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841. 
На основание чл. 2 на Одлуката од 30 ноември 

1943 година за Врховното законодателно и извршно 
преставително тело на Југославија како времен ор-
ган на врховната народна власт во Југославија и ста 
основани е Резолуцијата од 10 август 1945 година за 
промена називот Антифашист^ векје на народното 
ослободуење на Југославија во Привремена народна 
скупштина на Демократска Федеративна Југославија, 
а на предлог на Министерот за финансии, Претсе-
дателството на Привремената народна скупштина на 
Демократска Федеративна Југославија донесуе 

З А К О Н 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРЕДВОЈНИТЕ ЗАДОЛЖЕНИЈА 

Член 1 
1) Задолженијата настанале во стари југосло-

венски динари до 18 април 1941 година заклучно, 
во колку се неизмирени до влечењето на снага на 
овој Закон, имаат да се пресметат по сразмера 10 
(десет) стари југословенски динари равно 1 (еден) 
динар на Демократска Федеративна Југославија. 

2) Во колку овие задолженија по причина на 
прописите донесени под окупацијата се претворени 
во соодветна окупациска валута, имаат да се пре-
сметат во стари југословенски динар по курсот кој 
во 1941 година новчаниците на стариот југословенски 
динар се сменети за окупациски новчаници, па по-
тева да се пресметат по сразмера од предниот став. 

3) 'Кај задолженијата при кои во времето од 18 
април 1941 година' до влегуење на сила на Законот 
за курсевите за повлечуење окупациските новчани-
ци и за регулирање задолженијата за подручје на 
кое се навогја местото на плаќање, биле промени, 
се зема како задолжение настанало до 18 април 1941 
година заклучно, најниско салдо во истото време. 

Член 2 
Со исклучение од прописите на првиот став на 

членот 1 од овој Закон, улогите на штедња по штед-
ните книшки кои во време од 18 април 1941 година 
до ослободуењето несе поголемуени со нови улага-
ња ќе се пресметаа 

а) Улогите до 20.000,— стари југословенски ди-
нари заклучно на следни начин: 

Износите до 2.000.— стари југословенски динари 
заклучно по сразмерата два стари југословенски ди-
нари еднако еден динар на Демократска Федератив-
на Југославија; 

Вишокот преку 2.000.— до 5.000.— стари југо-
словенски динари заклучно по сразмера пет стари 
југословенски динари еди ако еден динар на Демо-
кратска Федеративна Југославија; 

Вишкот преку 5.000.— до 20.000.— стари југо-
словенски динари заклучно по сразмер^ седум стари 

југословенски динари еднако еден динар на Демо-
кратска Федеративна Југославија; 

б) Уловите поголеми од 20.000.— стари југосло-
венски динари по сразмерата од првиот став на 
членот 1 од овој Закон, и това целиот износ ма уло-
гот, со тов.а да противвредноста во динари на Демо-
кратска Федеративна Југославија не може да биде 
помала од противвредноста на улогот од 20.000.— 
стари југословенски динари пресметан по претход-
ната точка. 

Член 3 
1) Од предвојните посакуења пресметани по 

прописите на членот 1 и 2 од овој Закон несе вршат 
никакви одбитци. 

2) Со о в 01а посакуење кај паричните заведенија 
може да се располага по прописите који ги издава 
сојузниот Министер за финансии. 

Член 4 
Повратните примања во стари југословенски ди-

нари кои произлегујат од судските одлуки или ио-
равнуења заклучени пред судот по предметите на 
алиментација се сметат како да се одредени во ДФЈ 
динари во истиот износ. Овој износ може да биде 
изменет со споразум на странките или со судска од-
лука на сакање едната од заинтересованите странки. 

Член 5 
1) Пензијата која, по договор или судска одлука, 

службодавалецот ја плакја на својот бивши службе-
ник односно на членовите на неговата фамилија има 
да се пресмета на основание на средните ирина д-
лежности по прописите на Уредбата за регулирање 
надниците и платите на работниците и намештени-
ците во државно-стопанските и частните претприја-
тија, частните институции и организации („Службен 
лист на Демократска федеративна Југославија" бр. 24 
од 21 април 1945 година) за онаа група во која спагја 
звањето кое тој службеник го им'ал во моментот на 
пенз"конисуењето. 

2) Незадоволната странка може да се ползуе со 
прописот на членот 23 Уредбата за регулирање над-
ниците и платите на работниците и намештениците 
во државно стопанските и цветните претпријатија, 
частните институции и организации. 

Член 6 
1) Задолженијата од основаше на осигуруење 

животот имаат да се пресметат на основ ание износот 
на наменски имот добиен со валоризација по Зако-
нот за валоризација и со пресметка на посакуењата 
и задолженијата по овој Закон и Законот за курсе-
вите за повлачуење окупациските новчаници и за 
регулирање задолженијата, оотова да се оние од 
нив кои одговарат на премиите платени во време од 
18 април 1941 година до,влегуењето во сила на За-
конот за курсевите за повлечуење окупациските нов-
чаница и за регулирање задолженијата да се пре-
сметат по курсот на замена окупациските пари во 
динари на Демократска Федеративна Југославија. 
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Кај 'пресметката налепениот имот на сите осигури-
телни претпријатија има да се смета како една един-
ствена наменска имот, така Да задолженијата од 
основание на осигуруење житотот се пресметат по 
истиот курс к а ј сите осигурателни претпријатија!. 
Вишокот кај поедини осигурат е лин претпријатија 
ќе се употреби, и това, без никакви накнада, на (по-
кривање мањкот к а ј останалите, преку Државната 
хипотекарна банка, како пресметно место. 

2) Зају-овите по полиците за осигуруење живо-
тот имаат да се тцресметат по истата сразмера како 
и задолженија од основнине на о,ние осигуруења 
на подлогата на кои тие зајмови се одобрени. 

2) Поблиски одредби за извршуење прописите 
на овој член ќе издате сојузниот Министер за фи-
нансии. 

Член 7 
1) Задолженијата на с а моралниот пензиски фонд 

кој не постанал оделение односно орган на Средиш-
ното заведение за социјално ооигуруење спрема не-
говите членови односно членовите на фамилијата на 
овие, имаат да се пресметат по сразмера помегју 
износот на целокупниот чист имот на таков фонд 
добиен со валоризација по Законот за валоризација 
и со пресметка на неговите посакуења и задолже-
нија по овој Закон и Законот за курсевите за по-
влечуење окупациските новчаници и за регулирање 
задолженијата, според последната книжна вредност 
на таа имот пред влегуење во сила на Законот за 
курсевите за повлечуење окупациските новчаници и 
за регулирање задолженијата. 

2) На истиот начин имаат да се пресметат и за-
долженијата на хуманите осигурателни институции 
опрема нивните членови. 

3) Во колку по извршената валоризација и пре-
сметката на неговите посакуења и задолженија при-
ходите на еден пензиски фонд односно на една ху-
мана осигурителна институција не би биле доволни 
за извршуење задолженијата утврдени во првиот 
односно вториот став ,на ово ј член, таков пензиски 
фонд односно таква хумана осигурителна институ-
ција се должни да во рок од 3 месеци по в л е ч е њ е -
то во сила на овој Закон известат затова сојузното 
Министерство за финансиите, иодносуејки му на 
одобруење образложен план за санација или реви-
зија висината на пензиите односно износите на за-
долженијата. 

Член 8 
Прописите на овој Закон нема да се применујат 

на задолженијата на институциите од социјално оси-
гуруење спрема нивните осигуреници односно нол-
зувач,и, на задолженијата на државата спрема вој-
ните инвалиди и нивните фамили ја на платите и 
пензиите на државните службеници и на службени-
ците на бившите самоуправни тела, односно на пла-
тите и пензиите на частните службеници со исклу-
чеие оние на кои се односуат прописите на члено-
вите 5 и 7 на овој Закон, нити на задолженијата кои 
п р о и з л е з а т од договорот за закуп жилишните и 
работните ,простории, а за чие регулирање се векје 
донесени или ќе бидат донесени посебни прописи. 

Член 9 
Во случај да поедино претпријатие^ кога во 

врска со сменуењето на окупациските пари сите де-
лови на неговиот имот се пресметат во ДФЈ динари 
по односните прописи, би постанало пасивно а не 
постои возм,ожност за покривање мањкот со вало-
ризација по членот 4 за Законот за валоризација, 
е должно за това без одлагање, а најдоцна до 30 
април 1946 година, да обавести земското Министер-
ство за финансии Земското Министерство за фи-
нансии, во согласност со сојузното Министерство за 
финансии, ќе донесе одлука за начин на санација 
или за ликвидација на такво претпријатие. 

Член 10 
Сите правни и физички лица, како и државни 

институции, кои се сметат оштетени со примена на 

прописите на овој Закон можат своето оштетно са-
кање да го пријават во форма на војна штета во 
рок кој ќе одреди сојузниот Министер за финансии 
во согласност со Државната комисија за војна 
штета. 

Член 11 
Задолжно толкување и напатствија за извршу-

ење на ово ј Закон дава сојузниот Министер за фи-
нансии. 

Член 12 
Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска Федеративна Ју-
гославија". 

27 октомври 1945 година 
Белград 

Претседателство 
на Привремена народна скупштина на 
Демократска Федеративна Југославија 

Секретар, Претседател, 
Омер Глухић, с. р. др . Иван Рибар, с. р. 

842. 
,На основание чл. 2 и 19 на Законот за заштиту-

ење спомен,ици на култура и (природни реткости на 
Демократска Федеративна Југославија пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
З А НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВР-
ХОВНИОТ ИНСТИТУТ ЗА З А Ш Т И Т У Е Њ Е И НА-
УЧНО П Р О У Ч Е Н И СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРА И 

ПРИРОДНИ РЕТКОСТИ НА ДЕМОКРАТСКА 
ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Задача на Врховниот институт е: 
1) Да ја координира работата на заштитуење во 

целата земја; 
2) да ги сочува културните придобивки на на-

шите народи и природните реткости на нашите зем-
ји од уништуење и нестручно раковање. 

Член 2 
Да би одговорил на поставените задачи Врхов-

ниот институт ги врши следните работи: 
1) утврдуе типови упитници за податци на за-

штитуењето; 
2) изработуе напатствија за присобирање пода-

тоци во врска со спроводуењето прописите на за-
штитуење и со вршење надзор; 

3) утврдуе типови картони за водење картотека 
на заштитуењето; 

4) води картотека на објектите заштитени на 
основание чл. 1 на Законот за заштитување спомени-
ци на кулура и природни реткости на Демократска 
Федеративна Југосла,вија; 

5) води картотека на објекти кои се ставени под 
ограничуења со чл. 5 во врска со чл. 3 на Законот 
за заштитуење; 

6) води картотека на културно-историски, худо-
жествени и етнолошки објекти и природни реткости 
н,а територијата н,а Демократска Федера,тивна Југо-
славија кои не се под заштитуење, а лреставуат од-
редена научна, художествена или туристичка вред-
ност; 

7) води картотека на објекти о д научен и худо-
жествен интерес кои се најдуат во странство а се 
дело на наши научници, художници или мајстори 
или настанале на нашиот етнички простор; 

в) води збирка на отисци од сабира, копии и сини-
ци на заштитените објекти во земјата и објекти од 
научен в художествен интерес, кои се најдуат во 
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странство а се дело на наши научници, художници 
или мајстори или настанале на наш етнички простор; 

9) донесуе одлуки за заштитаење во смисол на 
чл. 2 и 3 на Законот за заштитуење; 

10) донесуе одлуки за заштитуење во врска со 
чл. 3 и 5 на Законот за заштитуење; 

11) води евиденција за теренски научни испра-
шуења и ја координира теренската научна работа 
помегју федералните единици; 

12) решуе по дозволите за теренската работа и 
научни ископуења на странски научници, сообразно 
на чл. 21 Правилникот за извршуење Законот за за-
штитуење споменици на култура и природни ретко-
сти на Демократска Федеративна Југославија; 

13) раководи со пропагандата на заштитуење и 
дава напатствија за нејзината организација и изво-
ду ен,е; 

14) дава согласност за извршуење рестауратор-
ските и консерваторските работи на оние објекти кои 
не се најдуват во музеи и на нив слични институ-
ции. Со пословник ќе биде решено кој објекти ќе 
можат земските заведенија да ги рестаурираат и 
конзервисуат без согласност на Врховниот институт; 

15) води картотека на научните испрашуења на 
територ.ијата на Демократска Федеративна Југосла-
вија по сорти и федерални единици; 

16) води картотека на научни испрашуења на 
нашите научници и научни групи во странство; 

17) организуе земски интернационални научни 
конгреси во врска со проблемите на заштитуење; 

18) води сметка за начинот на управјање со 
експроприрани или земени надвижимости во смисол 
чл. 15 Законот за заштитуење; 

19) ја контролира изработуачката репродукции 
на заштитените објекти кои се наменети за паза-
риште; 

20) издава Годишник на заштитуењето и други 
публикации за кои смета да се потребни; и 

21) сите останали работи кои се со постојекјите 
законски одредби условени или ќе бидат со нови за-
конски мерки доделени на Врховниот институт. 

Член 3 
Работата на Врховниот инст,итут се организуе и 

изводи: 
1) во совети: 
а) Советот на стручнаци за друштвени науки и 
б) Советот на стручнаци за природни науки; 
12) во одбори; и 
3) по лаборатории И работилници. 

Член 4 
По проблемите на заштитуењето кои се во вр-

ска со Законот за зашт,итуење, Правилникот за из-
вршуење Законот за заштитуење и останатите од-
редби кои ќе се на основание наведениот Закон до-
несат. Советот дава образложен предлог на основа-
ние кого директорот на Врховниот институт доне-
суе одлука. 

Член 5 
Советот на стручнаците за друштвени науки го 

сочинуат: член за историја, член за етнологија, 
член за археологија, член за историја на художе-
ственоста, член за архитектура, член за правни пра-
шања и членови стручнаци на заи,нтересовани со-
јузни министерства. 

Советот на стручнаци за природни науки го со-
чинуат: член за зоологија, член за ботаника, член за 
геологија и палеонтологија, член за минералогиј,а и 
петрографија, член за географија, член за архитек-
тура, член за правни прашања и членови стручњаци 
на заинтересовани сојузни министерства. 

Член 6 
Персоналот на Врховниот институт се дели на: 

стручен, административен, технички и помокјен. 
Стручниот персонал го чинат: директор, членови 

на советите на стручњаците, стручни референти и 
асистенти. 

Административниот персонал го чинат; пие ар и, 
званичници, дактилографи. 

Техничкиот персонал го чинат: препаратори, ре-
ставратор^ коп исти на фрески, фотографи, стручни 
мајстори и стручн,и ,работници. 

Помошниот персонал го чинат: служители. 

Член 7 
Персоналот на Врховниот институт го лоставуе 

Министерот за просвета на сојузната влада. 
За директора на Врховниот институт може да 

се постави лице кое со својата научна работа на-
рочно се истакнало во проблемите на заштитуење. 

З а членови на Советите на стручњаци 'можат да 
бидат поставени оние лица кои со научна работа 
нарочно се истакнале во соод,ветната струка. 

За стручни референти можат да бидат поставени 
оние лица кои имаат факултетска спрема на соодвет-
ната струка, а се истакнале со својата работа во сво-
јата струка. 

За асистенти можат да бидат поставени лица со 
факултетска спрема на соодветната струка. 

Писарите мораат да имаат свршена средна школа. 
Ззаничниците и дактилографите мораат д а имаат 

завршено седмогодишно школуење. 
Техничкиот персонал мора да има соодветни 

стручни квалификации. 
Член 8 

Асистентите и техничкиот персонал се бираат со 
конкурс. 

Член 9 
Министерот за просвета на сојузната влада може 

на членови,те на Советите на стручњаци да одреди 
специјална награда. 

Член 10 
Организацијата на работата на Врховниот ин-

ститут ја пропишуе со Пословник директорот на 
Врховниот институт уз одобруење на Министерот за 
просвета на сојузната влада. 

Член 11 
Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист". 
7 ноември 1945 година 

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

843. 
'На основан,ие чл. 19 на Законот за заштитуење 

споменици на култура и природни реткости н,а Де-
мократска Федеративна Југославија пронишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА И З В Р Ш У Е Њ Е ЗАКОНОТ ЗА З А Ш Т И Т У Е Њ Е 
СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРА и ПРИРОДНИ РЕТ-

КОСТИ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Под недвижни односно движн,и културно-исто-

риски, етнографски и художествени споменици во 
смисол чл. 1 на Законот за заштитуење споменици на 
култура и природни реткости на Демократска Фе-
деративна Југослав,ија, можат да се сметаат објек-
тите како што се: 

1) преисториски населенија; 2) могили, тумулуси, 
гробници и гробови; 3) чесми, водоводи, бунари, 
купатила, ам,ами, канализациони урегјаи; 4) мадиња, 
мостови, мегјнични камења; 5) саркофази, надгробни 
споменици, храмови, култни места; 6) рудници, ру-
дарски урегјаи; 7) населенија; 8) плоштади и при-
станишта; 9) калинка, кастели, градови, опколи, енде-
ци; 10) ја,вни и частни градежи, станиците и скрива-
лишта; 11) архитектонски делови; 12) вајарски1 ра-
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боти на сите техники; 13) сликарски работи на сите 
техници; 14) ракописни книги, повели, писма, записи, 
натписи, архивалии; 15) штампани к ни ли, штампана 
графика, географски, геолошки и други карти, графи-
кони, новчаници, марки; 1б)ковано 1И дивоно железо; 
17) филигран и неговите сорти; 18) ковани пари, гр-
бови, печати, значки, медалји, ордени; 19) емаљ, срча, 
кристал; 20) војна, правена, граѓанска и 'народна 
р,уба; 21) разни ткаенини; 22) тантели, везови; 23) 
работ.и во кожа; 24) кјерамика; 25) интарзии; 26) на-
кит, амајл,ии; 27) дуборезни работи; 28) музички 'ин-
струменти; 29) мобела; 30) занаетски прибор, за-
н а т с к и работилници, научен прибор и лаборатории 
на научен ,и практичен смисал; 31) оражје и орашје; 
32) садови; 33) збирки на предмети кои можат поеди-
нечно и да немаат ,научна историска, етнографска 
или уметничка вредност, а собрани преставуат кул-
турен документ; и 34) предмети и места кои се врзани 
за каков историски, догаг ј а ј или личност или се од 
нарочен естетски, научен, 'односно туристички значај. 

Член 2 
Под недвижни односно движни природни ретко-

сти на зоолошки, ботанички, геолошко-палеонтолош-
ки, минералошко-петрографски и географски карак-
тер во смисал чл. 1 на Законот за заштитуење спо-
меници на култура и природни реткости на Демо-
кратска Федерат,ивна Југославија можат да се сме-
таат објектите како што се: 

1) пештери, пештерски накити, пештерски орга-
н и с т свет; 

2) ретки и исклучително убави творевини на 
термоминерални води по бањи и рудишта; 

3) ретки ерозивни и денудациони форми во 
рељеф; 

4) делови на рудишта исклучително важн,и во 
научен и воспитен поглед; 

5) поважни ,налазишта на фосил: 
6) исклучително интересни извори и изворишта 

(потајнион и др.); 
7) лежишта на ретки минерали и карти; 
8) терени, предели, области; 
9) делови на терени; мајдани, јаруги, вртачи, 

карпи, блокови и тн.; 
10) ендемичми и реликтни шуми, шибјаци, сувати, 

степи, водени базени и др.; 
П) ретки шу,ми, шибјаци, сувати, стени, водени 

базени и др. од научен, просветен1, стопански, ,кул-
турен, здравствен, естетски и останала гледишта; 

12) примероци на ор,ганскиот свет; 
А) билни свет: дрвја, шибје, суво,земно, слатко-

водно зељасто растение, морско растение на одре-
дени сектори; 

а) ендемични и реликтни растенија; 
б) ретки растенија и 
в) важни растенија о д научно, Просветно, сто-

панско, здравствено, естетско и останали гледи,шта; 
Б) животински свет: кичмењаци и безкичмењаци; 
а) ендемични и реликтни животине, 
б) ретки жив о тињи и 
в) важни животињи од научно, Просветно, сто-

панско, здравствено, естетско и останали гледишта. 
Член 3 

По,крај објектите наведени во чл. 1 ,и 2 на овој 
Правилник Уза културно"историски, етнографски и 
художествени споменици и, природни реткости во 
смисал на чл. 1 ,н,а Законот за заштитуење ,ќе се 
сметаат сите оние движни или недвижни предмети 
за кои земските заведенија или Врхо,вниот иститут 
ќе утврдат да се од значение за (наука или худо-
жественост. 

Член 4 
За извршуење Одлукат,а! за заштиггуење и сите 

мерки и ограничуења кои се предвидени со Законот 
з а зашТитуење и уредбите, правилниците, напат-
ствијата, наредбите, одлуките, расписите и др. кои 
се донесуат на оонование споменатиот Закон се 
грижат органите на заштиггуењето. 

Органи на заштитуењето се: а) контролни и б) 
стручни. 

Член 5 
Контролни органи на заштитуењето се: а) месни-

те народните одбори, б) реонските народни одбори, 
в) околиските народни одбори и г) окружните па-
ро дни одбори. 

Член 6 
Должностите 'на контролните органи на зашти-

туењето ќе ги про,пишат накнадно надлежните зем-
ски власти споразумно со Врховниот институт и 
Земското заведени е за за штиту е ње. 

Д о донесуење на такови правилник контролните 
органи на заштитуењето се должни да соработуат 
со стручните органи, да се одзивуат на нивните ба-
рања, да ги опроведуат нивните наредби, расписи, 
напатствија и др. 

Член 7 
Стручни органи на заштитуењето се. 
а) Врховниот институт за заштитуење и научно 

проучење спомениците на култура и природни рет-
кости на Демократска Федеративна Југославија; 

б) земските заведенија за заштитуење спомени-
ците ма култура и земските заведенија за заштиту-
ење природните реткости; 

в) оние научни институции кои надлежните зем-
ски власти според своите потреби и сојузните вла-
сти според општите потреби ќе ги овластат да се со 
заштитната служба бават. 

Надлежноста на овие институции на заштиту-
ењето и нивниот однос спроти матичните институции 
на земските заведенија, односно Врховниот (инсти-
тут, ќе ја утврди со Правилник ,надлежниот (мини-
стер за просвета на земската влада односно Мин,и-
стерот за просвета на сојузната влада. 

Член 8 
Министрите за просвета на земските влади се 

задолжителни, во рок од три месеци од обнародуе-
њето овој Правилник, да форм,ираат во цел на спро-
водуење заштитуењето на територијата на својата 
единица, како земски заведениј,а за заштитуење спо-
мениците н,а култура, така и земски заведенија за 
заштитуење природните реткости. 

Воколку формирањето на овие институции тре-
нутно е невозможно, било од кои разлози, надлеж-
ните министри се должни да ги овластат соодветни-
те 'научни институции (академии, музеи, институти, 
универзитети и др.) да можат да ја вршат служба-
та на заштитуењето предвидено со Законот за за-
штитуење и со овој Правилник. 

Член 9 
Предлогот за проглашуење својството н,а зашти-

туење над одредената недвижимоста, односно дви-
жимоста, на кулгурно-историски, етнографски и ху-
дожествен карактер или на природни реткости го 
покренуе Земското заведение за заштитуење споме-
ниците на култура, односно Земското заведение за 
заштитуење природните реткости. 

Член 10 
Во смисол чл. 3 став 4 на Законот за заштиту-

ење споменици на култура и природни реткости на 
Демократска Федеративна Југославија надлежните 
народни судеви на барање на надлежното земско за-
ведение за заштитуење ќе ги забележат во земји-
шните книги теретите кои произлегуат од одредби-
те на чл. 4 и 5 на Законот за заштитуење. 

Член П 
Одлуката за заштитуење им,а да се достави на 

сопственикот, о,дносно управителот, одно,сно ,курато-
рот и останалите лица кои имаат ма какви прав,а на 
земјиштето на кое заштитениот објект се најдуе. 

Член 12 
Ако сопственикот, односно држателот, односно 

управителот, односно старателот смета со одлуката 
за споменичко својство — за,штитуење — Да е по 
својот имот оштетен и да ограничуењата кои од 
неЈа п р о и з л е з а т претат да ја смалат или поништат 
стопанската вредност и ползувателност на неговиот 
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имот, може во смисол на чл. 3 ст. 4 на Законот за 
заштитуење да поднесе молба за нејзиното укинуе-
ње до Министерството за просвета на сојузната 
влада. 

Сопствениците имаат исто така право да бараат 
накнадуење за сите оние штети кои во нивното сто-
панско разполагање со заштитениот имот могле да 
настанат поради ограничуењето на заштитуењето. 
По сите овие сакања решуе Врховниот институт. 

Член 13 
Земското заведение за заштитуење при составу-

ење предлози за даночно олеенуење на заштитениот 
објект во см,исол на чл. 14 на Зоконот за заштитуе-
ње, ќе се раководи со возможноста на понатакашно-
1 о економско ползуење на објектот. Воколку свој-
ството на заштитуењето е такво да услову е и одре-
дени ограничуења во ра ковањето со објектот кои мо-
жат да утичат на капацитетот на неговото стопанско 
ползуење, земските заведенија за заштитуење, во-
дејќи сметка во сразмер на смалуење стопанската 
ползувателност, ќе предложи и сразмерно даночно 
олеснуење. 

Член 14 
'Институциите за заштитуење можат да предло-

жат поставуење на старател-законски управител над 
заштитениот објект. 

Член 15 
Земските заведенија за заштитуење се задолжи-

телни да на заштитениот објект, или покрај него на 
погодно место, стават објава кој,а ќе го утврдуе и 
неговото својство на заштитуење и сите ограничу-
ења кои во врска со него 'постојат на заштитениот 
објект. 

Член 16 
Дозволи од чл. 4 на Законот за заштитуење ќе 

даваат земските заведенија за заштитуење кога ќе 
добијат од Врховниот ,институт мнение за т о ј 
предмет. 

Чен 17 
Научните групи и поединци кои сакаат да вршат 

научни теренски испрашуења на територијата над-
вор од својата федерална единица ќе подносуат при-
јави на овие работи до Врховниот институт. По овие 
пријави Врховниот институт ќе донесуе одлуки на 
основание добавеното мнение на надлежното земско 
заведение за заштитуење или на друга овластена за-
штитна институција на дотичната федерална еди-
ница. 

Член 18 
Земските заведенија и Врховниот институт се 

овластени да ја контролираат изработувачката на 
репродукции на заштитените објекти кои се наме-
нети за пазариште. 

Член 19 
Врховниот ,институт за заштитуење и земските 

з аведешја за зашпитуење се овластени, според потре-
бата, а во цел на оспособуење стручен кадар за 
спроводуење! заштитуење^ да основуат специјални 
курсеви. 

Член 20 
Земските заведенија за заштитуење и институ-

ции о д чл. 7 точ. в) на овој Правилник се должни 
да ја целокупната организација на својето работе-
ње координираат со наиатствијата на Врховниот ин-
ститут во цел на еднообразност на методите на ра-
ботењето. 

Член 21 
Странски научни работници, групи и институции 

не можат да вршат теренски научни испрашуења на 
територијата на Демократска Федеративна Југосла-
вија без специјална дозвол,а на Врховниот институт 
'за заштитуење. Во дозволите нарочно мора да се 
назначи кои објекти односно терени можат да ги 
испрашуат и какви работи можат на нив да вршат 
и точно да се наведат задолженијата кои им се по-
ставени. 

Оваа дозвола Врховниот институт ќе ја даде по 
предходно еослушуење на надлежното земско заве-
д е н а за заштитуење за чија територија дозволата 
се дава. ' / 

Член 22 
Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се об-

јави во „Службениот лист на Демократска Федера-
тивна Југославија". 

7 ноември 1945 година 
Београд 

Министер за просвета, 
Влад Рибникар, с. р. 

844. 
На основание чл. 7 точка б) на Законот з а УДРУ-

жуења, зборови и други јавни ек улови, а како се 
исполнети условите од чл. 3 и 6 Законот, по праша-
њето за одобруење обновуењето на работата на 
Социјалистичка партија н,а Југославија, сојузното 
Министерство за внатрешни работи донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОБНОВУЕЊЕТО НА РАБОТАТА 

^ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобруе, според поднесената времена Про-
грама и Статут, обно,вуењето на работата на Соци-
јалистичка партија ма Југославија, со право на деј-
ност на подрачјето на Демократска Федеративна Ју-
гославија. 

Овоа Решение да се достави на Милорад Белић, 
во Београд, како на прв ,потпишан на пријав,ата, на 
земските министерства за внатрешни работи и на 
„Службениот лист". 

Такса од динари 30 во таксени марки за овоа 
Решение утиквата е и прописно поништена на при-
јавата. 

Уз овоа Решение да се достави на Милорад Ве-
лин по еден примерок на времената Програма и 
статут на странката, со тоа да бедат снабдевени со 
клаузула на одобруењето. 

Бр. 5415 
7 ноември, 1945 година 

Београд 
Министер за внатрешни работи, 

Влада Зечевић, с. р. 

845. 
На о ен ова ни е членот 2 на Уредбата за планска 

расподелба и потрошујачка н,а стоката, во врска 
точката И Решението па Стопанскиот совет за одре-
дуење предметите којдо опагјаат под планска распо-
делба и потрошујачка и точката 10 Решението на 
сојузното Мини,стерство за трго,вија и снабдуење бр. 
467 о д 9 јуни 1945 година1, како и пред вид на на-
станалата возможност, доносујам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ КОЛОМАСТ ВО СЛОБОДНА 
ПРОДАВАЧКА 

Се пушта во слободна продавачка коломаст со 
следни услови: 

1) фабриките и работилниците ќе цроизводат ко-
ломаст во количества кои потрошујачката и паза-
риштето сакат; 

2) фабриките ,и работилниците на коло,маст ќе 
продават коломаст по одредените цени во неогра-
ничен,и количества без ни,каква дозвола; 
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3) фабриките и работилниците на коломаст се 
должни, најдалеку до 10 во месецот, да достават 
извештај за миналиот месец на Министерството за 
индустрија на онаа земска влада на чија територија 
се навогја. Во извештајите мораа да биде наведено: 
кои количества 'се произведени, а кои продадени и 
за која федерална единица; 

4) земските министерства за индустрија се дол-
жни овие извештају од точката 3 на овоа Р е ш е ш е 
да ги уведат во своја евиденција и на ас нов ани е на 
нив да направат глобални извештај, ко ј д о кра јот 
на месецот ќе го достават на Изв аир едната управа 
за снабдување при сојузното Министерство за трго-
вија и снабдуење. 

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обја-
вуење во „Служуениот лист". 

Бр. 13809 
6 октомври 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

846. 
Да би се спровеле еднообразни кн,ижења на 

сметките „Трошкови на вештачк,о сушена царевка" 
за кое е збор во член 3 Уредбата за цени на царевка 
во зрно и клас во економска 1945/46 година, сојузно-
то Министерство за трговија и снабдуење - Управа 
за цени — дава 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА КНИЖЕЊА НА СМЕТКАТА „ТРОШКОВИ НА 
ВЕШТАЧКО СУШЕНАТА ЦАРЕВКА" ПРЕДВИДЕ-
НА ВО ЧЛЕН 3 УРЕДБАТА ЗА ЦЕНИ НА ЦАРЕВ-

КА ВО ЗРНО И КЛАС ВО ЕКОНОМСКА 1945/46 
ГОДИНА 

На сметката „Трошкови за сушење царевка" ќе 
ги книжат претпријатијата кои се бават со промет 
на житарици следните ставки: 

1) на страната долгуе: 
а) куповната вредност на сировата царевка 

која ќе се подвргне на вештачко сушење, 
б) сите трошкови околу сушењето (работна-

та сила, огрев, закуп на сушарата итн.). 
2) на страната побаруе: 

а) нето продавачка вредност на вештачко су-
пената царевка од Дин. 220.— за 100 кг. 

б) за секои продадени 100 кг. царевка во 
зрно по Дин. 20.— без обзир да ли е продадена 
како вештачко или пр,иродно сушена или сурова ца-
ревка во зрно. 

Бр. 10980/919 
29 октомври 1945 година 

Ве о град 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

847. 
На основание на чл. 1 Уредбата ,за регулирање 

цени сојузнато Министерство за трговија и снабду-
ење — Управа за цени — донесуе 

ДОПОЛНУЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ЖИВО-
ТИНСКИ ВЛАКНА БРОЈ 8073/656 О Д 1 ОКТОМВРИ 

1945 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ" БР. 79) 

Член 1 
Се определуат откупни цени н,а отпатци на вол-

на од кјурчиско-крзнарски претпријатија (без ко-
жни а) 

динари 15 до 30.— по кг. според квалитетот 

Овие цени се разбират франко у т о в и н е ста-
ница, за стока пресована во бали или спакуена во 
врекји на купујачот нето тежина. 

Член 2 
О во а Дополнуење влегуе во сила со денот на 

обнародуење во „Службениот лист на Демократска 
Федеративна Југославија". 

Бр. 10979,/918 
29 октомври 1945 година 

Београд 

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

848. 
На ,предлог Заведе,н нето за ванредни набавки 

при Управат,а за надворешна трговија, да се опре-
делат цени на намирниците кои УНРРА испорачуе 
н,а Југославија, сојузното Министерство за трговија 
и ен а блуење — Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА О П Р Е Д Е Л У Е Њ Е ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ НАМИР-
НИЦИ ИСПОРАЧАНИ О Д УНРРА 

Во врск,а Напатствието на Министерство за 
трговија и снабдуење за определуење цени и пре-
сметање стоката испорачана преку МЛ. и УНРРА, 
се определуат на следните намирници овие цени: 

1Ѕ " ѕ о. = о о 5 " СО а В" ЕЈ 

= .. е о. 85 Ѓ . Ѕ З "ЅоЅ-о . Ѕ2Ѕ-0 

а о х о и 

ѕ о а. ѕ 
^ И П ^ ЅВ и О п 2 и ч Ѕ ч 

Д и н а р и 
Н 96 Конзервирана риба 

„В ал-вита" 36.— 37.60 38.92 кгр. 
Н 97 Конзервирана риба 

„'Грифинс-банд" 36.— 37.60 38.92 кгр. 

По прописот на чл. 1 Напатствие то на Мини-
стерството за трговија и снабдуење од 6 август 1945 
година цените назначени во последниот столбец, 
прописани како цени франко складиштето на голе-
мопродавачот, важат во продавачка на големо на 
подручјето на цела држава и ни во кој случај не 
смејат да бидат пречекорени. 

Сите порано одредени цени за стока на оваа 
врста, без обзир кој ги прописал, се стават ван сила. 

Цените назначени во вториот столбец се сметат 
франко станица на големопродавачот, а разлика по-
м е ѓ у цените од столбецот втори и етолбецот трекји 
представуе комисионарека маржа на големоорода-
вачот. 

Цените во продавачка на малку, по прописот на 
чл. 9 Напатствието за определуење цени и пресме-
т а н а стоката, се о п р е д е л а т ,на то ј начин, што на 
цените од трекјиот столбец на оваа Решение ќе се 
додават сите уобичаени и редовни набавни трошко-
ви од с к л а д и ш т е н на големопродавачот до дукја-
нот на малопродавачот и на то ј собир маржа бруто 
заработујачка на малопродавачот. 

Бруто заработујачка на ^алопродавачот за на-
мирници именуени во оваа Решение се одредуат на 
12%. 

Поблиски одредби за постапка која зборуе за 
набавни цени во продавачка на големо и малку се 
обванати со чл. 4 и понатамошни прописи на Напат-
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ствието за определуење цени и пресметаше стоката 
испорачана преку МЛ и УНРРА. 

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

Бр. 9585/796 
10 октомври 1945 година 

Београд 

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

ствотето за определуење цени и пресметаше стоката 
испорачана преку МЛ. и УНРРА. 

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

Бр. 7153/581 
10 октомври 1945 година 

Белград 

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

849. 
На предлог Заведението за ванредни набавки 

при Управата за надворешна трговија, да се опре-
делат цени на намирниците кои УНРРА испорачуе 
на Југославија, сојузното Министерство за трговија 
и снабдуење — Управа за цени — доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ НАМИР-

НИЦИ ИСПОРАЧАНИ О Д УНРРА 

Во врска напатствието на Министерство за 
,трговија и снабдуење за определуење цени и пре-
сметаше стоката испорачана преку МЛ. и УНРРА, 
се оиределуат на следните намирници овие цени 

в О п Ѕ н ц о ч 
о 2 

5 1 „ о В О П ЅЅ о. и о 
8-ѕ О к и " 2.5 л 2 о и л 0.5= Н е у^"1 

Д и н 

О ОД Е в к о а а ѕ 

Н 62 Конзервирана ха-
ринга во слана вода 
„Пилхард" 

Н 63 Конзервирана риба' 
„Си-лект" за п о д о е -
ја вање 

36.— 37.60 

36.— 37.60 

: Ѕ ч 

38.92 (кг 

38.92 кг 

По прописот на чл. 1 Напатствие^ на Мини-
стерството за трговија и снабдување од 6 август 1945 
година цените назначени во последниот столбец, 
прописани како цени франко с к л а д и ш т е н на голе-
мопродавачот, важат во продавачка на големо на 
подручјето на цела држава и ни во кој случај не 
смејат да бидат пречекорени. 

'Сите порано одредени цени за стока на оваа 
врста, без обзир кој ги прописал, се стават ван сила. 

Цените назначени во вториот столбец се сметат 
франко станица на големолродавачот, а разлика по-
м е ѓ у цените од столбецот втори и столбецот трекји 
представуе комисионарска маржа на големопро-
давачот. 

Цените во продавачка на малку, по прописот на 
чл. 9 Напатствието за определуење цени и пресме-
тан^ стоката, се опре делу ат на тој начин, што на 
цените од трекјиот столбец на овоа Решение ќе се 
додават сите уобичаени и редовни набавни трошко-
ви од складиштен на големопродавачот до д у ќ а -
нот на малопродавачот и на тој собир маржа бруто 
заработујачка на малопродавачот. 

Бруто заработувачка на ^алопродавачот за на-
мирници именуени во оваа Решение се одредуат на 
12%. 

Поблиски одредби за постапка која зборуе за 
набавни цени во продавачка на големо и малку се 
обванати со чл. 4 и понатакашни прописи на Напат-

850. 
На предлог Заведението за ванредни набавки 

при Управата за надворешна трговија, да се опре-
делат цени на намирниците кои УНРРА испорачав 
на Југославија, сојузното Министерство за трговија 
и снабдуење — Управа за цени — доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА О П Р Е Д Е Л У Е Њ Е ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ НАМИР-
НИЦИ ИСПОРАЧАНИ О Д УНРРА ' 

Во врска напатствието на Министерството за 
трговија и снабдуење за определуење цени и пре-
сметан^ стоката испорачана преку МЛ. и УНРРА, 
се определуат на следните намирници овие цени 

е О. Ј о 
Ѕ 0 ѕ-ѕ о 1 л в а. 5 
3.3 2 1 3 

Ѕ 1 И а о о о га Ѕ ? а V л и ч в 

I О ѕ ^ 5 о. х и 
ч 2 м 

о е Ѕ "Ѕ2Ѕ52 

Ѕ ѕ М а 1 с и 5 и л 2 2 Р- = Ѕ ѕ ч Ѕ ч 

Д и и а р и 
кг. кг. кг. 

36.— 37,60 38,92 
36.— 37,60 38,92 

40.— 41,60 43,05 
36.— 37,60 38,92 
36.— 37,60 38,92 
36.— 37,60 38,92 
36.— 37,60 38,92 
36.— 37,60 38,92 
36.— 37,60 38,92 
36.— 37,60 38,92 
36.— 37,60 38,92 
36.— 37,60 38,92 

40.— 41,60 43,05 

М 83 Кошер, риба ^Осеап 
ћаппдс 

М 84 ^Шо с1е1 Маге 
М 85 „Шо с1е1 Маг" во сос 

од парадајз 
К 86 з-Шо 6е\ Магз 
И 87 ^иГе Ѕауегв 
IV 88 ^Ѕипсеи 
М 89 ^Рог1о1аж 
И 90 ^Ѕри1ћ РасШсс 
IV 91 ^Еа1\уе1к 
М 92 ^Ауа1опѕ 
К 93 ^ЕаѓуеИ^ 
IV 94 ^СогсЈоуас 
14 95 ^Ое1 Моп1г^ во сос од 

п ар ада јз 
По прописот на чл. 1 Н а п а т с т в и е ^ на Мини-

стерството за трговија и снабдуење од 6 август 1945 
година цените назначени во последниот столбец, 
прописани како цени франко складиштето на голе-
мопродавачот, важат во продавачка на големо на 
подручјето на цела држава и ни во кој случај не 
смејат да бидат пречекорени. 

Сите порано одредени цени за стока од оваа 
врста, без обзир кој ги прописал, се стават ван сила. 

Цените назначени во вториот столбец се сметат 
франко станица на големопродавачот, а разлика по-
мегју цените на столбецот втор и столбецот трекји 
(преставуе комисионарска маржа на големопрода-
вачот. 

Цените ,во продавачка на 'малку, по прописот на 
чл. 9 Напатствие^) за определуење цени и пресме-
тана стоката, се определуат на тој начин, што на 
цените од трекјиот столбец на овоа Решение ќе се 
додават сите уобичаени и редовни набавни трошко-
ви од с к л а д и ш т е н на големопродавачот до д у ќ а -
нот на малопродавачот и на то ј собир маржа бруто 
заработујачка на малопродавачот. 
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Бруто заработујачка на ^алопродавачот за на-
мирници именуени во оваа Решение се одредуат на 
12%. 

Поблиски одредби за постапка која зборуе за 
набавните цени во продавачка на големо и малку се 
обванати со чл. 4 и по,натакашните прописи на На-
патствието за определуење цени и пресметаше сто-
ката испорачана преку МЛ и УНРРА. 

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

Бр. 9329/735 
10 октомври 1945 година 

Белград 

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

ЗАБРАНА ЗА РАСТУРУЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА БРОЈОТ 1596 НА НЕДЕЛНИОТ 

ЛИСТ гЅШБАУ Р1СТОК1Аи 

Сходно ада чл. 16 Законот за штаип а се забрануе 
растуруење во Југославија бројот 1596 на неделниот 
лист ^ЅшкЈау РЈс1опак од 14 окто.мври 1945 поради 
лажно и невистинско прикажуење ситуацијата во Ју-
гославија со тврдење да ,-Ни Михајловиќ не сл егол 
од позорницата. То ј уште се одупира на сите пропу-
шам на опколуење и борбата е во течение на околу 
50 км од столнината". 

Бр. 2023 
8 ноември 1945 година 

Беогрод 
Министер за информации, 

Сава Н. Косановић, с. р. 

СЛУЖБЕНИ САОПШТЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ 
УРЕД ЗА ЦЕНИ ИЗЛЕГУЈАТ ОД 15 НОЕМВРИ 

1945 ГОДИНА 
Како засебно издање на „Службениот лист на Де-

мократска Федеративна Југославија" ќе почнат од 
15 ноември 1945 година да излегујат „Службени са-
општенија на Сојузниот уред за цени" во који ќе 
се објавујат сите прописи за цените кое ги донесуе 
Привредниот совет на Демократска Федеративна Ју-
гославија и Сојузниот Уред за цени. По потреба во 
„Службените саопштенија на Сојузниот Уред за 
цени" ќе се објавујат коментари и напатствија за 
извршуење на решенијата за цените како и други 
написи из областа на политиката на цените. 

Сите прописи за цените добијат задолжителна 
снага кога ќе се обнародујат во „Службените саоп-
штеније на Сојузниот Уред за цени" како во засебно 
издање на „Службениот лист на Демократска Феде-
ративна Југославија". 

„Службените саопштенија на Сојузниот Уред за 
цени" ќе излегујат секој четврток на латиница. 

Претплата на „Службените саопштенија" до кра-
јот на оваја 1945 година изнесуе 40.— динари. За 
цела идукја 1946 година стаје 250.— динари. Во по-
единачна продавачка на „Службените саопштенија" 
цената ќе биде 2.— динара од штампаниот табак. 

Сите претплатници требе одмах да ја достават 
претплата на чековна сметка број 62-324 со назначе-
њето на име што се парите пуштат и точна адреса. 

РЕДАКЦИЈА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА 
ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА" 

Вторник, 13 ноември 1945 

ОААИКОБЛНИ^ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

О д л у ч у ј е 
за осв едо немите геројеки дела на бојното поле, 

за геројско држење пред непријателот, за големите 
заслуги во организуење и раководење со народното 
востание и Народноослободителниот покрет до де-
нешниот победоносен завршеток да се одликуе 

СО ОРДЕН НА НАРОДНИОТ ГЕРОЈ: 
А л ек с а идар Ранк о в и-ћ - М арко. 

Бр. 261 
6 јули 1945 година 

Београд 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

ИСПРАВКА 

Во текстот на Задолжителното напатствие бр. 5 
за применуење Законот за избор народни посланици 
за Уставотворна скупштина бр. 882 од 19 октомври 
1945 година, објавен во „Службениот лист" бр. 81 од 
23 октомври 1945 година, требе да се исправи дату-
мот „24 октомври 1945 година", така да место тоа 
стоји „24 септември 1945 година". 

Бр. 945. — Од Министерството за конституанта, 
9 ноември 1945 година!. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

841. Закон за регулирање предвоените задол-
женија — 937 

842. Правилник за надлежност и организација 
на Врховниот институт за зашт,итуење и 
научно п р о у ч у в а е споменици н,а култ,ура 
и природни реткости ма Демократска Фе-
деративна Југославија — — — — — — 938 

843. Правилник за извршување законот за за-
штитуење споменици на култур,а и при-
родни реткости на Демократска Федера-
тивна Југославија 939 

844. Решение за одобруење на обновуење ра-
ботата н,а Социјалистичка партија на Ју-
гославија — 941 

845. Решение за пуштање на колам ает во сло-
бодна продавачка — — 941 

846. Напатствие за книжуење на сметката 
„Трошковите на вештачко сушена ца-
ревка", предвидена во член 3 Уредбата 
за цени на царевка во зрно и кл,ас во еко-
номската 1946/1946 година — — 942 

847. Дополнување Решен,ието за определуење 
откупните цени на животинските влакна 
бр. 8073/656 од 1 октомври 1945 година 
(„Службен л,ист" број 79) 942 

848. ,Решение за определував -цени на живот-
ни намирници испорачани од УНРРА — 942 

849. Решение за о,пределуење це,ни на ж,и-
вот,ни намирници испорачани од УНРРА 943 

850. Решение за определуење цени ,на животни 
намирници испорачани од УНРРА — — 943 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМП АРИЈЕ - БЕОГРАД 


