обвезите, 
може да се додели само на човек кој ужива општо 
и неподеливо поверење на сите наши народи и на 
а кој граѓанин на нашата Народна Република, са-
мо на човек за кого е секој граѓанин долбоко уве-
рен оти ги има сите оние највисоки морални квали-
тети кои мораат да го красат војсководачот без-
граничната љубав према народот и татковината, ван-' 
редното осекјање на лична и војничка чест и честа 
на својата татковина, долбоката омраза против не-
пријателите на нашите народи и нашата народна др-
жава, татковска љубав и грижа за Армијата како це-
лина и за секој нејзин војник, само на човек кој на 
военото поле дал докази на своите големи војнички 
способности, јачина на карактерот и вољата и зан-
редниот самопрегор и пожртвованост во службата 
на народната работа. 

Федеративната .Народна .Република Југославија, 
нејзините братски здружени народи, исполнети се со 
гордост дека имаат во својата средина човек кој во 
полна мера ги поседуе сите особини, одлики и ква-
литети ко ј се бар ат за личноста на Врховниот ко-
мандант. Нашите народи не се ади одучити само во 
свеста за тоа оти тој човек го красат сите тие го-
леми особини, туку исто така се еди оду шии во б ез-
ир ѕиданата љубов и поверење 'према личноста на 
оној кој,, идејкји од селска кук ја и од работнички 
»редови се узд.игна до инициатор, организатор и ра-
ководител на нивната зеадничка ослободителна 
борба, да војсководач кој смело и одважно ги воде. 
ше и ја доведе нивната демократска борба против 
фашисти от окупатор -и неговите издајнички слуги 
до величаиствена победа. Ама нашите народи знаат 
да оној, кој во борбите ги водеше како Врховен 
командант, не' беше само војсководач с д ванредна 
обдареност и високи војнички квалитети, туку да 
тој во исто време беше и нивни политички водач, 
оној ко ј ги соедини и на кој му припагја најголем 
дел од з ас лутат а за конечната победа на национал-
ните и демократските тежњи на нашите народи. 

Тој човек е Марш ал от ига Југославија Јосип 
Броз-Тито. 

Поради тоа Президиумот и предлага на заед-
ничката е единица н,а Народната 'скупштина да го 
(им ену е за Врховен командант Марш а лот на Југо-
славија Јосипа Броз-Тита". 

Скупштина едногласно го усво ју е предлогот на 
Президиум от и Претседникот на Сојузното векје 
Владимир Симић об јаву е, да Народната скупштина 
на заедничката седница на обата дома едногласно, 
еднодушно 'И со големо одушевлење го именовала за 
Врховен командант на Југосло®енеаката армија 
Мар шалот на Југославија Јосипа Бр оз-Тито. 

Маршал от на Југославија Јосип Броз-Тито зема 
збор и во својот гдвор го изнесуе постанокот и раз-
витокот на Југословенската армија, нејзината улога 
во борбата за ослободуењето на татковината, во 
ширењето на слогата и единството на југословен-
ските народи како и во из гр аду ењ ето и обновуење-
то на земјата по ослободуењето. Се заблагодари на 
Народната скупштина на ова високо поверење, оти 
смета да е голема чее да се биде Врховен коман-
дант на Југословенската армија и се нафакја оти 
ке го оправда укажаното му поверење и оти ке (да-
де све од себе в>о мирот да се .изгради и усаврши 
југословенската армија, која ке биде залога на не-
зависноста, мирниот развиток и посрекјната иднина 
на Федеративна Народна Република Југославија. 

Потоа Претседник от на Сојузното век је Влади-
мир Симић ја заклучуе седницата во 17,45 сатот и 
објавуе да идната седница ке биде по потреба за-
кажана писмено. 

2 февруари 1946 година 
Белград 

Секретар Претседник * 
на Векјето на народите на В е кј ето на народите 

на Народната 'Скупштина, на Народната скупштина, 
Јоза Миливојевић, е. р. Јосип Видмар, е. р. 
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З А П И С Н И К 
НА IV ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ОБАТА ДОМА 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДР 

ЖАНА НА 4 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА ВО 
БЕЛГРАД 

Претседавал Претседникот на Векјето на наро-
дите Јосип Видмар. 

Секретар на Векјето на народиве Јоза Миливо-
јевић, 

Прочитаниот записник на Ш заедничка седница 
од .2 февруари 1946 година Скупштината го прима 
без забелешка, па се прејдуе на дневниот ред: Утвр-
дуење дневниот ред. 

Претседникот на Векјето на народите Јосип Вид-
мар предложуе на Скупштината за прва точка на 
дневниот ред: Предлог на Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ за разрешуењето должно-
ста на Јавниот обвинител на Федеративна Народна 
Република Југославија др. Јоже Вилфан и предлог за 
именуење за Јавен обвинител на ФНРЈ пуковник др. 
Јосип Хрнчевић, народен пратеник. 

За друга точка на дневниот ред Оретседникот 
предложуе на Скупштината предлог- на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ за избор на судија 
на Бојното векје на Врховниот суд на ФНРЈ пуков-
никот Мирко Крџић, народен пратеник. 

Скупштината едногласно го усвојуе предложе-
ниот дневен ред 

Прејдуејки на претресот на првата точка на днев-
ниот ред Лретседникот Јосип Видмар дава збор на 
Првиот .Р1отпретседник на Президиумот Моша Пијаде, 
кој го образложуе предлогот на Президиумот за раз . 
решуење должноста на Јавниот обвинител др. Јоже 
Вилфан и предлогот за именуење др. Јосип Хрнчевић 
за Јавен обвинител на ФНРЈ, давајќи биографија на 
предложениот Јавен обвинител др. Хрнчевић. 

Кога Народната скупштина едногласно го У С В О Ј И 
предлогот на Президиумот, Претседникот на Векјето 
на народите Јосип Видмар објавуе да досегашниот 
Јавен обвинител на ФНРЈ др. Јоже |Вилфан е разре-
шен од должноста и да на неговото место Народната 
скупштина го именуела др. Јосип Хрнчевић, народ-
ниот пратеник. 

Прејдуејки на втората точка на дневниот ред: 
Предлог на Президиумот на Народната скупштина 
на ФНРЈ да се за судија на (Водното векје на Врхов-
ниот суд на ФНРЈ избере Мирко Крџић, народен 
пратеник, добива збор Првиот ПоТпретседник на 
Президиумот Моша Пијаде, ко ј такугјере го образ-
ложуе предлогот на Президиумот и ја изноруе био-
графијата на предложениот Мглрко Крџић. 

Народната скупштина едногласно го усвојуе 
предлогот на Президиумот, па Претседникот Јосип 
Видмар објавуе да за судија на Бојното векје на 
Ф. Н. Р. Ј. е именуен пуковникот Мирко Крџић, на-
родниот пратеник. 

Потоа Претседникот го чита Указот на Прези-
диумот за заклученото на I ванредно заседање на 
Народната' скупштина на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

Кога Скупштината го усвоји предлогот на Прет-
седникот Видмар да може со секретарот на дене-
шната седница да го овери и објави записникот на 
оваа седница, како последно на ова заседање, Прет-
с еди ик от ја заклучуе седницата во 20,20 саатот, со 
тоа да идната писмено ке биде закажано. 

4 февруари 1946 година 
Белград 

Претседник 
на Векјето на народите 

на Народната скупштина 
Јосип Видмар, е. р. 

Секретар 
на Векјето на народите 

«а Народната скупштина 
Јоза Миливојевић, е. р. 

Д Е К Р Е Т И 
Со Решењето на Министерот на поледелството 

на Сојузната влада бр. 2084/1 од 12 октомври 1945 
година на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 го-
дина, по потреба на службата, а на предлог на Оде-
л е њ е м за научно-истражителна работа, е поставен 
Константин Поповић, бивши директор на Поледел-
ско школо во пензија, за хонорарен службеник на 
Главната поледелска станица на Министерството на 
поледелството, во привремено својство, со прина-
длежности од 2.700.— динара месечно. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2085/1 од 12 октомври 1945 
година, на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 
година, по потреба на службата, е поставен инж. 
атр. Мирко Станојевић, бивши чиновник на Поле-
делскиот факултет, за референт на Оделењето за 
аграрна политика на Министерството на поледел-
ството на Сојузната влада, во привремено својство, 
со принадлежности на чиновник од VIII положајна 
група. 

Со Решењето на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2086/1 од 12 октомври 1945 
година, на основа чл. 1 и 4 на Уредбата за поста-
ву ење и унапредуење државните службеници на Со-
јузната влада од 2 април 1945 година и Уредбата 
за регулирање принадлежностите на службениците 
од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници 
на сојузните министерства и установи од 20 април 
1945 година, по потреба на службата, а на предлог 
на Оделењето за научно-истражителна работа, е по-
ставен инж. агр. Маровић Милан, за референт на 
Отсекот за пропаганда при Оделењето за научно-
истражителна работа на Министерството на поле-
делството на Сојузната влада, во привремено свој-
ство, со принадлежности на чиновник од VIII по-
ложа јна група. 

Со Решењето на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2087/1 од 12 октомври 1945 
година, по укажана потреба, а на основа Уредбите 
од 2 и 20 април 1945 година, е поставен инж. Алек-
сандар Стебут, професор на Универзитет во пензија 
за хонорарен службеник на Главната поледелска 
станица на Министерството ка поледелството на Со-
јузната влада, во привремено својство, со прина-
длежности од 3.000.— динари месечно. 

Со Решењето на- Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2088 од 12 октомври 1945 
година, на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 
година, по укажана потреба, превземен је »и поста-
вен инж. агр. Јордан Гиров, досегашни чиновник на 
Министерството на поледелството за Македонија, за 
шеф на Набавниот отсек на Општото оделење на 
Министерството на поледелството .на Сојузната 
влада, во привремено С В О Ј С Т В О , СО принадлежности 
на чиновник од VII положајна .група. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2298 од 5 ноември 1945 го-
дина, по потреба на службата, а на основа Уред-
бите од 2 и 20 април 1945 година и на предлог на 
Оделењето за научно-истражителна работа, прев-
земен е др. Благоје Рогановић, поледелскиот струч-
њак на Околискиот НО во Сврљиг од 5 положајне 
група, во служба на Министерството на поледел-
ството на Сојузната влада, и се поставуе за поле-
делски стручњак на Сојузниот завод за оплемену-
ење и производство на растенија, со право на при-
надлежности на чиновник од V положајна група. 
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Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2299/1 од 5 ноември 1945 
година, на основа чл. 1 и 4 на Уредбата за поста-
вуење и унапредуење државните службеници на Со-
јузната влада од 2 април 1945 година и Уредбата за 
регулирање принадлежностите на државните служ-
беници на граѓанскиот ред и останалите јавни 
службеници на сојузните министерства и установи од 
20 април 1945 година, по потреба на службата, а 
на предлог на Оделењето за научно-истражителната 
работа превземена је инж. Ема Громан, стручњак во 
Заводот за заштита на растенијата досегашниот чи-
новник на Министерството на поледелството за Хр-
ватска, во служба на Министерството на поледел-
ството на Сојузната влада и поставена за стручњак 
во Заводот за заштита на растенијата, со право на 
принадлежности на чиновник од VI положајна група. 

Со Решењето на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2457/1 од 27 ноември 1945 
година, на предлог на Оделењето за државни по-
леделски имоти и претпријатија и во интерес на 
службата е поставен Душан Прица, од Белград, за 
хонорарен чиновник на Отсекот за машински ста-
ници со право на принадлежности од 3.000.— ди-
нари месечно. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 1757/1 од 12 октомври 1945 
година, е поставен Мијушковић Филип, чиновник^П 
пол. груне за шеф на сметко-административниот от-
сек, во привремено својство на чиновник V поло-
жајна група. Со ова се исправуе грешката во 
„Службениот лист" од 23 октомври 1945 година, 
дека е отштампано поставуењето на именованиот за 
чиновник VI положајна група. 

Со Решењето на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2559/1 од 15 декември 1945 
година, по укажана потреба, а во интерес на служ-
бата, е поставен Давор Булић, чиновник на Задруж-

ната и поледелската банка во Белград, за главен 
книговогја во Државните вет. серуми. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 43/1 од 8 јануари 1946 го-
дина, на основа предлогот на Одељењето за др-
жавни поледелски имоти и претпријатија, а по по-
треба на службата, е поставен Милан Грковић, бив-
ши инспектор на Министерството на поледелството 
Ш/2-2 положајна група за управник на сојузните 
ергели во Вуковар, со право на принадлежностите на 
чиновник 111/2-2 положајот група 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 1697 од 3 ноември 1945 го-
дина, по потреба на службата, а на основа на Уред-
бите од 2 и 20 април т. г. е поставен: инж. Дими-
трије Радовановић, кој е дошол од пленство, ва 
референт на Отсекот за машински станици на Ми-
нистерството за поледелството, во привремено свој-
ство, со право на принадлежности на чиновник VI 
положајна група. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 1699/1 од 3 ноември 1945 го-
дина, по потреба на службата, а на основата Уред-
бите од 2* и 20 април т. г. е поставен инж. Федер 
Слани, поледелскиот економ, за референт на Одеље-
њето за сточарство и ветеринарство, во привремено 
својство, со право на принадлежности на чиновник 
VII положајна група. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2733/1 од 28 декември 1945 
година, на основа на рефератот на Персонално™ 

одељење, е престапила службата со денешниот ден 
на Марија Љиљак, званичник на Министерството 
3 положајна група, оти ни до денеска, после година 
дена не се јавила на должност. 

Со Решението на Министерот на поледедството 
на Сојузната влада бр. 2747 од 31 декември 1945 го-
дина, по укажана потреба, а во интерес на служ-
бата, е превземен: инж. Живко Му тић, досегашен 
инспектор за машински станици при Управата на по-
леделските машински станици во Војводина Ш/З по-
л о ж а ј ^ група, по Уредбата за привредни претпри-
јатија, и поставен за инспектор за поледелска-ма-
шинска служба на Одељењето за државни поледел-
ски имоти и претпријатија, со право на прием при-
надлежности на чиновник V положајна група. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2716 од 31 декември 1945 го-
дина, на основа на предлогот на Одељењето за др-
жавниот поледелски имоти и претпријатија, а во 
интерес на службата, е престанала службата во ова 
Министерство со денот на 31 декември 1945 го-
дина на Душан Прица, техничар-хонорарен чинов-
ник на овоа Министерството со принадлежности од 
3.000.— динара месечно. 

Со Решењето на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2784/1 од 31 декември 1945 
година, по укажана потреба, а на основа на Уред-
бите од 2 и 20 април 1945 година, е превземен Јо-
ван Бабовић, секретар на земската комисија за при-
вредна обнова при Претседништвото на народната 
влада на Црна Гора, чиновник VI положајна група, 
во служба на ова Министерство и поставен за 
чиновник VI положајна група на Сојузниот завод 
за заштита на биљките. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2670/3 од 24 декември 1945 
година, по укажана потреба, а на основа Уредбите, • 
од 2 и 20 април 1945 година, е поставен Стеван 
Синанови^ мајор, ко ј е ставен на расположение од 
страна на Министерството за народна одбрана на 
ово Министерство, за заменик на начелникот на 
Одељењето за државни поледелски имоти и пре-
пријатија, со право на принадлежности на чинов-
ник VI/! положајна група. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2684/1 од 24. декември 1945 
година, на основа на поднесена молба,, е поста-
вен инж. Живко Дамјановић, референт на ова Ми-
нистерство VIII! положајна група, за референт на 
истото Министерството VII положајна група. 

Со Решењето на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2685 од 24 декември 1945 го-
дина, а на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 
година, по потреба на службата, и по предлог на 
Одељењето за научно-истражителна работа, се прев-
зима инж. Никола Грубар, хонорарен службеник на 
Заводот за испитуење волна, во служба на Министер-
ството за поледелство на Сојузната влада и поста-
вуе за стручњак во Заводот за испитуење волна при 
Сојузниот научно-сточарски завод, со право на 
прием принадлежности на чиновник-приправник VIII 
положајна група. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2686/1 од 24 декември 1945 
година, по укажана потреба, по предлог на Оде-
љ е њ е м за научно-истражителна работа и на основа 
Уредбите од 2 и 20 април 1945 година, се превзима 
др. Драгиша Николић, директор на досегашниот За-
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вод за испитуење волна VI1 положајне 'група^ во 
служба на ова Министерство и поставуе за директор 
на Заводот за иопитуење волна при научно-сточар-
скиот завод со право на принадлежности на истата 
положајна група, која ј]а до сега 1ИМ1аше. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2687/1 од 24 декември 1945 
година, на основа Уредбите од 2 и 20 април 1945 
година, по потреба на службата и по предлог на 
Одељењето за научно-истражителна работа, се прев-
зима Ђорђе Илијин, служитељ-девничар на досегаш-
ниот Завод за испитуење волна во служба на Со-
јузна™ Министерство за поледелство и поставуе за 
дневничар-служитељ на Заводот за испитуење волна 
при Сојузниот научно-сточарски завод, со право на 
принадлежности кои ги и досега имаше. 

Со Решењето иа Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2688/1 по потреба на служ-
бата, по предлог на Одељење™ за научно-истражи-
телна работа и на основа Уредбите од 2 и 20 април 
1945 година, е превземен Живко Недељковић, днев-
ничар-лаборант на досегашниот Завод за испитуење 
волна во служба на ова Министерство и поставен 
за дневничар-лаборант на Заводот за испитуење 
волна при Сојузниот научно-сточарски завод, со 
право на принадлежности кои ги и до сега имаше. 

Со Решењето на Директорот на Главната поле-
делска станица на Сојузна™ Министерство за поле-
делство бр. 260 од 1 декември 1945 година, а на 
основа Уредбата за регулирање принадлежности на 
државните службеници од граѓанскиот ред и оста-
налите јавни службеници на Сојузните министер-
ство и установи, чл. 3, точ. 1 и ов пасту ењето на Ми-
нистерот за поледелство на Демократска Федера-
тивна Југославија бро^ 82Ш/УП од 24 септември 
1946 година, е поставена за ди ев нич ар - служи тел на 
Главната поледелска станица на Сојузнато Мини-
стерство за поледелство, со вкупни месечни прина-
длежности од 1800.— динари, Милевка Којић, од 
Белград, и уедно е распоредена за чистачица на 
станицата, Со ова решење се заменуе решението на 
оваа станица бр. 33 од 19 ноември 1945 година. 

Со Решењето на Директорот на Главната поле-
делска станица на Сојузното Министерство за по. 
леделство бр. 276 од 4 декември 1945 година, а на 
основа Уредбата за регулирање принадлежности на 
државните службеници од граѓанскиот ред и оста-
налите јавни службеници на Сојузните министер-
ства и установи и овластуењето на Министерот за 
поледелство на Демократска Федеративна Југосла-
вија бр. 8218/У1-45 година е уважена оставката која 
ја поднел на државна служба Лазовић Ратко, днев-
ничар-служител на Главната поледелска станица на 
Сојузна™ Министерство за поледелство, со вкупна 
месечни принадлежности од 1800.— динара со тоа, 
да му принадлежности престанат до течат со де-
нот 4 декември 1945 година. 

Со Решење! о на Директорот на Главната поле-
делска станица на сојузна™ Министерство на поле-
делството бр. 259 од 1 декември 1945 година, а на 
основа овластуењето на Министерот на поледел-
ството на Демократска Федеративна Југославија бр. 
8218/VII од 24 септембри 1945 година, е поставен за 
надничар-шофер на Главната поледелска станица на 
сојузното Министерство на поледелство(то, со на-
града од 16 динари на саат, Угриновић М. Стеван, 
И м о б и л и с а н шофер на III тенковска бригада со 
тоа, да е должен да работи најмалку 9 саати и оваа 
награда да му се исплатуе на кра ј на месецот. 

Со Решењето на Директорот на Главната поле-
делска станица на сојузна™ Министерство на поле-
делството бр. 57 о д 18 октомври 1945 година, а на 
основа Уредбата за регулирање принадлежности на 
државните службеници од граѓанскиот ред и оста-
налите јавни службеници на сојузните Министер-
ства и установи, чл. 3 точ. 2 и овластуењето на Ми-
нистерот на поледелството на Демократска Федера-
тивна Југославија бр. 8218/УН од 24 септември 1945 
година, е поставена за дневничар-званичник на Глав-
ната поледелска станица на сојузното Министерство 
на поледелството, со вкупни месечни принадлежно-
сти од 1900.— динари, Симић Веселинка, од Босан-
ски Шамац. 

Со Решењето на Министерот на поледелството на 
Сојузната влада бр. 195/1 од 22 јануари 1946 година, 
на основа чл. 2 и в Уредбата за пензионисуење др-
жавни службеници а по добивената согласност на 
Претседништвото на Министерскиот совет, е ставен 
во пензија Војислав Маговчевић, инспектор на Ми-
нистерството на поледелството од 1ГУ/1 положа јд а 
група, со право на пензијски прг/:надл ежи ости кои му 
по Уредбата за установљење право на пензија и Пра-
вилникот на таа Уредба припаѓаат. 

Со Р е ш е л ето на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 194/1 од 22 јануари 1946 го-
дина, на основа чл. 2 и 6 Уредбата за пенадонисуење 
државни службеници а по добавената согласност на 
Претседништвото на Министерскиот совет, е ставен 
во пензија Димитрије Михаиловић, инспектор на 
Министерството на поледелството од IV/! цоложајна 
група, со право на пензиски принадлежности кои му 
по Уредбата за установуење право на пензија и Пра-
вилникот на таа Уредба припаѓаат. 

Со Решење™ на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 107/1 од 14 јануари 1946 го-
дина, .заради немарности, неуредно вршење служба и 
кршење дисциплина, а на основа рефератот на Пер-
соналниот оддел, е отпуштен од државна служба 
Лазар Симеоновић, званичник од 3 положа јна група 
на ова Министерство, со денешниот ден. 

Со Решење™ на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2563/1 од И декември 1945 
година, на основа поднесената молба и Уредбите од 
2 и 20 април 1945 година е поставена Катарина Ива-
нова, студент на агрономија, досегашниот чиновник 
на Министерството на поледелството га шумарството 
за Македонија, за хонорарен чиновник на ова Мини-
стерство, со право на принадлежности од 2.500.— 
динара* месечно. 

Со Решење™ на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2456,ф од 11 декември 1945 
година, по укажаната потреба, а на предлог на 
Оделење™ за државни поледелски имоти претпри-
јатија, е поставен Здравко Скендерац, досегашниот 
референт на сметковно-контролната комисија од VI 
положа јна група, за сметковен референт на О деле-
њето за државни поледелски имот»и' и претпријатија 
на ова Министерство, со право на принадлежности на 
чиновник од VI положајна група. 

Со Решење™ на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2562/][ од 11 декември 1945 
година, на основа поднесената молба, превземена 
е Ангјелка Зарић, чиновник на Претседништвото на 
Народната скупштина на Босна и Херцеговина од 
VIII положајна група, во служба на ова Министер-
ство и поставена за чиновник од IX положајне груне, 
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Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 196/1 од 22 јануари 1946 го-
дина, на предлог на Оделењето за државни поледел-
ски имоти и претпријатија, е поставен Гјуро Драча, 
п.поручник, инвалид на ЈА, кој на ова Министерство 
е ставен на расположение 'од Централниот инвалид-
ски дом, за интендант на Сојузнато поледелско ма-
шинско школо во Земун, со право на принадлежно-
сти на чиновник од IX положајна група. 

Со Решението на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2586/1 од 13 декември 1945 
година, на основа поднесената молба и по укажаната 
потреба, е поставена Загорка Васић, бивши чинов-
ник на ОНО-Срем за чиновник на ова Министер-
ство во Библиотека, со право на принадлежности на 
чиновник од IX положајна група. 

Со Решењето на Министерот на поледелството 
на Сојузната влада бр. 2585/1 од 13 декември 1945 
година, по потреба на службата, а на основу Уред-
бите од 2 и 20 април 1945 година, е поставен Павао 
Вишак, чиновник на Околискиот суд во Крижевци, 
за чиновник на Министерството на поледелството со 
со право на принадлежности на чиновник од IX поло-
жајна група. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА 

Одлука за оснивање и организација на Земскиот 
завод за пољоделци испитуења во Белград—Топчи-
дер. — (Број 6 од 9 февруари 1946 година). 

Напатствие за присилна наплата утврдените из-
носи на воената добивка од непокретностите. — (Број 
6 од 9 февруари 1946 година). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА 

Одлука за оснивање ватрогасен фонд на Автоно,м" 
ната покраина Војводина. — (Број 5 од 4 февруари 
1946 година). 

Одлука за издвовуење местата Бегеј, Свети Гју-
рагј, Мали сј Велики Торак од досегашните околии и 
нивното составуење со околијата Нетровградска. — 
(Број 5 од 4 февруари 1946 година). 

Одлука за оснивање Отсекот з(а пензии во одде-
лот на финансиите. — (Број 5 од 4 февруари 1946 го-
дина). 

Одлука за бесплатно доделуење огревното дрво 
на сиромашните фамилии од Срем. — (Број 5 од 4 
февруари 1946 година). 

Категоризација на работниците на тешки и лесни 
работи. — ((Број 5 од 4 февруари 1946 година). 

Должностите на досегашните власници на екпро-
приираните земјишни поседи. — (Број 5 од 4 февру-
ари 1946 година). 

НАРОДНИ НОВИНИ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ХРВАТСКА 

Наредба за оснивање Комисија за превземање 
конфискованиот имот на паричните заводи. — (Број 
25 од 9 февруари 1946 година). 

Решење за оснивање Далматинската индустрија 
за цименто и циментните производи. — (Број 25 од 
9 февруари 1946 година). 

Решење за одредуење цени на детските играчки. 
— (Број 25 од 9'февруари 1945 година). 

Измена и дополнуење на Решењето за отворање 
гимназија за учениците, кои поради активното суде-
луење во НОП или кои како жртви на фашистичкиот 
терор прекинале школуењето, од 24 октомври 1946 го-
дина број 22025-IV-1945. — (Број 26 од 9 февруари 
1946 година). 

Исправка на Решеното за изменуење пописот на 
рационираната текстилна стока и бројот на единици-
те кои се предаваат на трговецот при набавката на 
стоката. — (Број 25 од 9 февруари 1946 година). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ПОВЕРЕНИШТВОТО НА ПОКРАИНСКИОТ 

НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ОДБОР ЗА 
СЛОВЕНСКО ПРИМОРЈЕ 

Правилник за работење на Комисијата за чистење 
фашистите и колаборационистите. — (Број 4 од 15 ја-
нуари 1946 година). 

Наредба за укинуење одлуките на бившите управ-
ни власти, со кои биле изменети презимињата на жи-
телите. — (Број 4 од 15 јануари 1946 година). 

Одлука за принадлежностите на Вишиот народен 
суд во Постојна за казниви дела, шпекулација и са-
ботажа злоупотреба на службените должности и 
штеточинства — (БроЈ 4 од 15 јануари 1946 година). 

Наредба за имање и носење оружје. — (Број 4 
од 16 јануари 1946 година). 

Одлука за успоетавуење градски и околиски при-
јавни (анаграфеки) уреди и уредуење работењето на 
„списокот на постојаното, привременото и пролазно-
то жителство" (анаграфот). — (Број 4 од 15 јануари 
1946 година). 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

96. Решење за измените и дополнуењата на 
статутите на Народната банка на Краље-
вина Југославија — 133 

97. Прво дополнуење на напатствие^ за спро-
водуење валоризацијата и за прекнижуе-
ње во динари на ДФЈ во врска со ѕзамену-
ењето на парите = — 133 

98. Толкуење на прописите на Законот за ва-
лоризација и Напатствија за спроводуење 
валоризацијата и за прекнижуење во ди-
нари ДФЈ во врска со замената на парите 136 

99. Напатствие за наплатуење на порезот по 
одбитокот — 136 

100. Решење за одобруење на оснивање и ра-
бота на културно-просветното друштво на 
грагјаните по потекло од Совјетским 
сојуз — 144 

101. Обвезао напатствие за служба на одбрана 
од пожар — Д44 

102. Решење за преминуење „Тргопромет" а. д. 
под врховен надзор на Министерството за 
трговија и снабдуење 145 

103. Наредба за уводуење на еднообразно смет-
ководство во фабриките на сапун — — — 146 

104. Наредба за уводуење на еднообразно смет-
ководство во фабриките за конзерви 146 

105. Наредба за уводуење на еднообразно смет-
ководство во теориичките на цименто 146 

106. Наредба за уводуење на еднообразно смет-
ководство во трговските претпријатија кои 
се занимават со купопродавачка на стока 146 

107. Наредба за уводуење на еднообразно смет-
ководство во трговските претпријатија кои 
вршат услуги — 147 

108. Повлечуење франко марки на (македонски 
јазик „Прохор Пчински" 147 
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