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У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го про-
гласуе Законот за потврда, измените и дололнуења-
та на Законот за одземањето државјанството на 
офицерите и подофицерите на бившата Југословен-
ска војска, кои не сакаат да се вратат во татковината 
и на припадниците на всј.ните формации кои служиле 
на окупаторот и побегнале во иностранство од 23 
август 1945 година, кој што на основа овластуењето 
од членот 136 на -Уставот го донеле законодавните 
одбори на Сојузното векје и Векјето на народите на 
Народната скупштина ФНРЈ, а ко ј што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА, ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУЕЊАТА НА 
ЗАКОНОМ ЗА ОДЗЕМАЊЕ ДРЖАВЈАНСТВОТО НА 
ОФИЦЕРИТЕ И ПОДОФИЦЕРИТЕ ОД БИВШАТА 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ВОЈСКА, КОИ НЕ САКААТ ДА СЕ 
ВРАТАТ ВО ТАТКОВИНАТА, И НА ПРИПАДНИЦИ-
ТЕ НА ВОЕНИТЕ ФОРМАЦИИ КОИ СЛУЖИЛЕ НА 
ОКУПАТОРОТ И ПОБЕГНАЛЕ ВО ИНОСТРАНСТВО 

Законот за одземање државјанството на офице-
рите и подофицерите -на бившата Југословенска вој-
ска, кои -не сакаат да се вратат во татковината и на 
припадниците на воените формации кои служиле на 
окупаторот и (побегнале во иностранство од 23 ав-
густ 1945 година се потврдуе со измените и допола 
нуењата во овој закон, така да »неговиот изменет и 
пречистен текст гласи: 

З А К О Н 

за земање државјанството на офицерите и 
подофицерите од бившата Југословенска 
војска кои не сакаат да се вратат во таткови-
ната, на припадниците на воените формации 
кои му служиле на окупаторот и побегнале во 

иностранство, како и на лица побегнати 
после ослободуењето 

Член 1 
Сите од непријателот заробени иди интерниран« 

активни или резервни офицери и подофицер« од 
бившата Југословенска војска, кои одбиваат да се 
вратат во татковината и* доброволно остануат вон од 
татковината, го губат државјанството на ФНРЈ. 

Сите припадници на разни противнародни поли-
тички организации и војнички формации кои биле 

Ч л ^ Ѓ ' 2 

Губитокот на државјанството по чл. 1 на овој 
закон ја повлечуе со себе конфискацијата на цело-
купниот имот, За донесуење одлука за конфиска-
ција е надлежен околискиот суд на чие подрачје се 
навогја имотот што подлежуе на конфискација. Т о ј 
суд е надлежен и за дзнесуење одлука за секвестра-
ција или друго средство на обезб^дуење во смисла 
ст. 1 чл. 2 на Законот за прејдуење во државна соп-
ственост на непријателскиот имот и За секвестрација 
над имотот на отсатните лица. Ако имотот се навогја 
на подрачје на иовекје околиски судови, одлуката 
за конфискација, секвестрација или друг начин на 
обезбедуење ке ја донесе околискиот суд на ч*ие 
подрачје се навогја претежниот дел на имотот. 

Отсеците на внатрешните работи »при околиски-
те извршни народни одбори ке им поднесат на над-
лежните околиски судови предлог за конфискаци-
ја и други обезбедуења на имотот во случаи од 
претходниот став. 

За спроведуење на конфискацијата важат про-
писите на Законот за конфискација имотот и за из-
вршуење конфискацијата. 

Член 3 

Нема да го изгубат државјанството на ФНРЈ ение 
лица од чл. 1 на овој закон кои, во срок од два ме-
сеца после званичната објава да е репатрирањето 
завршено во зоната во која што тие лина се наво-
гјаат, (пред југословенските дипломатски или воени 
претставници односно пред нивните овластени де-
легати ке дадат изјава оти се готови да се вратат во 
татковината и да се стават, заради повратокрт, на 
располагање на нашите власти за репатриација. 

Лицата, кои заради болест, лежење во болни-
ци или оддалеченост или одвоеност не ке бидат во 
возможност да го искористат предвидениот срок за 
давање изјави за повраток во земјата можат и после 
тој срок тоа да бараат навздс јк ји докази за оправ-
дање задоцнуењето на својата изјава* 

Член 4 
Нашите дипломатски и воени претставништва во 

иностранство се обвсзни на овие лица од чл. 1 на 
ово ј закон да им овозможат да во одредениот срок 
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дадат свои изјави за готовоста за повраток во земја-
та. Нивна е должност лицата кои ке дадат такви 
изјави* да гм одвојат во посебни собиралиште, отка-
де ке им се овозможи што побрз повраток 

Член 5 

Губитокот нча државјанството спрема чл. 1 на овој 
закон како и повратокот во земјата не спречуе по-
дигање оптужба против наведените лица за други 
злочини против татковината, доколку ги направиле. 

Иле« 6 

Министерот на внатрешните работи ФНРЈ ке го 
изврши овој закон во согласност со Министерот на 
народната одбрана ФНРЈ и Министерот на право-
с у д н е ^ ФНРЈ. 

Член 7 

Овој закон влегуе во сила со денот на објавуе-
њето во „Службениот лист на Федеративната Народ-
на Република Југославија." 

У. бр. 559 
23 октомври 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
иа Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миде Перуничич, е. р. ДР. Иван Рибар, е. р. 

Член 2 
Сите измени во сопственоста на имотот наведе-

ни во чл. 1 на овој закон, счте оптеретуваа и за-
должуења на споменатиот имот направени 'после 
прејдуењето во државна сопственост, како и сите 
измени во положбата на овие имоти објавени преку 
правни работи, кои што се по чл. 7 на Законот за 
прејдуење во државна сопственост непријателскиот 
имот и за секрестрација над имотот на отсатните 
лица 'ништавни, немаат правно дејство спрема држа-
вата. Надлежните органи овластени се опоменатиот 
имот да можат во секое време да го одземат од нив-
ните држатели и да постапуат со него како со оп-
штонароден имот. 

Член 3 
Лице кое што е доставено да управуе или ракуе 

со имотот од чл. 1 на овој закон или да го чува 
должно е тоа да го чини како добар и совестен 
стопанин. 

Должностите на лице кое што угрравуе со таков 
имот особено се следни: 

1) превземање на сите потребни мерки за точен 
попис на имотот КОЈ што му е доверен, за неговото 
обезбедуење, чување и рационално искормстуење; 

2) совесно и благовремено извршуење наредуе-
њата, н а п а т с т в и ј а и производствените задачи изда-
дени од надлежните органи; 

3) точно обавестуење за работењето и производ-
ствените возможности на доверениот му имот, и тоа 
во срокови кои ке ги препише надлежниот орган; 

4) брижлив надзор над уредното водење на про-
пишаното книговодство во претпријатијата и над 
исправното материално ракуење со имотот; 

5) ставање предлози за што порационално и-ско-
ристуење на доверениот имот. 

603. 

У К А З 

На основа членот 74 точ. б и членот 136 Уставот, 
Президиумот иа Н а р о ч и т а скупштина ФНРЈ го 
прогласуе Законот з^Дотврда измени на Законот 
за заштита наредниве имоти и нивното управ јавање 
од 24 мај 1945 година, к о ј ш т о нк основа овластуе-
ењето од членот }3€Уста-во11/о донеле законодавните 
одбори на Сојузното вскје и Венето на народите на 
Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

3 / А к о н 
У 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ/§А ЗА-
ШТИТА НАРЕДНИТЕ ИМОТИ И НИВНОТО 

УПРАВЈА^АЊЕ 

Законот за заштита наводните 'иѓо&и и ЂивзЗто 
' управ јавање од 24 к а ј 1945 година Ј:е уттврдуе со 
измените" и дололнЈЃењата наведени [во* ОВОЈ закон, 
така | а неговиот заменет и пречистен т^кст гласи: 

З А К О Н 

за заштита оггштовародТШ^^^от и имотот 
• ' ПОД 

I. * Ј? 4 I 
ГПод Заштита овој закон стои сиот имот кој 

П|Т0 по Зл. V Законот за прејдуење во државна 
^•ебпственост 1нл непријателскиот имот и за секве-
страција 1|рд Имотот на отсат-ните лица прејдуе во 
сопственост на државата, како и сиот друг општона-
роде!ћ(иЖот и имот под управа на државата. 

Чл?н 4 
Лице на кое што му е доверено управуење, ра-

ку ење или чување на името* од чл. 1 на овој закон 
одговорно е за совесиото и »правилното извршуење 
на сите прописи, наредби и напатствија кои што ги 
издаваат надлежните државни органи, како и за 
сите злонамерни работи или недостаточна брижли-
вост во поглед на чувањето односно искористуење-
то ла то ј имот. 

Забрането му е на лицето кое што управуе или 
ракуе со имотот ставен под заштита на овој зано« 
или го чува: 

а) секое располагање со тој имот макар во ка-
ков вид, освен ако е за тоа овластено по некој за-
конски .пропис ил« ако овластувањето потекнуе од 
надлежен орган; 

б) давање работни тајни на довереното му прет-
пријатие, давање »подаци на неповикани лица за со-
стојбата на работите или внатрешните прилики во 
претпријатието. 

Член 5 
Лица кои што до 24 јуни 1945 година на надлеж-

ните органи не им поднеле пријава на имотот кој 
што по чл. 1 на Законот за прејдуење во државна 
сопственост на непријателскиот имот и за саквестра-
ција над имотот на отсатните лица прејдуе во др-
жавна сопственост, ке се казнат: 

а) со парична казна до ^половина на вредноста на 
непријавениот имот; 

б) со присилна работа без лишуење од слобода. 

Член 6 
Ако лице на кое што му е доверена управа, р»а-

куење или чување на имот од чл. 1 на овој закон, 
или кое што како работник или намештеник е за-
послено на таков1 имот, постапуе со него несовесно 
и небрижливо или со него лошо работи, така да 
имотот претрпи штета или се смали неговата отроиз-
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водствена способност, или така да работењето на тој 
имот не одговара на поставениот стопански »план, 
ке се казни со лишуење од слобода од шест месеци 
до три години. 

Ако е причинетата штета мала, учинителот ке се 
казни дисциплински. 

Член 7 
Лице на кое што му е доверена управа, ракуење 

или чување на имотот од чл. 1 на овој закон ке се 
казни со лишуење од слобода со присилна работа од 
две години до шест години ако: 

а) го украде или утаји доверениот му имот или 
бојниот плен; 

б) поедини предмети »на доверениот му имот ги 
даруе или продава во своја или тугја корист; 

в) неовластено се користи или овозможи на друг 
неовластено се користи со таков имот; 

г) доверениот му имот го растура или дозволуе 
неговото развлечуење или кражба од страна на тре-
ти лица; 

д) ја злоупотреби својата положба да би го при-
своил доверекнот му имот; 

гј) издаде работна тајна на довереното му прет-
пријатие 

Во случај кога е штетата причинета со кривично 
дело од предниот став мала учинителот ке се казни 
со лишуење од слобода со присилна работа до две 
години. 

Член В 
Секое друго лице, освен она на кое што му е до-

верена управата, ракуењето или чувањето иа имо-
тот од чл. 1 на овој за^он, кое што ке учини кражба 
или утаја на таков имот или овој неовластено лично 
го користи или го дава на друг на употреба ке се 
казни со лишуење од слобода до три години, а во 
потешки случаи со лишуење од слобода со присилна 
работи до две години. 

Лице кое што -неовластено ке земе под своја 
управа имот кој што има да прејде во сопственост на 
државата односно под нејзина управа ке се казни 
со лишуење од слобода од еден до дванаесет месеци. 
Во случај да од таква постапка настане .поголема 
штета за народното стопанство или да постапката до-
веде до растурање на имотов, учинителот ке се 
казни со лишуење од слобода со присилна работа од 
една година до пет години* 

Член 9 
Службеник кој што ке пропушти да го изврши 

пописот на имотот од чл. I на овој закон, иако да 
бил должен тоа да го учини, или изврши попис про-
тивно на постоекјите прописи за ракуење со таков 
имот, ке се казни со лишуење од слобода од шест 
месеци до две години. 

Ако е делото извршено во поврат или со него 
се проузрокуе штета, учинителот ке се казни со ли-
шуење од слобода со присилна работа од една го-
дина до три години. 

Ако службеникот учини дело од ст. 1 на овој 
член во цел себе си или на друг да му прибави имот-
на корист, ке се казни по чл. 7 на овој закон, 

Член 10 
Службеник кој што бара или прими рушвет за 

да би некоја ствар, жилиште, намештај или право 
кое шио »легуе во имот од чл. 1 на овој заком ја 
устапил на користење или во сопственот на некое 
лице, ке се казни со лишуење од слобода со присил* 
на работа од две до шест години. Со иста казна ке 
се казни и лице кое што дало или понудило рушвет 
ва службеник, мако и ладе кое што ваков имот го 
прими на користеше или но сонггисчосг 

Член И 
I Службеник кој што не води .пропишани книги, 
I а должен е да ги води, иле? неуредно ги води ке се 
3казни со лишуење од слобода до две години. 

Ако службеник книгите не ги води или неуредно 
или^ лажно ги води во цел да ја скрие својата или 
тугјата недопуштена работа на имотот кој што стои 
под заштита на овој закон или да ја избегне својата 
одговорност за штетата причинета на таков имот, ке 
се казни со лишуење од слобода со присилна рабо-
та од две години до шест години. 

Член 12 
За делата предвидени во членот 7 и 8 на овој 

закон може во особено тешки случаи да се изрече 
смртна казна, ако ^чинителот на делото постапил со 
особена безобзирност против народните интереси 
или им нанел голема штета во намера на смеќавање 
на народното стопанство. 

Член 13 
Покрај казни предвидени во чл. 5 до 12 на овој 

закон, судот може да изрече- и казна деломично или 
потполна конфискација на имотот, губиток на др-
жавната служба и дру; и споредни казни опрема За-
конот за видовите на казни. 

Член 14 
По одредбите на овој закон ке се казнат и лица 

кои што потстрекуат друг или му помагаат да из-
врши дело казниво по овој закон. 

Член 15 
За судење по делата од овој закон надлежни се 

околиските судови Ако во постапката пред околи-
скиот суд се покаже оти делото казниво по овој за-
кон можело Да повлече смртна казна, околискиот 
суд ке ја прекине постапката и предметот ке го до-
стави на надлежниот окружен суд. 

Сите органи кои што ке дознаат за постоење де-
ло од овој закон должни се да поднесат пријава на 
надлежниот јавен обвинител. 

Постапката .по делата од овој закон е хитна. 

Член 16 
Против пресуди донесени во прв степен може 

да се поднесе жалба на повисок суд во срок од осум 
ден! од денот на доставуењето пресудата. 

Одлуката на "Повисокиот суд е конечна 

Член 17 
Во случаи кога е во Прашање дело за кое што би 

можела да се изрече смртна казна ке се нареди об-
везно истражен притвор на обвинетиот, а во другите 
случаи притвор ке се нареди ако постои опасност од 
бегање или смеќавање на истрагата со влијание на 
сведоци, или опасност на повторуење на делото или 
ако е делото во поврат. 

Член 18 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден л о објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

у . бр. т 
33 октомври 1946 година 

Белград 

Президиум иа Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

* 

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



СЛУЖБЕН ЛИСТ 

604. 
У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, 
јПрезедадумот на Народната скупштина ФНРЈ го 
прогласу е Законот за потврда и измени на Законот 
за регулирање платниот промет со странство (Де-
визни закон) од 2 септември 1945 година, кој што 
на основа овластуењето од членот 136 Уставот го 
донеле законодавните одбори на Сојузното векје и 
Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, 
а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУ-
ЛИРАЊЕ ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

(ДЕВИЗНИ ЗАКОН) 

Законот за регулирање платниот промет со 
странство (Девизни закон) од 2 септември 1945 гоб-
лина се потврдуе со изменг/гте и дополнуењата, на-
ведени во овој закон, -така да неговиот изменет и 
пречистен текст гласи: 

З А К О Н 

за регулирање платниот промет со иностран-
ство (Девизен закон) 

Основни одредби 

Член 1 
Целокупниот платен промет со иностранству, како 

и сите работи во земјата и со иностранству кои што 
можат да сгмаат влијание на развојот на платниот 
биланс на нашата земја и на меѓународната вредност 
На домашните пари (девизни работи), подлежу^ на 
контрола на Министерот за финансиите ФНРЈ (де-
визна контрола^. 

Член 2 
Под контрола подлежуат особено следните работи: 
а) целокупниот промет во земјата и со иностран-

ству: со странски валуте*, побаруења и долгуења во 
странска валута и други вредности кои тито гласат 
»а странска валута; 

б) целокупниот промет со иностранству: во до-
машни па рег, гхобар|\-ења и долтуења во домашни пари 
и други вредности кои пт го гласат на домашни пари; 

в) целокупниот промет со странци во зем-
јата кој што стм а за последица примена во имотните 
односи метју нашата земја и пространство; гл1 

г) целокупниот промет, во земјата и со про-
странство, со племенити метали (злато и платина, со 
платин-ска група: осмиум, иридиум, паладијум, рутени-
ум, родијум) во секоја состојба и форма, освен 
к&работуачки од овие метали. 

Член 3 
Правните работи со кои што барем една странка 

се обврзуе на работи од чл. 1 е-? 2 на овој, закон не 
Се правосилни ако за нивното заклучував не е изда-
дено овластував односно о д о б р е њ е во смисла на 
чл. 10 на овој закон 

Член 4 
Забрането е заклучуење на сите работи во зем-

јата со злато како е? сите работи на кои што изно-
сот на обвезата во домашни паро* би ов вр зу ел со 
злато шии со некоја странска валута. 

Член 5 
Под промет в»о смисла на чл. 1 и 2 на овој за-

кон се подразбира, освен плакјање гл? пренесуење на 
вредности и племенити метали, такугјере и оснива-
ње, ушиуење и менување обвези и стварни права 
на вредности и племенити метали, како промена на 
имателите на односните права гл обвеза. 

Член 6 
1) Под девизи во смисла на девизните прописи 

се подразбираат сите псбаруења во пространство по 
ба'ло кој основ, во било која, валута без оглед на на-
чинот на располагањето (со чекови, меници, упит-
ници, каблограми, налози телефонски налози и ел.). 

2) Под валути во смисла на девизните пропати 
се подразбираат сите видови на ефективни- странски 
пари, освен странски ковани златни паре-:1, кои што 
по овој закон се сметаат за племенити1 метали. 

3) Под вредности во смисла на девизните про-
пис« се подразбираат сите видови на хартии4 од вред-
ност. 

Член 7 
1) Под странци во смисла на овој закон се под-

разбираат -сите физички и правни леда со боравиште, 
односно седиште во ино стр анс тво, без оглед на 
државјанството на физичките лица. 

2) Под домашни лица се подразбираат сите Фи-
зички гл правни лица со боравиште односно селиште 
во земјата, без оглед на државјанството на физички-
те лице. 

3) Во спорните случаи ке решава Банковно-вал ут-
рото одделеше на Могни етер ств ото на финансиите 
ФНРЈ да ли некое лице ке се смета за стр пиен или 
за домашно лице во смисла на о«вој закон. 

Член 8 
Под девизни прописи се подразбираат одредбите 

на овој закон, одредбите на правилникот за и*звршу-
ење на овој закон, наредбите, н а п а т с т в и ј а е? реше-
ната на Министерот на финансиите ФНРЈ донесени* 
на основа на овој закон, опт е 'прописи за надзор на 
увозот и извозот кои што ги донесуе Министерот на 
надворешната трговија ФНРЈ, како и п:?те оние 
одредби во согласност со и ност ранет во кои што е? 
однесуат на платниот промет 

Девизни органи 

Член 9 
1) Министерот на финансиите ФНРЈ е ладевмеок 

девизен орган на државната управа за контрола над 
девизните работи кои што таа контрола ја врши 
преку Бамковно-вакутното одделение на Министер-
ството на финансиите ФНРЈ, Министерството на на-
дворешната трговија и Народната банка — како девиз-
ни органи и преку лица к>с»:г што ке добиат особено 
овластував — како помошни д е ш а т и органи. 

2) Р а з г р а т ч у е њ е т о надлежноста мегју девизните 
органи од ст. 1 на овој член во поглед на спро-
веду ење девизната контрола го регулира Министе-
рот на финансиите ФНРЈ со и р а к л и ик донесен на 
основа чл. 24 на овој закон или со одделно решење. 

Член 10 
1) Работите кои што подлежу ат под девизна 

контрола во смисла на овој закон можат да ги вршат 
само оние лица и установи кои за тоа ке доби ат било 
генерално овластував било одо бруење за поедини 
работи од надлежните девизни органи доколку врше-
њето на тие работи не <к?м е дозволено со самите де-
визни прописи. 

2) Министерот на финансиите ФНРЈ може и са-
мото вршење на поедини' видови на девизните Ра-
боте-: да го стави во .исклучителна надлежност еа по-
едини девизни органи. 

3) Народната банка ФНРЈ во својство »а де-
визен орган може да издава овластуваа »а поедини 
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лида, установа и заведенија како и на помошни де-
визни »органи како за вршење некои' девизни работи, 
така и за вршење поедини работи на девизната кон-
трола. 

Член 11 
Народната банка ФНРЈ може по овластуењето 

на Министерот на финансиите ФНРЈ во секое време 
да бара од сите иматели во земјата да и понудат на 
откупуачка сите количина на девизи, валути, стран-
ски вредности и племенита метали, одредуејкји ги при 
то«а условите на откупуачката. 

Член 12 
При донесуењето на поедини одлуки надлежните 

девизни органи должни се да водат сметка како за 
целокупноста на поедина стопанска гранка, така сг за 
сите лица, установи и претпријатија кои што учасг-
вуат во односната стопанска гранка. Исто така долж-
нег се да водат сметка за интересите и стопанските 
возможности на народните републики1. 

Член 13 
Девизните органи и помошните девизни органи 

»е се одговорни за штетата која би можела да им 
настане на странките со донесте ње одлука во смисла 
на девизните прописи. 

Член 14 
Девизните органи и помошните девизни органи 

се овластени по прибавуење согласност од Министе-
рот на финансиите ФНРЈ да наплатуат од странките 
накнада за т р о ш к о в н е во врска со спроведуењето 
контролата во смисла на овој закон, и тоа во форма 
Еа накнада за трошковне , таксите и провизијата. 

Казнени одредби 
Член 15 

1) Секое дело противно на девизните прописи, 
доколку за истото не е пропишана потешка казна, 
претставу« девизен прекршај, казнив по овој закон, 

2) Казнив е и опитот на девизен прекршај. 
3) Девизните прекршам застаруат за 10 години 

од денот на направеното дело. 
4) Застаруењето на девизните прекршаи не тече 

додека се води постапка кај Банконно-валутното од-
делен^ на Министерството на финансиите ФНРЈ иле-* 
заради исто дело пред суд. 

Член 16 
1) Казно* за девизни прекршам се: 
а) парична казна од 50 до 1,000.000.— динари; 
б) конфискуење стварите или вредностите кена 

што се предмет на девизниот прекршај, во целост 
иле? деломично; 

в) земање правото на вршење на макар која де-
визна работа, било за некое време било постојано. 

Овие казни може да се и з р е ж а т и една со друга 
ве условно. 

2) Иследуењето на девизен прекршај го врши 
Банковно-валутното одделение на Министер^вото на 
финансиите ФНРЈ, а решената за казните.ги донесуе 
Министар от на финансиите ФНРЈ, к о ј што ова право 
може да ПО пренесе и! на СВОЈОТ помошник. 

3) а) Во случај паричната казна да не е испла-
тива, или во срок од една година од денот на урачу-
ењето на решението за казната не може да се напла-
ти, ке се замени со казна присилна работа без лишу-
ење од слобода, сметајкји за еден ден присилна ра-
бота 50 динари. 

б) Присилната работа не може да биде подолга 
од две години. 

4) Министерот на финансиите ФНРЈ може на об-
разложена молба на казнетиот да му одобри плак-
а њ е на изречен,ата парична казна во оброци и во 
срок кој ке му го одреди. 

5) Извршуење на казната застарев за 10 години 
ОД денот на урачуешето решеното за казната. 

Член 17 
1) За девизно* прекршам може да бидат казнети 

не само претпријатија, заведенија и установи за чи-
јата сметка е делото извршено игли покушано, туку 
и сите лица одговорни за нивното работење, како и 
сите лица кои што како нивни застапници или за нив-
на сметка участвуеле во недозволените работи. 

2) Исто така ке биде казнет и секој оној кој што 
во својство на помагач, потсгрекуач, посредник и на 
т. ел. участвуе во извршуељето али опитот на девиз-
ниот прекршај. 

3) За паричните казни изречени против некое 
Претпријатие, заведение али установа одговараат 
нивните сопственици, «ако и сите други лица кои што 
ја гарантираат обвезата на претпријатието, заведе-
н о т о , или уста »свата во границите на нивната га-
ранција. 

Член 18 
Девизните органи и помошните девизни орган«-1 

наведени во чл. 9 ст. 1 на овој закон, како сг орга-
ните на Министерството на финансиите ФНРЈ и мини-
стерствата на финансиите на народните републики 
должни се без одлагање да му пријават на Банкознљ-
валутното одделење на Министерството на финан-
сиите ФНРЈ секој случај на прекршај на девизни 
прописи за кси ке се дознае. 

Член 19 
Доколку Банковно-валутното одделеле на Мини-

стерството на финансиите ФНРЈ во текот на иследу-
ењето ке -утврди оти работата противна на девизните' 
прописи претставуе кривично дело казниво по некој 
друг кривичен пропис, м,и>нкстсост па финансиите 
ФНРЈ односно неговиот помошник по овластуењето 
на Министерот ке му ги достави сите иследни акти 
на надлежниот јавен обвинител. 

Член 20 
1) Јавниот обвинител, кога ке поведе постапка 

против некое лице заради дело казниво по некој 
друг кривичен пропис, а со кое што се повредени и 
девизните прописи, ке го обавести надлежно за тоа 
Банковно-валутното од делење на Министерството на 
финансиите ФНРЈ. По барање на Министерот на фи-
нансиите ФНРЈ, односно на неговиот помошник, ако 
го овласти министерот ке му ги достави на у^и'д ш 
сите иследни акти'. Министерот на финансиите ФНРЈ 
односно неговиот помошник има право да му стави 
предлози на јавниот обвинител во поглед на исле-
дуењето. 

2) Во случај да јавниот обвинител најде да де* 
лото за кое што по/вел постапка не е казниво и ја 
обустави постапката, ке ги достана' сите иследни ак-
ти на Банковно-валутното одделеле на Министер-
ството на финансиите ФНРЈ, кое што може да пове-
де постапка заради девизен прекршај или работна 
неуредност. 

Член 21 
1) Судовите ке му Ја доставаат на Банковно-ва-

лутното одделење на Министерството на финансиите 
ФНРЈ секоја пресуда.по делото повреда на девизни-' 
те прописи, било да е таа пресуд? осудителна или 
ослободителна. 

2) Во случај на ослободи!една пресуда Банковно-
валутното одделена на Министерството на финану, 
спите ФНРЈ може да поведе постапка заради дев«ѕ-
зен прекршај или работна неуредност. 

Член 22 
1) Министерот на финансиите ФНРЈ односно не-

говиот помошник, ако го овласти министерот, во вр-, 
шењето на девизната контрола, може да казни за ра-
ботна неуредност со парична казна од 50 динари до 
100.000 динари лица и установи кси1 што: 

а) неуредно водат пропишани книга* и архива; 
б) не изер шуат наредуења или не се придржуат 

кон напатствијата издадени на основа девизните 
прописи; 

в) неуредно доставаат извештаи кои што се ба-
раат од нив во врска со нивното девизно работење. 
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Ов!Ие казни' може да се и з р е ч а т и условно. 
2) Прописите на чл. 16, ст. 3, 4 и 5 и чл. 17 на 

овој закон аналогно ке се применуат и во случаите 
од претходниот став. 

3) Девизните ор-гансг и помошните девизни органи 
наведени во ставот 1 чл. 9 на овој закон, како и сите 
органи на Министерството на финансиите ФНРЈ и 
Министерствата на финансиите на народните републи-
ки должни се без одлагање да му го пријават на 
Банковно-валутното одделеше на Министерството на 
финансиите ФНРЈ секој случај на работна неуред-
ност за кој што ке дознаат. 

Член 23 
Наплатените парични казни, како и конфлску-

ените ствари и вредноста по чл. 16 и 22 на овој закон 
се полагаат на „сметка на Министерството на фи-
нансиите ФНРЈ за спроведуење девизната контрола" 
кај Народната банка ФНРЈ. 

2) Со сметката наведена во претходниот став 
располага Министерот на финансиите ФНРЈ за по-
кревање на сите трошкови во врска со спр ов еду е-
љето на девизната контрола, 

Завршни одредби 
Член 24 

Се овласт.уе Министерот на финансиите ФНРЈ да 
издава правилници, напатствија, наредби и решења, 
заради извршуењето на овој закон. 

Член 25 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 561 
23 октомври 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

605. 
У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, 
Президиумог на Народната скупштина ФНРЈ го про-
гласуе Законот за потврда и измените на Решението 
за укинуење и невалидност на сите правни прописи 
донесени од страна на окунатопите и нивните пома-
гатели во време на окупацијата, за важноста на 
решениата кои за това време са донесени, за >кину-
ење правните прописи кои биле во сила во часот 
на ненрпкпелскатг окупација од 3 февруари 1945 
година, кој што на* основа овластуењето од членот 
136 Уставот го донеле законодавните одбори на 
Сојузното в ек је и Векјето на народите на Народната 
:купштина ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИТЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
УКИНУЕЊЕ И НЕВАЛИДНОСТ НА СИТЕ ПРАВНИ 
ПРОПИСИ ДОНЕСЕНИ ОД СТРАНА НА ОКУПА-
ГОРИТЕ И НИВНИТЕ ПОМАГАТЕЛИ ВО ВРЕМЕ 
НА ОКУПАЦИЈАТА, ЗА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИ-
АТА КОИ ЗА ТОВА ВРЕМЕ СА ДОНЕСЕНИ, ЗА 
УКИНУЕЊЕ ПРАВНИТЕ ПРОПИСИ КОИ БИЛЕ 
ВО СИЛА ВО ЧАСОТ НА НЕПРИЈАТЕЛСКАТА 

ОКУПАЦИЈА 

Решението за укинуење и невалидност на сите 
правни прописи донесени ед страна на окупаторите 
и нивните помагатели во време ма окупацијата, за 
важноста на решениата кои за това време са доне-
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сени, за укинуење правните прописи кои биле во 
сила во часот на непријателската окупација, од 3 фе-
вруари Ј945 година се потврдне со измените наве-
дени во овој закон, така да неговиот изменет и пре-
чистен текст гласи: 

З А К О Н 

за неважноста на правните прописи донесени 
пред 6 април 1941 година и за време неприја-

телската окупација 

Член 1 
Правните тро«!иси (закони, уредан, наредби, пра-

вилници и др.) кои што ги донеле органите на власта 
на окуп вторите и нивните .помагачи на подрачјето 
на Федеративна Наводна Република Југославија за 
време непријателската окупација, се прогласу ат за 
неиостоекји. 

Член 2 
Правните прописи (закони, уредби, наредби, 

правилници др.) што биле во сила на денот 6 април 
1941 година, ја изгубиле правната сила. 

Член 3 
Презими умот на Народната скупштина ФНРЈ 

може да одреди да поедини правила содржани во 
законите и други правни прописи споменати во чл. 
2 на овој закон се пр имену ат, одр е ду е јк ји им прм 
тоа потребни измени и доп оличења. 

Ова право го имаат и президиумите на народ-
ните скупштини на народните републики за правни 
прописи чие донесуење на основа Уставот ФНРЈ 
спаија во надлежност на републиките. 

Член 4 
Правните правила содржани во законите и други 

правни прописи споменати во чл. 2 на овој закон, 
кои што во смисла чл. 3 на овој закон не се про-
гласени обвезни, можат по ОВОЈ закон да се приме-
ну ат на односи кои што не се уредени со важек-
јите прописи и тоа само доколку не се во против-
ност со Уставот ФНРЈ, со уставите на народните ре-
публики, законите и останатите важекји прописи 
донесени од надлежните органи на новата држава, 
како и со начелата 1на уставниот поредок на Феде-
ративна Народна Република Југославија и нејзините 
републики. 

Државните органи не можат своите решења и 
други акти да ги засниваат непосредно на овие 
правни правила. 

Член 5 
Правни ге правила опоменати во чл. 3 и 4 иа 

овој закон не можат да се применуат во поглед за 
организацијата на државната власт, државните уста-
нови и гцржавиите претпријатија. 

Правните правила содржани во правните прописи 
кои што врз основа на чл. 2 овој закон ја изгубиле 
правната сила не можат да бидат основа за до-не-
суење нови прописи. 

Праксата и правните свакјања на судовите и на 
другите државни органи од бивша Југославија ве 
можат да бидат построга за толкуење и примела на 
правните правила од чл. 3 и 4 на овој заков. 

Член 6 
Нерасправените правни односи, кои се засновани 

за време важењето на законите од бивша Југосла-
вија и за време на непријателската окупација, ке се 
решават спрема важекјите прописи на Федеративна 
Народна Република Југославија. 



#СЛУЖБЕН Л И С Т 
ni «шгдеѕшгд дооди* «цу&лмк» ЈУГОСЖМЛ 

ОГЛАСНИ ДЕО 
ОД РЕДАКЦИЈАТА 

Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ*' под-
готвуе редица тетрадки на својата Збирка на закони 
со кои што ке бидат објавени закони кои што ги 
донела Народната скупштина на своето последно 
заседание и кои што законодавните одбори на На-
родната скупштина ги согласиле со уставните про-
писи во смисла на членот 136 Уставот. Сите овие 
закони ке бидат објавени во тетрадки по сродноста 
на материјата со коментари и потребни објаснуења 
како би се олеснила нивната еднообразна примена 
во целата земја 

Така овие денови ке излезе од штампа новели-
раниот Закон за таксите со пречистениот текст на 
Правилникот за неговото извршуење и со детален 
коментар, потоа Збирката на материално кривичните 
прописи со коментар и напатствија, Законот за на-
родните судови и за Јавното обвинителството со 
коментар, Законот за општиот стопански план и 
органите за планирање и Законот за државните 
стопански претпријатија со предговори на Министе-
рот Андрија Хебранг и Бориса Кидрич, Законот за 
авторското право со правилниците и објаснуењата на 
Комитетот за култура и наука, Основниот закон за 
кооперације со предговор на ДР. Вучкович, Зако-
нот за печатот и Законот за удружешата, соборите 
и другите јавни скупови, и TH. 

Законите за државните службеници и за Социал-
ното осигуруење на работниците, намештениците и 
службениците ке бидат објавени штом ке бидат до-
несени уредби и правилници за нивното извршуење. 
Овие закони ке бидат прокоментарисани како би се 
олеснила нивната примена. 

Исто така се подготвуе и Збирката на прописите 
за инвалидите во која што ке биде објавена cela 
материјала на нашето инвалидско законодавство. 

— ' " " ' П И Т 

Овие денови испадна од штампа второто издање 
на Законот за потврда и измени и дополнуењата 
на Законот за таксите со правилникот за неговото 
извршуење и коментарот на Министерството на фи-
нансиите ФНРЈ, 

Овој закон го согласиле на основа членот 136 
Уставот законодавните одбори на Сојузното векје и 
В&кјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ. 

Со Законот за потврда и измените и дополнува 
љага на Законот за таксите со ко ј е даден пречистен 
законски текст, објавен е овде и пречистениот текст 
на Правилникот за извршуење Законот за таксите, кој 
што бил изменет со Правилникот за измените и до-
полнуењата на Правилникот за извршуење Законот 
за таксите од 2b август 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" број 70 од ЗС август 1946 година). 

За да д о п р и н е о на поарно разбирање и правил-
ен примена на законските одредби Министерството 

на финансиите ФНРЈ го дало својот службен помен 
тар на Законот за таксите, кој што е овде штампан 
со курзив зад I P K C T C J за правилникот. Со комента-
рот се расправени извесни таксено-лравни прашања, 
кои в»о досегашната пракса се појавуеле најчесто како 
нејасни или опорим. 

Во текстот на коментарот (со чл. 6 законот) се 
наведени и таксените ослпбодуења што се дадени 
со специални прописи. 

На тој начин во Ооаа книшка е дадена цело-
купната материја од областа на нашето ново законо-
давство за таксите. 

Оваа збирка е штампана на сите четири народни 
јазици и цена на поедин примерок е 12.— ди;; лр и 

Сите издања на „Службениот лист ФНРЈ" мо-
жат да се добијат во Народната Република Србија во 
сите книжарници, во Народната Република Слове-
нија во „СлоБеначкиог книжни завод11 и во сите 
нивни подружници, потоа ка ј Цанкарјевата заложба, 
во Народната Република Хрватска во сите подру-
жници на Издавачкото претпријатие „Напријед", во 
Народните Републики Македонија и Црна Гора во 
сите книжарници „Култура", а во Сарајево ка ј „Свје-
тлост" и во другите книжарници. 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
DRŽAVNI ZAVOD ZA OSIGURANJE I REOS*GU-

RANJE, ZAGREB 
Likvidacija bivših državnih i banovinskih zavoda za 

osiguranje usjeva i plodova od tuče 
Temeljem r j e š e n j a Ministarstva financija FNRJ i 

Ministarstva poljoprivrede i šumarstva FNRJ o likvi-
daciji bivših državnih i banov inske zavoda za osigura-
nje usjeva i plodova od tuče VH br. 10624 od 13-VH-46, 
komisija za likvidaciju objavljuje, da je otpočela tikvi-
dacijom Zavoda za osiguranje pri Ministarstvu poljo-
privrede i šumarstva u Zagrebu, Kačićeva ul. 9. 

Likvidatorima su imenovani: 
I) Vučković Nikola, u ime Ministarstva poljopri-

vrede i šumarstva FNRJ, 2) Ahern Alojz, u ime Mini-
starstva financija FNRJ, 3) agr. Švigir Fran, u ime Dr-
žavnog osiguravajućeg zavoda FNRJ. 

Pozivaju se svi vjerovnici i dužnici da najdalje u 
roku od mjesec dana, računajuć od dana ob jav l j ena 
ovog oglasa u »Službenom listu FNRJ« i »Narodnim no-
vinama«, službenom listu Narodne Republike Hrvatske, 
prijave svoje tražbine odnosno dugove gore navedenoj 
likvidacionoj komisiji. 

Članovi komisije za likvidaciju: 
Ahčin Alojz, Vučković Nikola, 

K 4013 1-1 agr. Švigir Fran 

ДРЖАВНИ ОСИГУРАВАЈУЋИ ЗАВОД ФНРЈ 
Ликвидација бивших завода за пољопривредна 

осигурања y Македонији 
Решењем Министарства финансија ФНРЈ Vil бр 

10624 од 13 јула 1946 године и одлуком Министар 
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ства пољопривреде и шумарства ФНРЈ V бр. 19897 
од 27 јула 1946 године, ликвидира бивши Ба.новински 
завод за обезбеђење усева и плодова од града, па 
се позивају сви дужници и повериоци бившег Бано-
винског завода Вардарске бановине за обезбеђење 
усева и плодова од града, да своја дуговања одно-
сно истраживања пријаве Ликвидационо^ комисији 
при Државном осигуравајућем заводу, Дирекција за 
Македонију y Скопљу, улица 105 бр, 12, најдаље за 
месец дана. 

Молбе и истраживања после овога рока неће се 
узимати y обзир, док ће се за дужнике предузети -на-
плата судским путем, 

Ликвидациона комисија бивших Банозин-
ских завода Вардарске бановине за обез-
беђење усева и плодова од града, при 
Државном осигуравајућем заводу, Ди-
рекција за Македонију, Скопље ул. 105 

K 4010 1-1 број 12. 

КОНКУРСИ 
KONKURS ZA UPIS NA GEODETSKO UČILIŠTE 

Komitet za škole i nauku Vlade FNRJ raspisuje 
konkurs za upis na Geodetsko učilište pri Geograf-
skom institutu Jugoslovenske armije. 

Školovanje i čitava opskrba besplatni su, t ra je dve 
godine, a počinje I decembra 1946 godine. 

Geodetsko učilište deli se na: 
1) Topografsko odeljenje; i 
2) Kartografsko-grafičko odeljenje. 
Uslovi za prijem kandidata na Topografsko ode-

l jenje jesu: osam razreda srednje škole, a na Karto-
grafsko-grafičko odeljenje na jmanje četiri razreda 
srednje škole; za oba odeljenja da kandidati nisu sta-
riji od 22 godine i da su fizički potpuno zdravi i spo-
sobni, 

Molbe za prijem šalju se Komitetu za škole i nauku 
Vlade FNRJ, Beograd, — najkasnije do I novembra 
1946 godine, 

U molbi treba navesti: prezime i ime, mesto i go-
dina rođenja, zanimanje roditelja, nacionalnost, svr-
šene skole, za koje odeljenje se prijavljuje, kra tku 
biografiju i adresu na koju se može obavestiti molioca 
o rešenju molbe. Molbi treba priložiti izjavu da će se 
po završenom školovanju ostati na službi u JA, lekar-
sko uverenje i uverenje da je zaveden u birački spisak. 

Po svršenom školovanju učenici Topografskog ode-
ljenja biće proizvedeni u čin potporučnika, a učenici 
Kartografsko-grafičkog odeljenja u čin zastavnika, a 
svi će biti postavljeni na dužnosti geodetske struke. 

Br. 550. — Iz Komiteta za škole i nauku, 30 sep-
tembra 1946 godine. K 4009 1-1 

ДРУЖЕСТВЛ И ЗБОРОВИ 
LIKVIDACIJA HIPOTEKARNE BANKE JUGOSLO-

VANSKIH HRANILNIC V LJUBLJANI 
Na podlagi rešitve ministra za finance FLRJ z dne 

21. septembra 1946. Vil, št. 14216 je Hipotekama banka 
jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani stopila v likvi-
dacijo, 

Člani postavljenega likvidacijskega odbora so: 
dr. Ogrizek Marijan, kontrolni inšpektor ministr-

stva za finance LRb kot predsednik in predstavnik mi-
nistrstva za finance FLRJ, 

dr, Ravnihar Vladimir, odvetnik in član bivše upra-
ve kot član in predstavnik kreditne ustanove, 

Klinar Peter, bivši upravnik, kot član in zastopnik 
vlagateljev. 

Likvidacijska firma: Hipotekama banka jugoslovan-
skih hranilnic v likvidaciji, Ljublana. 

Podpis firme: Likvidacijski odbor podpisuje likvi-
dacijsko firmo na ta način, da vedno po dva člana 
likvidacijskega odbora postavita svoj lastnoročni podpis 
pod pisano, tiskano ali odtisnjeno besedilo likvidacij-
ske firme. 
K 4011 1-1 Likvidacijski odbor. 

POZIV UPNIKOM IN DOLŽNIKOM * 

Na podlagi rešitve ministra za finance FLRJ z dne 
21. septembra 1946. Vil. št, 14216 je Hipotekama banka 
jugoslovanskih hranilnic stopila v likvidacijo, 

Upniki in dolžniki se pozivajo, da v roku meseca 
dni od dne objave tega poziva prijavijo likvidacijskemu 
odboru svoje terjatve, oziroma dolgove in to na naslov: 
Hipotekama banka jugoslovanskih hranilnic v likvida-
ciji, Ljubljana, Prešernova ul. št, 50 II. 

Upniki in dolžniki imajo pravico, da se v objavlje-
nem roku prepričajo o točnem vknjiženju njihovih 
terjatev, oziroma dolgov, P 0 preteku tega roka veljajo 
knjiženja za verodostojna. 
K 4012 1-1 Likvidacijski odbor. 

ZADRUŽNA GOSPODARSKA BANKA D. D. 
U LJUBLJANI U LIKVIDACIJI 

Odlukom Ministarstva finansija FNRJ VIL br. 14015 
od 21 septembra 1946 godine određena je likvidacija 
Zadružne gospodarske banke d. d. u Ljubljani sa svima 
njenim filijalama. Za sprovođenje likvidacije postavljen 
je, u smislu či. 3 Uredbe o reviziji dozvola za rad i 
likvidaciju privatnih kreditnih preduzeća, Likvidacioni 
odbor u čiji sastav ulaze: Berlič Simon, v. d. šefa otseka 
za banke pri Ministarstvu za finance LRS, kao pret-
sednik i pretstavnik Ministarstva finansija FNRJ, Bre-
gar Franc, upravnik Denarnog zavoda Slovenije, kao 
član i pretstavnik kreditne ustanove, Smodiš Janko, či-
novnik Kmetske posojilnice, kao član i zastupnik 
ulagača. 

Pozivaju se svi dužnici i poverioci Zadružne gospo-
darske banke d. d. u Ljubljani i njenih filijala, da u 
smislu či. 7 Pravilnika o postupku likvidacije privatnih 
kreditnih preduzeća prijave svoja potraživanje odnosno 
dugovanja. 

Poverioci i dužnici Zadružne gospodarske banke 
d. d. u Ljubljani i njenih filijala u likvidaciji imaju prava, 
da u roku od mesec dana, od dana objave odluke o 
likvidaciji u »Službenom listu FNRJ«, odnosno u »Urad-
nem listu LRS« provere svoja potraživanje odnosno 
dugovanja. Po isteku ovog roka knjiženja se smatraju 
verodostojnim, 

Likvidacioni odbor 
Zadružne gospodarske banke d. d. 

u Ljubljani 
K 4014 M u likvidaciji 

НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 
Народна банка Федеративне Народне Републике, 

'Југославије из Београда, на основу чл. 2 својих ста-
тута, чл. 52 Закона o Народној банци — објављује: 

Да је Упразни одбор Народне банке Федеративне 
Народне Републике Југославије y Београду, на сво-
ј о ј седници, одржаној 30 септембра 1946 године, по-
ставио за вршиоца дужности Главног директора На-
родне банке ФНРЈ Стефановић Ристу, вишег савет-
ника Министарства финансија ФНРЈ. 

Вршилац дужности Главног директора Стефане^ 
вић Риста има право потписивао фирму банчине* 
Централе и то заједно са гувернером, једним од ви-
це-гувернера или једним од других банчиних службе-
ника овлашћених за потписивање бавчине фирме« J 
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Потпис Стефановић^ изложен је и у локалима. 
Народне банке ФНРЈ у Београду, приступним пу-
блици, 

Из Народне банке Федеративне Народне Репу-
блике Југославије у Београду број 65880 на да« 2 ок-
тобра 1946 године. 

Народна банка Федеративне Народне 
Републике Југославије 

Францисковић, е. р., Долиншек, с. р. 
Стефановић, с. р. 

Окружни суд за град Београд у Београду по на-
плати таксе из Т.бр. 37 и 41 Закона о судским так-
сама под бр. Фи 514/46 од 4 октобра 1946 године, по-
тврдио је постављење Ристе Стефановића за вршио-
ца дужности главног директора Народне банке ФНРЈ. 

Бр. Фи 514/46 — Од Окружног суда за град Бео-
град. 3274 1-1 

ЛИКВИДАЦИЈА СРПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ ПРИВРЕД-
НЕ БАНКЕ Д, Д., САРАЈЕВО 

На основу решења Министарства финансија ФНРЈ 
VII бр. 15569 од 30 септембра 1946 године одређена 
је ликвидација Српске централне привредне банке 
д. д. у Сарајеву. За чланове Ликвидационог одбора 
именовани су: Јовановић Момир, правни референт 
Министарства финансија Народне Републике Босне 
и Херцеговине као претседник и претставник Мини-
старства финансија ФНРЈ. Крњевић Михајло, служ-
беник Дионичке пиваре, Сарајево, као члан и прет-
ставник кредитне установе, Рајковић Никола, руко-
водилац Државног трговачког текстилног магацина 
у Сарајеву као члан и заступник улагача. 

Повериоци и дужници кредитног предузећа у 
ликвидацији имају право да, у року од месец дана 
од дана објаве одлуке о ликвидацаЈи у „Службеном 
листу ФНРЈ" провере своја потраживања односно 
дуговања. По истеку овог рока књижења се сматрају 
веродостојним. 

Ликвидациони одбор 
Српске централне привредне банке д. д. 

К 4016 1-1 Сарајево, Штросмајерова ул. 1/1 

ЛИКВИДАЦИЈА МЕСАРСКЕ БАНКЕ ИЗ БЕОГРАДА 

На основу чл, 7 Правилника о поступку ликвида-
ције приватних кредитних предузећа — а у вези ре-
шења Министра финансија ФНРЈ бр. 13526 од 13 ав-
густа 1946 године, Месарска банка из Београда на-
лази се у ликвидација коју има да изврши Ликвида-
циони одбор. 

Позивају се сви ловгоиоци и дужници ове банке 
да у року од месец дана од дана објављиван^ огла-

^ са^ пријаве своја потраживање односно дуговања 
< 'Ликвидационом одбору. 

Повериоци и дужници имају права да у року од 
месец дана од дана објављивања огласа о ликвида-
цији у „Служебном листу ФНРЈ" — .провере своја 
истраживања односно дуговања По истеку овог 
рока књижења се сматрају веродостојним. 

Ликвидациони одбор ради у згради Месарске 
банке, — Зелени Венац бр. 2. 

За чланове Ликвидационог одбора одређени су: 
Бранко Тадић, Драгослав Милетић и Воја Марковић. 

И8 октобра 1946 године; 
И Београда 3277 1-1 

ЈАДРАНСКО ПОДУНАВСКА БАНКА У БЕОГРАДУ 
Позива акционаре на ванредни збор акционара, 

који ће се одржати у недељу 3 новембра 1946 године 
у 9 часова пре подне у банчиној згради у Београду, 
Краља Милана улици бр. 11 са следећим дневним 
редом: 

1) предлог Управног одбора за спајање банке 
са Београдском задругом а. д., Београдском трго-
вачком банком а. д. и Извозном банком а. д.; 

2) решавање о правилима нове банке; 
3) избор два претставника за састав и потпис за-

кључних рачуна за 30 новембар 1946 године н за 
утврђивање чисте имовине банке; 

4) одређивање претставника у Управни одбор 
нове банке. 

Акционари који желе учествовати на збору има-
ју најкасније 6 дана пре збора, тј. закључно до 28 
октобра 1946 године до 12 часова депоновати ак-
ције на благајни банке или поднети банци потврду 
оног новчаног завода код кога се акције налазе. 

Сем тога сваки акционар који жели присуство-
вати збору или бити заступљен са правом гласања 
мора поднети уверење надлежне власти да није ли* 
шен активног и пасивног бирачког права. 

Ако се на заказани дан и час не јави довољан 
број акционара збор ће се одложити и на дан 11 но-
вембра 1946 године у 9 часова одржати други збор, 
са истим дневним редом и са онолико акционара 
колико их буде дошло. 
3279 1-3 Управни одбор 

ИЗВОЗНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД 
Одржаће свој ванредни збор акционара на дан 

3 новембра 1946 године у 10 часова пре подне, у 
друштвеним просторијама, Теразије бр. 5, први 
спрат, са овим дневним редом: 

1) конституисање збора: избор деловође збора 
и три оверача записника, који ће бити и бројачи 
гласова; 

2) предлог Управног одбора за спајање банке са 
Београдском задругом а. д., Јадранско-подунавском 
банком и Београдском трговачком банком а. Д-; 

3) решавање о правилима нове банке; 
4) избор два претставника за састав и потпис 

банчиних закључних рачуна на дан 30 новембра 1946 
године и за утврђивање банчине чисте имовине; и 

5) одређивање претставника у Управни одбор 
нове банке. 

Депоновање акција односно потврда установа 
код којих су акције депоноване, врши се на благај-
ни банке до 30 октобра 1946 године закључно. Сва-
ке три акције дају право на један глас. 

Упозоравамо акционаре да је за пријављивање 
и учествовање на збору потребно да поднесу увере-
ње свога рејона да имају бирачко право гласа. 
3278 1-3 Управни одбор 

ЛИКВИДАЦИЈА БАНКЕ АВАЛА А. Д. 
У БЕОГРАДУ 

Одлуком Министра финансија ФНРЈ бр. 13525 од 
13 августа 1946 године одређена је ликвидација бан-
ке Авала а. Дм у Београду. 

За чланове Ликвидационог одбора одређени су: 
Поповић Драгојло, Савић Јован и Обрадовић Коста. 

У смислу чл. 7 Правилника о поступку ликвида-
ције приватних кредитних предузећа („Службени 
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лист ФНРЈ" бр. 57/46), позивају се повериоци и ду-
жници банке, да у року од месец дана од дана ове 
објаве •пријаве своја потраживање односно дугова-
ња Ликвидационом одбору, који обавља своје посло-
ве у згради банке Авала а. д., у Београду, Чика Љу-
бина ул. бр. 10а. 

Повериоци и дужници имају право да у року од 
месец дана од дана ове објаве провере своја по-
траживањз односно дуговања. По истеку овога рока 
књижења се сматрају веродостојним. 

21 октобра 1946 године 
Београд 

Чланови Ликвидационог одбора. 
Драгојло Поповић, с. р. 
Јован Савић, с. р. 

3276 1 } Коста Обрадовић, с. р. 

ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО ОСИГУРАВАЈУЋЕ 
ДРУШТВО „БАЛКАН" А. Д. 

Опште југословенско осигуравајуће друштво 
„Балкан" а. д. у Београду, одржаће 11 новембра 1946 
године у 10 часова пре подне у просторијама Из-
возне банке, Београд, Теразије 5/1, ванредан збор 
акционара са следећим дневним редом: 

1) избор деловође и двојице бројача гласова и 
оверача записника; 

2) питање престанка друштвеног рада; и 
3) евентуалне. 
Акционари који желе да учествују на овоме 

збору имају депоновати своје акције на благајни 
друштва или код Извозне банке а. д. у Београду или 
код које од овлашћених банака у земљи, на 3 дана 
оре збора. 

Приликом пријаве за збор акционара, акциона-
ри су дужни сходно тумачењу Министарства трго-
вине и снабдевања, да поднесу уверење надлежне 
»лаеш да нису лишени активног и пасивног избор-
ног права, и права заузимања изборних функција У 
друштвеним организацијама (члан 5, ст. 1, тач. а) 
и б) Закона о врстама казни). 

К 4015 1-1 

ЛИКВИДАЦИЈА БАНКЕ „ЗЛАТИБОР* 
У БЕОГРАДУ 

Решењем Министра финансија ФНРЈ VII бр. 
13529 од 13 августа 1946 године, одређена је ликви-
дација банке „Златибор" и постављен Лик ви да ци они 
одбор за спровођење исте. 

У вези решења Министра финансија ФНРЈ VII 
бр. 13529 од 13 августа 1946 године, Ликвидациони 
одбор банке „Златибор" у ликвидација повива све 
повериоце и дужнике банке „Златибор" сада у ли-
квидација, да пријаве своја истраживања односио 
дуговања Ликвидационом одбору у просторијама 
банке у улици Чика Љубиној бр. 15/1 спрат. 

Према прописима става 2 чл. 7 Правилника о по-
ступку ликвидација приватних кредитних предузећа 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 57/46), повериоци и ду-
жници имају права да У року од месец дана од дана 
$бјављивања овог огласа провере своја потражива-
ње односно дуговања. 

По истеку горњег рока књижења ће се сматрати 
веродостојна!. 

Ликвидациона одбор банке „Златибор": 
Верољуб Марчетић, претседник и претставник 

Министарства финансија ФНРЈ, Љубомир Јордановим, 
члан и претставник кредитне установе и Петар Павић, 
чттан и заступник улагаче. 3275 1-1 

БЕОГРАДСКА ЗАДРУГА А. Д. 
Полива своје акционаре на ванредни збор, који 

ће се одржати у недељу 3 новембра 1946 године у 
11 часова пре подне у просторијама Јадранско-лоду-
навске банке у Београду, Краља Милана бр- 11, са 
следећим дневним редом: 

1) избор деловођа збора и три акционара за ове-
раче записника, који ће истовремено бити бројачи 
гласова; 

2) предлог Управног одбора за спајање Београд-
ске задруге а. д. са Јадранско-подунавском банком, 
Извозном банком а. д. и Београдско^ трговачком 
банком а. д.; 

3) решавање о /правилима нове банке; 
4) избор два претставника за састав и потпис за-

кључних рачуна на дан 30 новембра 1946 године и 
за утврђивање чисте имовине Београдске задру-
ге а. д.; 

5) одређивање претставника у Управни одбор 
нове банке ; и 

6) извештаји Управног и Надзорног одбора о 
раду и рачунима, завршни рачуни: Рачун изравнања 
и Рачун расхода и прихода на дан 31 децембра 1945 
године и давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години банкарског 
одељења. 

Акционари који желе учествовати на овом збо-
ру, дужни су депонова™ своје акције или поднети 
друштвеној благајни потврде новчаних завода код 
којих се њихове акције налазе у депоу, најдаље на 
три дана пред збор, тј. закључно до 30 октобра 
1946 године до 4 часа по подне. 

Сем тога, сваки акционар који жели присуство-
вати збору или бити заступљен са правом гласања, 
мора поднети уверење надлежне власти, да није ли-
шен активног и пасивног бирачког права. 

Ако се на заказани дан и час не јави довољан 
број акционара, збор ће се одложити, и на дан 11 
новембра 1946 године одржати други збор у исто 
време, са истим дневним редом, на истом месту, са 
оноликим бројем акционара колико их буде дошло 
на збор. У овом случају накнадно пријављивање ак-
ционара и депоновање акција односно потврда, вр-
шиће се најдаље до 7 новембра 1946 године ^о 
4 часа по подне. 

Београд, 24 октобра 1946 године. 
3280 1-3 Управни одбор Београдске задруге а. д. 

БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА БАНКА А. Д 
БЕОГРАД 

Позива своје акционаре на ванредни збор, који 
ће се држати у недељу 3 новембра 1946 године у 10 
часова пре подне у банчиним просторијама у Бео-
граду у ул. Кнез Михаиловој бр. 38 са овим днев-
ним редом: 

1) конституисање збора: избор деловође и три 
оверава записника, који ће бити и бројачи гласова; 

2) предлог Управног одбора за спајање банке са 
Београдском задругом а. Д„ Јадранско-шодунавском 
банком и Извозном банком а. д.; 

3) решавање о 'Правилима нове банке; 
4) избор два претставника за састав и потпис 

банчиних закључних рачуна на дан 30 новембра 1946 
године и за утврђивање банчине чисте имовине; и 

5) одређивање претставника у Управни одбор 
нове банке. 

Акционари, који желе да учествују на збору, 
дужни су депонован банци своје акције или потврде 
банака код којих су оне депоноване на банчиноЈ 
благајни најдаље до 29 октобра 1946 године закључ-
но. Уз то, сваки акционар дужан је поднети и уве-
рење о активном и пасивном бирачком праву. 
3 2 8 1 1-3 Управни одбор. 
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Член 7 
Одлу .ките (пресуди, решења, заклучни и др.) на 

/Судовите за грагјанско-правните односи донесени по-
сле 6 април 1941 година остану ат во сила. 

Ако одлуката на судот за таков однос е засно-
вана на пр-авните прописи донесени од страна «оку-
паторите и нивните помагачи или на прописите од 
,чл. 2 на овој закон кои се во противност со • важе-
хјите прописи, лице кое се смета оштетено со таква 
судска одлука може во срок од година дена од де-
нот на влечењето во сила на овој закон да покрене 
постапка со барање да надлежниот суд го расправи 
(Правниот однос и донесе одлука на основа в аж ек ји те 
прописи. 

Во случај кога нема лице кое што со каква 
одлука »а судот е оштетено или кога такво лице од 
било кој разлог не може да »покрене постапка, по-
стапката ке ја покрене надлежниот државен орган. 

Член 8 
Од моментот на покрену ењ е постапката по чл. 7 

на овој закон не може да се остварува1 правата кои 
што проистечуат од судската одлука чие поништуење 
или измена се бара. 

Исклучително од прописот на предниот стан 
може и понатаму да се остваруе правото на издр-
жуење деца, родители и други немошен и за работа 
неспособни лица. 

Член 9 
Земјишно-книжните состојби засновани на одлу-

ките од чл. 7 на овој закон остануат во сила. Стран-
ката или надлежниот државен орган кој што ја 'по-
кренал постапката пред судот во смисла чл. 7 на 
овој закон, може да бара да во јавните книги 
(земјишни, рударски, кооперативни и др.) се забе-
лежи да тие земјишно-книжни состојби се спорни. 

Член 10 
Одлуките (пресуди, решења, заклучни и др.) во 

кривичните ствари кои ги донеле редовните кри-
вични судови за време непријателската окупација на 
основа прописите што биле во аила на денот 6 април 
11941 година^ а не се однесу ат на политички вини, 
остацуат во сила ако надлежниот суд по предлог 
на јавниот обвинител не донесе нов,а одлука. 

Одлуките во кривичните ствари кои што имале 
(политички карактер или кои се изречени на основа 
прописите донесени од страна органите на власта на 
окупаторите и .нивните помагачи се укину ат и не-
маат правно дејство, без оглед да ли се донесени 
од страна на редовните или други судови или од 
'други органи (од воените судови, вонредните су-
дови, полициските органи и др.). Во овие случаи 
јавниот обвинител може да стави предлог за к>не-
суење нова одлука од страна на надлежниот држа-
вен орган. 

Член И 
Во поглед на одлуките, донесени од страна из-

вршните и управните органи на окупаторите и нив-
ните помагачи за време непријателската окупација, 
со кои се решаваат гр ат ј апек о -1 гр авн и односи како 
и одлуките на управните судови доколку немаат по-

литички карактер, важат сходно одредбите од чл. 7, 
8 и 9 на овој закон. 

Останатите одлуки на извршните и управните 
органи на ок уп ат ора :т е и нивните помагачи, одлуките 
на управните судови кои што имаат политички ка-
рактер, како и одлуките на дисциплинските судови 
по дисциплинските ш и и направени после 6 април 
1941 година се укинати. 

Јавниот обвинител може по какви дисциплински 
»ини по кои се повредени прописите донесени пред 
8 април 1941 година во поглед на имотните интереси 
на државата да стави предлог за повторно покре-
н у в а дисциплинска постапка. 

Член 12 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна република Југославија". 

У.бр. 558 
23 октомви 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

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

606. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство, а по предлог на Министерот на 
поледелството и шумарството ФНРЈ, Владата ФНРЈ 
пр опишу е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД (ФИТОПАТОЛОШКА 
КОНТРОЛА) НА В ОК ЈЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРО-

МЕТ И НА ВОКЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Во цел за спречуење ширењето на опасната ште-

точина на вокјките калифорниеката штитасте вошка 
(аспЈИДиотус перницнозус), како и за исполнуење ме-
ѓународните услови при извозот на вокје (јаболки, 
круши, сливи, праски и др.) ке се врши здравствен 
преглед на вокје во внатрешниот промет и на вокје 
наменето за извоз по одредбите на оваа уредба. 

Член 2 
Се забрише ко внатрешниот промет без прет-

ходен здравствен преглед извоз на вокје од места 
од подрачјето на реонот чии вокјњаци и други кул-
тури се прогласени за заразени со калифорнискаиа 
штит ает а вошка во места на оние реони чии в о ћ њ а -
ци и други култури се незаразено 

Во внатрешниот промет се дозволев извоз на 
вокје заразено со кал ифор ниската штитасте вошка 
во места на оние реони каде зараза на вокјњаците 
не постои само тогај кота вокјето е наменето за 
I ш ду ст рис ка пр ер а б оту ачк а. 

Извозот на вокје од предниот став Министер-
ството на поледелството и шумарството ФНРЈ може 
во поединечни случаи да го забрани. 

Се за бр ану е секој извоз на в ок је во инос тран-
са во без претходен здравствен преглед. 

Член 3 
Општи смерници во поглед на здравствениот 

преглед на вокје во внатрешниот промет и на вокје 
наменето за извоз во иностранство ке дава Мини-
стерството на поледелството и шумарството ФНРЈ. 

Член 4 
Здравствениот преглед на вокје во внатрешниот 

промет го вршат карантински инспектори на мини-
стерството за поледелството и шумарството на на-
родните републики. 

Здравствениот преглед на вокје наменето за из-
воз во иностранство го вршат карантински инспек-
тори на Министерството на посетел ств ото и шумар-
ството ФНРЈ. Министерството на поледелството и 
шумарството ФНРЈ може за преглед на вокје на-
менето за извоз да ги овласти и кар античките ин-
спектори на министерството на поледелството и шу-
марството на народните републики, 
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Член 5 
Здравствениот преглед на вокје во внатрешниот 

промет и на вокје наменето за извоз се врши во 
собирна, утоварна или претоварив станица и во при-
стаништата. 

Железничките станици .и пристаништа, како и 
сите други државни, кооперативни или приватни 
транспортни претпријатија, без уверење за .изврше-
ниот здравствен преглед нема да примаат испратми 
на вокје на отпрема од местата н а оние реони во 
кои што постои зараза за места во реоните во кои 
што заразата не постои, освен во случај пропишан 
в,о ст. 2 чл. 2 на оваа уредба. 

Пристаништата и железничките утоварне или 
претоварни станици, без уверење за извршениот 
здравствен преглед, нема да, примаат на отпрема 
в ок је наменето за извоз во иностранство. 

Ова вокје ке се подвргне на здравствен преглед 
и спрема условите пропишани од страна на држа-
вата увозника. 

Член 6 
Карантински-^ инспектори се поставаат на ста-

ниците и пристаништата каде што по правило се 
врши отпремањето (утоварот) на вокје. Тие^ можат 
да се поставаат и на успатните станици и на местата 
каде што се врши претовар. 

Каде заради потреба на служба постоат повекје 
карантински инспектори, здравствениот преглед на 
вокје ке го врши секој поединечно во својот одреден 
делокруг. 

На железничките станици или пристаништа каде 
не постоат карантински инспектори здравствен пре-
глед на вокјето вршат карантински инспектори од 
најблиската станица односно пристаниште. 

Член 7 
Контролорите кои вршат контрола на квалитетот 

на вокјето, од Уредбата за контрола на вокје и 
вокјните преработуачки наменети за извоз, можат да 
ги вршат и должностите на карантин ските инспек-
тори ако за таква работа се стручно оспособени. 
Министерството на поледелството и шумарството 
ФНРЈ, односно министерството на поледелството и 
шумарството на народната република ке побара во 
таа цел согласност од Министерството на надвореш-
ната трговија ФНРЈ за секој поединечен случај. 

Член 8 
Во случај да прегледаната испратка на вокје на-

мената за внатрешен промет -или за извоз во ино-
странству одговара на прописите од оваа уредба, 
т. е. да вокјето не е заразено со калифорниската 
штитасга вошка, карантинските инспектори ке изда-
ваат уверења за здравствениот преглед на вокје. 

Уверението ке се издава за секоја испратка без 
оглед на количината. 

Ако е исправата на вокје наменета за внатре-
шен промет заразена со калифорниската штитаста 
вошка, а се извозу е во цел на индустриска прера-
ботуачка во место на реон каде зараза на вокјња-
ците не постои, извозот ке се врши само во затво-
рени вагони и во покриени коли, со потврда на око-
лискиот народен одбор да купуачот (примателот) 
на заразеното вокје е претпријатие, односно лице, 
кое се занимава со преработуачка на вокје. Ваго-
ните после истовар от на заразеното вокје има да се 
подвргнат на дезинсекција. 

Член 9 
Ако карангинскиот инспектор го оцени брзото 

расипуење на стоката, наменета за внатрешен про-
мет и да таа нема за време на транспортот да се 
одржи во исправна состојба, во тој случај има да 
се постани во се но прописите од чл. 16 Уредбата 
за контрола на вокје и вокјните преработувани на-
менети за извоз. 

Член 10 
Против решењето на карантинскиот инспектор 

со кое се забрануе зтпремање иа стока во внатреш-

ниот промет незадоволната странка може да уложи 
жалба на Министерството на поледелството и шу-
марството на народната република на чија терито-. 
рија здравствениот преглед е извршен. 

Против решењето на ќар атинскиот инспектор, 
со кое се забрануе извоз на стока во иностранству 
незадоволната странка може да уложи жалба на Ми-, 
нистерството на поледелството и шумарството ФНРЈ.. 

Жалбата се изјавуе во срок од три дена од де-* 
нот кога решењето е доставено на странката. 

Решението донесено по жалбата е конечно, 
Член 11 

За прекршуење одредбите на онаа уредба, како, 
и прописите донесени на основа од неа, ке се казни 
со парична казна до динари 50.000.—, ако не прет--
ставу ат дело казниво по кривичниот закон. 

Казната ја изречуе околискиот (градскиот) из-
вршни одбор надлежен за местото каде што се врши 
здравствениот преглед. 

Износите на паричните казни по Бините наста-
нати при извозот на вокје во внатрешниот промет 
ке се наплатуат во корист на буџетот на онаа на-
родна република на чија териториј,а се навогја око-
лискиот (градскиот) извршни одбор, кој што ја 
изрекол казната. Овие износи ке се книжат како 
приход на министерството на иоледелството и пту* 
марството на народната република. 

Износите на паричните казни по дините наста-
нати при извозот на вокје во иностранство ке се1 

наплатуат во корист на сојузниот буџет како при-
ход на Министерството на поледелството и шумар-
ството ФНРЈ. 

Одлуките за изречените казни околискиот (град-; 
синот) извршни одбор ке ги доставуе во препис нај 
министерството на поледелството и шумарството на 
до тичи а та народна република, а оваа на Министер-: 
ството на поледелството и шумарството ФНРЈ, 

Ако прекршуењата на одредбите од оваа уредба! 
прејдуат во кривично дело кое е казниво по кри-
вичниот закон, кар античките инспектори се должни 
да поднесат одма кривична пријава на надлежниот 
јавен обвинител. 

Член 12 
Министерот на финансиите ФНРЈ во согласност 

со Министерот на поледелството и шумарството 
ФНРЈ ке одреди одделни такси за вршење здрав-
ствен преглед во внатрешниот промет и на вокје на-
менето за извоз. 

Приходите од наплатените такси од претходниов 
став одат во корист на сојузниот буџет и ке се кни-
жат како приход на Министерството на полед ел-: 
ството и шумарството ФНРЈ. Овие такси ли плак ја' 
претпријатието, односно лицето за чија сметка се 
врши извозот на вокје. 

Член 13 
Министерствата на поледелството и шумарството' 

на народните републики ке спроведат секоја година 
до 20 април обвезен преглед на в ок јњ ац ите на сво-
јата територија и ке ги установат реоните (околиите 
и окрузите) во кои што вокјњаците и другите кул-
тури се заразени со калифорниската штитасте вошка* 

Списоците на реоните чие вокје е заразено, ми-
нистерствата н,а поледелството и шумарството на нан 
родните републики ке ги достават најдалеку до 1 
мај секоја година на Министерството на поледел^ 
ството и шумарството ФНРЈ. 

Овие списоци Министерството на поледелството! 
и шумарството ФНРЈ ке ги објави во „Службениот! 
лист ФНРЈ". 

Член 14 
Месните (градските) народни одбор« ке вршач! 

на своето подрачје контрола да ли испратката на! 
вокје е снабдена со потребно уверење за незаразе« 
носта или е наменета за индустриска преработуачјК$ 
(чл. 8 на оваа уредба). 
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Член 15 
Контролава за извршуење одредбите на оваа 

уредба на територија на народната република ја 
врши министерството на поледелството и шумар-
ството на народната република. 

Член 16 
Се овластуе Министерот на поледелството и шу-

марството ФНРЈ со правилник да пропише поблиски 
одредби за извршуење на оваа уредба 

Член 17 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

Буењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

18 октомври 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е р. 

, 'Министер на поледелството и шумарството, 
др. Васо Чубрилович, е. р. 

607. 
По предлогот на Министерот на надворешната 

трговија, а на основа чл. 1 Законот за овластуење 
Владата ФНРЈ за донесуење уредби .по прашањата 
од народното стопанство и во склад со Протоколот 
За размена на стоката мегју Чехословачка Република 
и Федеративна Народна Република Југо славија од 28 
ноември 1945 година, Владата ФНЈР лропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ДОПОЛНСКИОТ СПО-
РАЗУМ ОД 30 МАРТ 1931 ГОДИНА СО ДОГОВОРОТ 
ЗА ТРГОВИЈА И ПЛОВИДБА МЕГЈУ ЧЕХОСЛО-
ВАЧКА РЕПУБЛИКА И ЈУГОСЛАВИЈА ОД 14 НО-
ЕМВРИ 1928 ГОДИНА И ДОПОЛНСКИТЕ СПОРА-

ЗУМИ ОД 10 НОЕМВРИ 1936 И 1 ЈУЛИ 
1938 ГОДИНА 

Член 1 
- Заради променетите стопански прилики настанати 

*во војната се става вон сила царинско-тарифната 
одредба на Дополнекиот споразум од 30 март 1931 го-
дина со Договорот за трговија и пловидба мегју Че-
Јхословачка Република и Југославија од 14 ноември 
•1928 како и дополнските споразуми од 10 ноември 
11936 и 1 јули 1938 година. 

Член 2 
Оваа уредба влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" 

18 октомври 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петрович, е. р» 

608. 
На основа чл. 12 Законот за заштита југосло-

венскиот имот и имотните права и интереси во про-
странство, пр опишу ам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ИМОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА 

И ИНТЕРЕСИ ВО ИНОСТРАНСТВО 

Член 1 
Уредот за заштита на југословенскиот имот во 

иностранству во понатамошниот текст „Уред" се 
оснива при Министерството на финансиите ФНРЈ со 
вадача да го штсѓг-и Југословенскиот имот, имотните 
права и интереси во пространство и да располага 
со нив во смисла одредбите на Законот и овој 
правилник. 

Член 2 
Одредбите на Законот за заштита на југосло-

венскиот имот и имотните права и интереси во ино-
странство се применуат на имот и имотни права и 
инте ре си: 

1) на сите физички и правни лица од југосло-
венско државјанство, кои што на денот 6 април 
1941 година биле домашни лица во смисла на Де-
визниот закон; 

2) на сите физички и правни лица од југосло-
венско државјанство, чиј имот и имотни права и 
интереси п р о и з л е з а т од нивната дејност за време 
војната и пред војната на југословенската територија 
со иностранство; 

3) на сите инострани државјани, кои што на де-
нот 6 април 1941 година биле домашни лица во сми-
сла на девизните прописи, освен ако не лостон воз-
можност за примена на Законот на нивниот *гмот 
ѕатоа што подоцна престанале да бидат домашни 
лица во смисла на девизните прописи; 

4) на сите останати лица, чиј имот, имотни права 
и интереси произлегле од нивната дејност на југо-
словенската територија со иностранство за време 
војната, а можеле во смисла на Девизниот закон 
да имаат својство на домашни лица макар во кој 
период од 6 април 1941 година до 9 мај 1945 година. 
Во поглед на лада од странско државјанство при-
мената на оваа точка може да биде ограничена со 
согласности кои 'што ке се з!акл«учат со нивните 
влади. 

Член 3 
Одредбите од членот 2 на Правилникот се при-

менуат на сиот имот и имотни права и интерес«, кои 
што настанале до 9' мај 1945 година, како и на сите 
приходи од овој имот до денот на »неговата преда-
вачка на уредот. 

Одредбите од чл. 2 на Правилникот не се приме-
н а т на имот од лица кои што како иселеници пред 
6 апрсСл 1941 година, на редовен начин, ја напуштиле 
југословенската територија и изгубиле својство на 
домашни лица во смисла на девизните прописи. 

Член 4 
Правото на располагање со имотот и имотните 

права и интереси од членот 2 на Правилникот, кои 
што се пријавени на Уредот од нивните притежате-
ли, или Уредот постанал нивни помошник по служ-
бена должност, припаѓаа на Уредот по напатствијата 
На Министерот за финансии ФНРЈ на основа чле-
нот 8 Законот, доколку спрема постоекјите прописи 
не е за тоа надлежен некој друг орган на држав-
ната управа. 

Во поглед на заштита имотот и имотните права 
интереси од членот 2 на Законот Уредот ке одлу-

чете во својата надлежност да л« ке се прими за нив-



Страна 1082 — Број 86 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 25 октомври 1946! 

на заштита. Доколку Уредот ја одбива оваа заштита, 
на вашгтересираните лица е слободно да ги превзе-
мат сите мерки за заштита свое-гте права « интереси. 
Амо заинтересираното лице, притежателот на имо-
тот го оствари своето право, може со истото да 
располага едссно преку Уредот во смисла на членот 
3 и 4 Законот. 

За сиот останат имот, имотни права и интереси 
на југословенските државјани во иностранство, кои 
што не се обванати со членот 2 Уредот може да 
ја превземе нивната заштита во иностранство под 
услови за кои претходно ке се согласи со сопстве-
ниците на имотот и имотните права и интереси. 

Член 5 
Полномошното на Уредот во поглед на имотот 

и имотните права и интереси од членот 2 е генерално, 
вклучуејкји го тука и правото на оптеретуење и 
располагање. Полномошното на Уредот во поглед 
на останатиот југословенски имот и имотните права 
и интереси во ^ностранство ке се утврдат во 
секој конкретен случаЈ во согласност со сопствени-
ците на имотот и имотните права и интереси, -ше 
застапуење е доверено на Уредот. Доколку сопстве-
ниците или правните следбеници нестанале, се непо-
знати, или не можат да прибават право на распола-
гање, полномошното мое што Уредот го добива по 
овласгуењето на Министерот на финансиите ФНРЈ, 
од членот 9 на Законот, е генерално како во лог чед 
на имотот и имотните права и интереси ол членот 2. 

Член 6 
Сите ефективни трошкови направени заради за-

штита на споменатиот имот 9 имотни права и инте-
реси пагјаат на терет на нивните сопственици. 

Член 7 
Во случај на превземање заштита на имотот и 

имотните права и интереси од страна на Уредот, 
како е предвидено во членот 4 Правилникот, досе-
гашните полномошници се должни да ги застапуат 
доверените им права интереси се додека Уредот 
изрично не ги разреши од оваа обвеза. При преста-
ну ењето на нивното полномошно тие се должни да 
поднесат извештај за својата работа, за мерките 
што ги превземале за заштита доверените им права 
и интеоеси и да положат сметка за направените из-
даш*. Ликвидацијата на овие издаци ја врши Уредот 
во врска со реализацијата на логичниот имот, пра-
вата и интересите. 

Член 8 
Уредот ке врши заштита преку своите органи, 

а, по потреба, може да ангажира во тоа цел особено 
стручни лица во земјата и иностранство 

Член 9 
Уредот е овластен да по дополнителна пријава 

од сопствениците го земе во заштита и оној имот 
и имотни права и интереси кои што сопствениците 
од оправда™ разлози не можеле да пкј пријават во 
еро« што е одреден оо Законот. 

Член 10 
Во смисла членот 8 Законот Министерот на фи-

нансиите ФНРЈ може во секој конкретен случај пре-
ку Уредот да ја нареди реализацијата на имотот и 
имотните права и интереси од членот 2 и оние од 
членот 9 доколку за тоа во смисла чл. 9 е овластен 
Уредот. Министерот на финансии™ може во смисла 
на девизните прописи да нареди обвезна понуда на 
Народната банка ФНРЈ за откуп реализиранргге 
средства без оглед да ли во смисла членот 8 на Де-
визниот закон постои општа обвеза за понуда на 
овие средства. 

Член И 
Овластувањето од членот 9 на Законот ке го до-

несуе Министерот на финансиите ФНРЈ бегло по слу-
жбена должност, било по молба н* заинтересираните 
лица. 

Член 12 
Законов за заштита на југословенскиот имот л 

имотните права и интереси во ииостраиство не сеч 
однесуе на имот, праза и интереси на Народната 
банка ФНРЈ во иностралство, како ни на Српската. 
народна банка, ни Хрватската државна банка. 

Член 13 
Овој правилник влегуе во сила дага ке се објави 

но „Службениот лист на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија" и со него се става вон сила 
Правилникот за и з в р ш е њ е на Законот за зани ита 
југословенскиот имот и »имотните права и интерес« 
во иностранство од 5 март 1946 година VII бр. 3729 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 21 од 12 март 1946 го-
дина). 

ХИ бр. 12932 
17 октомври 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите,* 
Сретен Жујович, е. р. 

609, 
На основа чл. 2 и 16 Општата уредба з,а коми-

тетите на Владата ФНРЈ од 17 април 1946 година, 
во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ, 
Комитетот за школа и наука на Владата ФНРЈ, до-
несуе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАСТАВА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Срокот за учење на медицинските факултети 

трае 6 години. Овој Срок го обвакја практичниот 
стаж и дипломскиот испит. 

Практичниот стаж се врши после четвртата, пе* 
тата и шестата година на студии и тоа: 

после четвртата година од интерна медицина и 
хирургија по 4 недели; 

после петата година од акушерство со гинеколог 
гија 8 недели, и 

после шестата година од интерната медицина И 
хируогиј;а по 4 недели. 

Дипломскиот испит се полага од следни пред-1 

мети: 
интерна медицина, хирургија, акушерство со ги* 

неколсгија, пелиатрија и хигиена со епидемиолошка« 

Член 2 
Дипломирани студенти на медицинските факул« 

тет имаат звање на лекар. 

Член 3 
Наставните планови и програми ги данесуат 

министерствата за народното здравје на народните 
републики, а ги одобруе Комитетот за школа и на-
ука на Владата ФНРЈ 

Член 4 
Новите наставни планови важат и за студенти-

те запита ни во школска 1945/46 година. 

Член 5 
За студентите на постарите годишта факултети-

те ке изработат, опрема своите прилики, преодни на-
ставни -планови, кои треба да ги обванат оние -пред^ 
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мети од новиот наставни план кои што студените 
не ги слушале во текот на своите досегашни студии. 

Член 6 
Овој 'правилник влегуе во сила кога к« се објави 

в.о „Службениот лист на Федеративна Народа« Ре-
публика Југославија." 

15 октомври 1946 година 
Белград 

Претседател на Комитетот, 
Борис Зихерл, е. р. 

За секретарот на Комитетот, 
Немања Маџаревич, е. р. 

610. 
На основа чл. 15 Уредбата за издавање и прија-

вуење акции издавам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И 

И ПРИЈАВУЕЊЕ АКЦИИ 
1) Во сите случаи кога правно п о с т о е в т е ак-

ционерски претпријатија не ке имаат органи кои што 
полноважно го претставуат друштвото, околискиот 
народен одбор на онаа околија во која е седиштето 
на друштвото, односно во седиштата на народните 
републики градскиот (извршниот) народен одбор, е 
должен во смисла чл. 8, 9 и И Уредбата за издавање 
и прпјавуење акции да ја изврши работата на лре-
ведуење акциите на донесуачот во акции на име, од-
носно да изврши регистрација на век је постоекјите 
акции на име. 

Во таа цел околискиот народен одбор односно 
градскиот народен одбор ке установи одделна книга 
на акционерите за секое такво акционерско друштво 
и откога ке ги изврши сите работи кои што по Уред-
бата требало да ги изврши друштвото, книгата ке ја 
чува додека акционерското друштво не ке има пол-
новажен претставник, кому книгата записнички ке 
му ја предаде. 

На секоја акција, после извршеното лреведуење 
на име на сопственикот односно после извршената 
констатација за регистрација на акциите на име, ке 
се стави печат на народниот одбор и потпис на овла-
стениот орган а акциите потоа ке се вратат во сми-
сла чл. 8 точ 4 на паричните заводи кои што акции-
те ги доставиле 

2) Со акциите на друштвата, кои што врз основа 
на правосилните пресуди од надлежните судови се 
конфискуени во корист на државата, има да се по-
стапи во се спрема Уредбата и сите акции да се пре-
несат на државата. 

3) Стварните трошкови околу сироведуењето на 
Уредбата {поштански трошкови за доставање и вра-
ќ а њ е акциите и ти.) ги сноси друштвото. Доколку 
друштвото нема имот од кој што овие трошкови би 
се измириле, истите ке ги сносат сопствениците на 
акциите. 

VII бр. 16021 
16 октомвои 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

611. 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ПРИ ОТКУПОТ НА ЦАРЕВ-
КА ВО КРАИШТАТА ПОСТРАДАНИ ОД СУША 

1) Во краиштата пострадана од суша, царевката 
ке се откупу е со цените пропишани од чл. 1 Наред-
бата за цените на царевка во зрно и клица во еко-

номска 1946/47 година, со додаток до најмногу ди-
нари 100.— по ШО кг царевка. 

2) Министерството на трговијата и снабдуењето 
ФНРЈ ке дава потребан напатствија за спроведуење 
на оваа наредба во живот. 

3) Оваа наредба влегуе во сила одма. 
Бр. 9994 

14 октомври 1946 година 
Белград 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

612. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон ФНРЈ за 

буџетска 1946 година, а во согласност со Претседа-
телот на Стопанскиот совет и по одобрење од Прет-
седателот на Владата ФНРЈ издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУЕЊЕ ТАКСИТЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЕ-
ИДБА И ОТКУП ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА 

Член 1 
. За договорите за сеидба и откуп на индустри-

ските растенија нема да се плакја никаква такса. 
Член 2 

Оваа наредба влегуе во оила кога ке се објјави во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија0 , 

V бр. тп 
9 октомври 1946 година 

Белград 
Министер нз финансиите 

Сретен Жујович, е. р. 

613. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошуачка на стоката и точ. II Решењето на 
Стопанскиот совет за одредуење предмети кои што 
спагјаат под планска расподелба и потрошуачка од 
12 мај 1945 година („Службен лист" бр. 32/45), из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТАВАЊЕ ПОЕДИНИ ПРЕДМЕТИ ПОД ПЛАН-

СКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА 
I _ Под планска расподелба и гпотрошуачка се 

ставаат следните предмети: 
1) Мешина (постава), како и сирови кожи од 

дива мачка, волк, видра, пуха-стаорец, бизамски 
стаорец, шакал, хермелин, ласица, рис, рчак, питом 
заек и кртица. 

Купуачката и ставањето во промет на мешини и 
кожи од наведените животињи ке ја врши исклучи-
телно Државното претпријатие за промет со кожа и 
текстил „КОТЕКС". 

2) Пилјена грагја (греди, штици и летви) и дел-
кани греди од липово дрво (липовина); 

3) Ватрогасен материал: автотенкови и автоспра-
ви (автоагрегати и азтолесвици), агрегати (пумпи) за 
гасење (рачни и на колца), рачни ватрогасни апара-
ти, каделн*? ватрогасни црева, гумени црева, СПОЈНИЦА 
и холендери за црева, млазница ватрогасни лесвици, 
маски и апарати за вештачко дишење (дрегер-апара-
ти) »и1 азбестни* алишта. 

И — Со »оваа наредба се укинуе точ. 3 на, Наред-
бата бр. 45225 од 1 јуни 1946 година доколку се од-
несуе на пуштање во слободна про наванка машини 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 46/46) и Наредбата бр. 
39301 од 14 мај 1946 година доколку се однесуе на 
слободна продавачка на пилјена грпгја и делкани 
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греди од липово дрво („Службен лист ФНРЈ" бр. 
40/46). 

НТ — Оваа наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр,83000 
22 октомври 1946 година 

* Бел гр а* 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, с. р. 

614. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошуачка на стоката и топ. II Решението на 
Стопанскиот совет за одредуењг предмети кои што 
спагјаат под планска расподелба и потрошуачка од 
12 мај 1945 година, а во врска, со Решението број 
14558 од 29 септември 1945 година („Службен лист" 
бр. 76/45), Решението бр. 3628 од 21 јануари 1946 
година (.,Службен лист ФНРЈ" бр. 10/46) и топ. 12 
под г) Решението бр. 467 од 9 јуни 1945 година 
(„Службен лист ФНРЈ - ' бр. 40/45). издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ПОЕДИНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАН-

СКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА 
1) Ултрамарин, маст за душеме и панел-плоч т 

се пуштаат во слободна продавачка. 
2) Со оваа наредба не се докачуе во прописите 

за цени. 
3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на 

објаеуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 83001 
22 октомври 1946 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, с. р. 

615. 
На основа Ч1ено1 5 Законот за земање држав-

јанството на офицерите и подофицер и ге од бившата 
Југословенска војска, кои не сакаат да се вратат во 
татковината и на припадниците на воените формации 
ком служеле нг? окупаторот и побегнале во иностран-
ство, а во сагласност со Министерот на народната 
одбрана, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИАЦИЈАТА НА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД БЕЛГИЈА И ЛУКСЕМ-

БУРГ 

Репатриацијата на државјаните на Федеративна 
Народна Република Југославија од Белгија и Лук-
сембург е завршена. 

Срокот од два месеца по ст. 1 чл. 2 Законот за 
земање државјанството на офицерите и подофице-
рите од бившата Југословенска војска, кои не сакаат 
да се вратат во татковината, и на припадниците на 
воените формации кои служеле на окупаторот и по-
бегнале во иностранство, ке започне да тече по исте-
кот на 8 дена од денот кога Претставништвото на 
ФНРЈ во Брисел во своите службени простории ке 
истакне званична објава Да е репатриацијата на др-
жавјаните на Федеративна Народна Република Југо-
славија од Белгија и Луксембург завршена. 

Петок, 25 октомври 1946! 

Посланство™ на ФНРЈ во Брисел ке објави на 
уобичаен начин и преку штампата и радиото, да е 
репатриацијата завршена, како и ден од кога тече 
срокот од два месеца после кој што нас гаду ат по-
следици предвидени со законот за лица кои што не 
ке дадат изјава да се готови да се вратат во татко-
вината. 

IV бр. 10744 
19 октомври 1946 година 

Белград 

Министер на внатрешните работи, 
А. Р а к о в и ч , е. р. 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 
602. Закон за потврда, измените и дополну-

ењата на Законот за одземање државјан-
ството на офицерите и подофицерите од 
бившата Југословенска војска, кои не 
сакаат да се вратат во татковината, до на 
припадниците на воените формации кои 
служиле на окупаторот и побегнале во 
иностранство — — 1073 

603. Закон за потврда и измени на Законот 
за заштита народните и м о т и нивното 
управјавање — — — 1074 

604. Закон за потврда и измени на Законот 
за регулирање платниот промет со стран-
ство (Девизни закон) — — 1076 

605. Закон за потврда и измените на Реше-
нието за укинуење и невалидно ста на сите 
правни прописи донесени од страна на 
окупаторите и нивните помагатели в»о 
време на окупацијата, за важноста на 
решениата кои з а тоа време са -донесени, 
за укинуење правните пропис« кои биле 
во сила во часот на непријателската 
окупација — — — — — — 1078 

606. Уредба за здравствен преглед (фитопато-
лошка контрола) на во«је во внатрешниот 
промет и на вокје наменето за извоз 1079 

607. Уредба за ставање вон сила Дополнетиот 
спс разум од 30 март 1931 година со До-
говорот за трговија и пловидба метју 
Чехословачка Република и Југославија 
од 14 ноември 1928 година и доно ли ските 
споразуми од 10 ноември 1936 и 1 јули 
1938 година 1081 

608. Правилник за извршуење на Законот зл 
заштита југословенскиот имот и имотново 
иглава и интереси' в.о иностранство — 10в1 

609. Правилник за настава на медицинските 
факултети на универзитетите во Федера-
тивна Народна Република Југославија — 1-082 

610. Напатствие за спроведуење Уредбата за 
издавање и пгитавуење акции — — 1083 

611. Наредба за давање премии при откупот 
на царевка во краиштата пострадаш? од 
суша — — — 1083 

612. Наредба за укинуење таксите на договори 
за сеидба и откуп на индустриски расте-
нија — — — 1083 

613. Наредба за ставање поедини предмети 
под планска расподелба и п о т р о ш а ч к а 1083 

614. Наредба за изземање поедини предмети 
от планска расподелба и потрошуачка — 1084 

615. Решење за завршетокот на рештрнаци-
јата на државјаните на Федеративна На-
родна Република Југославија од Белгија 
и Лчксембург — — 1084 
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