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576. 
На заседанието на законодателниот одбор Вре-

мената народна скупштина одржано ма 11 август 
1945 година е прописен 

п о с л о в н и к 
НА З А К О Н О Д А Т Е Л Н И О Т О Д Б О Р Н А В Р Е М Е Н А -
ТА Н А Р О Д Н А С К У П Ш Т И Н А НА Д Е М О К Р А Т С К А 

Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Ј У Г О С Л А В И Ј А 
Член 1 

Законодателниот одбор решава: 
а) за сите законски предлози који на Президи-

умот на Времената народна скупштина или непо-
средно на П,ретседателството на З^конодателниоа-

одбор ќе упати Владата или поедини послан,ици; 
б) за ревиз,ија времените решенија и уредби и 

т. н. на законско значеније, донесени од Национал-
н,иот комитет и неговите поверенства, односно на 
Владата и нејните министерства; 

в) за правната материја која е регулирана со 
законите, уредбите, повелбите, правилниците, и т. н. 
који биле во сила во часот на непријателската оку-
пација (до денот 6 април 1941 година); 

г) за озаконував уредбите који се односујат на 
целата земја; 

д) за толкување законите и решенијата и уред-
бите и т. н. со законско значение. 

Член 2 
Законодателниот одбор изберује за себе со по-

векјина гласови претседател, два потпретседатела и 
два записничара. Одборот се дели по потреба на от-
сеци (пододбори). 

Член 3 
Секоја во 3 аконод ат е л ниот одбор заста,пена гру-

па пракја сто еден член во Претставителниот отсек 
кој и ,го повикује претседателот во цел на споразу-
муење поради дневниот ред, зарад избори на од-
борските частници и отсекот и в-о онште зарад ра-
ководење одборските работи. Ако несе постигне 
споразум во Претставителниот отсек тогај се при-
менујат прописите на Пословникот. 

Член 4 
Зоаикуењата на одборските заседанијата (от-

сечи) (се објавуе на членовите на местото нарочно 
за това определено во зградата на Скупштина, а 
имаат да се достават лично на секој член; ако при 
заклучувањето на последното заседание не бил утвр-
ден денот да наредното заседание. 

Член 5 
Одборот може да решуе ако е присатна 7з на 

членовите, а Отсекот а,ко е присатна 1Л членови. 
Претседателот води список на присатните. Место 
членовите на одборот (отсекот) може да учествујат 
замениците од истите групи. Они имајат пред иоч-
нуење на заседанието да јават на претседателот 
кого го заменује. 

Полноважни заклучни се доносујат со повекји-
на гласови на /присатните членови. При рамната по-
дела на гласовите, предло-гот се смета отфрлен. 

Член 6 
За заседанијата на Одборот и Отсекот се води 

кус записник во кој се бележат писмено предадени-
те предлози и решенија; Кусиот записник се чита 
на почнуењето на наредното заседание. 

За заседанијата на Одборот се водат и обја-
вујат и стенографски белешки. 

Член 7 
Отсеците им ајат 5—15 членови, според решение-

то на Одборот. Они бираат по мегју себе претседа-
тел, потпретседател и записничари, а освен това за 
Секој предмет известилец на Отсекот. 

Ако претседател на Отсекот, на повикуење на 
претседателот на Одборот, не би сазвал веднага 
заседанието за решеуње на предлозите упатени на 
Отсекот, претседателот на Одборот има право 
самиот или прекју свој заменикот, кои ,го именује 
во таја цел, да ја сазове и води седницата на 
Отсекот. 

Член 8 
На заседанијата на Закон од ателниот одбор можат 

да присаствујат сите посланици и министри и од 
Президиумот легитимисани весникарски известуја-
чи. На заседанијата на одборот или отсекот може 
да се повикујат и стручњаци, да се чуе нивното 
мнение. 

Член 9 
За.к о нод ат едниот одбор општи со министрите 

преку својот Претседател или преку членовите који 
загова ќе ги определи. 

Отсеците општат со Владата непосредно на за-
седанијата, а писмено преку Претседателот на За-
конодателниот одбор. 

Член 10 
Законодателниот одбор и отееците се ооставу-

јат во зградата на Народната скупштина:, но о д е -
ците можат да држат своји заседаниј,а и во мини-
стерствата. 

Член 11 
За законските предлози во с мис ал на членот 1 

се води во Законодателниот одбор начелно претре-
суење така да зборче најпрво од секоја група во 
името нејзино по еден говорник најповеќе саат, а 
п о това поединечни говорници мајнов ек ј е пол саат. 
Говорниците на сите групи имајат да се јават на 
Претседателот веднага ,на почетокот на претресуе-
њето. Штом они свршат, одборот може да реши 
колку уште о,д пријавените поединечни говорници 
ќе говорат. 

Член 12 
Прет,ресуење во појединостите се врши по чле-

новите на законските предлози. Колку говорници ќе 
говорат во поединечното претресуење определуе 
претседателот. 

Ако се работи за опширни законски предлози, 
који пред ;нивното подносуење биле предмет за 
дискусија во стручните комис,ии, претресуењето во 
поединостите се врши по главите на законските 
п,редлози, и така по нив и се гласа, ако претседате-
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лет 'не смета за потребно ,да се гласа за секој член 
посебно, или това не посадат најмалку 5 членови на 
Одборот. 

Член 13 
Министрите или нивните пр е ста вител и имаат во 

Одборот и отсеците право на реч секој пат карај ќе 
се јават, па и кога ќе се заклучи претресуењето. 

Член 14 
При претресуењето во поединости секој член 

на Одборот (Отсекот) има право да става предложи 
за изменуење и дополнуење поедините членови 
(амандмани) исоја мораат да бидат ,писмено форму-
лирани и предадени на Претседателот. 

Член 15 
Во Одборот се гласа со дигање рака. Поименич-

но се гласа кога се гласа за законските предлози 
во целост и кога нареди сам Претседателот, или 
това желат половина на присатните членови. 

Член 16 
Претседателот, 'односно потпретседателите, или 

во случај да е целото Претседателство спречено, 
најстариот член на Одборот (Отсекот) раководи оо 
заседанијата и одржуе ред за време претресуење-
то. Во тој поглед он ги има сите прав,ни должности 
који Пословникот на Времената народна Скупштина 
му признава на Претседателот на Скупштината. 

Дневниот ред на заседанието на Одборот (От-
секот) се утврдуе по предлогот на Претседателот, 
со решението на Одборот (Отсекот) без претреруење. 
Дневниот ред може да се пиењава само по исти-
от пат. 

Член 17 
Доколку овој ПОЗЛОБНИ к инаку не прапиипуе 

имагг аналогно да се применујат прописите на Но-
ел овн имот на Времената Народна скупштина. Пер-
ело ви икот на Закоиодателниот одбор може да се 
дополни или измени само со решуењето на законо-
дателниот одбор. 

11 август 1945 година 
Београд 

Законодателен одбор на Времената 
народна скупштина 

Записничар, Претседател, 
Рато Дугоњић, с. р. Моша Пијаде, с. р. 

577. 
У Р Е Д Б А 

ЗА О Б Р А З У В А Њ Е ГЛАВНА УПРАВА НА ПОМОР-
С К О Т О И УПРАВА НА П О М О Р С Т В О Т О 

Член 1 
Во цел на јединетвено управјавање со работите 

на поморското соопштение, поморските бродогради-
лишта и изпрадуење луки и пристаништа ,на море се 
образуе 'при Министерството за (соопштениа на Де-
мократска федеративна Југославија Главна управа на 
поморствато. 

Главната управа на поморството стои под врхов-
ната управа и надгледуење на Министерството за 
соопштенија. 

Член 2 
Во надлежност на Главната управа на помор-

с к о т о спагја: 
1) Спроводуење поморската политика под врхов-

ното ра,ководство на Министерството за соопште-
нија ; 

2) управјавање и надгледуење над целокупното 
соопштение на море преку подредената Управа на 
номорството; 

3) управјавање и надгледуење над сите луки и 
пристаништа на море и лучките и приетаииштните по-
стројенија преку одредената и Управа на помор-
ство то ; 

4) управјавање со државните бродоградилишта 
за трговска морнарица и грижа за координантна ра-
бота на Сите бро догр адил и ш т а за трговска мор-
нарица ; 

5) ,грижа за координација на работата со другите 
с аоп ш т и т е л ни ние т итуции. 

Член 3 
Главната управа на паморството има овиј,а оде-

ленија : 
1) општо оделение; 
2) правно од ел ение; 
3) оделение за поморска политика и 
4) техничко оделение. 

Член 4 
На чело на Главната управа на поморството стои 

Главни управник на поморството, на кого во случај 
на потреба може да се додели помошник. 

Член 5 
Главната управа па паморството образува по-

морски поглаварства, лучки капитални и лучки за-
стапништва ,који се подредени на Управата на по-
морство^. 

Каде това интересите на поморската политика 
и поморското соопштение посакујат, Главната упра-
ва на иоморството образуе свои уреди и делегации 
во стран,ство. 

' Член 6 
Во цел за поуспешно непосредно управјавање 

со работите на поморското соопштение, поморските 
бродоградилишта и изградуење луки и пристаништа 
на море се образуе Управа на поморство^ со вре-
мено седиште в,о Сплит. 

Управата на поморството стои под Управа и 
надгледуење на Главната управа на поморството. 

Член 7 
Во надлежност ,на Управата на поморството 

спагја : 
1) сл р о воду ењ е поморската политика по смер-

ни цит е на Главната управа на поморството; 
2) непосредно управјавање и надгледуење над 

целокупното соопштение на море; 
3) улравјавање и надгледуење над сите ра,боти 

на поморск,ите поглаварства, лучки капетании и ду-
пки застапништва; 

4) непосредно управјавање со државните бродо-
градилишта за трговска морнарица; 

5) управјавање и надгледуење ,над сите светио-
ници и други поморски објекти од општо значеиие 
за 'Поморското соопштение; 

6) грижа и управјавање со сите јавни поморски 
имоти ; 

7) спроводуење и адгл едната (помореко-управна) 
служба над целокупниот риболов на море. 

Чл ен 8 
Управата на поморството има овија оделенија : 
1) персоналн,о оделение; 
2) правно одел ен не; 
3) наут,ичко од ел ение; 
4) техничко оделение; 
5) управно-стопанско оделение и 
6) оделение за сметководство. 

Член 9 
На чело на Управата за поморство стои Управ-

ник на поморството на кого се доделујат два по-
мошника. 

Член 10 
Правилник за организација службата на Главната 

управа за пом,орство и нејните уреди и делегации во 
странство и за организација службата на Управата 
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за поморство, поморските пеглаварства, лучките ка-
петании и лучките застапнициве ќе пропише Мини-
стерот за соопштенија. 

Член 11 
Главната управа на поморството и Управата на 

номорството со на неа подредените институции ќе 
имајат своје посебно сметководство. Уредуењето на 
оваја служба ќе го пропише Министерот за соопште-
нија со Правилник. 

Член 12 
Сите работи на понапрешната Генерална дирек-

ција на бродарство^, сиот нејзин активен и пасивен 
имот уклучиво паричните фондови заминујат на 
Главната управа на поморството. Паричните средства 
поверени на чување на понапрешната Генерална ди-
рекција на бродарство^ се предавајат на чување 
на Главната управа на поморство. 

Член 13 
Пренос на имотот, паричните средства и поса-

куења на понапрешната Генерална дирекција на бро-
дарство^. ќе се изврши сходно на прописите на 
Правилникот за работа на сметководството на Глав-
ната управа за поморство. 

Член 14 
Ова ја Уредба влегуе во аила кога ќе се објави 

во ,.Службениот лист". 
3 август 1945 година 

Београд 
Председател на Министерскиот совет 

и Министер за народна одбрана 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз"Тита, с. р. 

Министер за соопштенија, 
Тодор Вујасиновћ, с. р. 

\ 578. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УКИНУЕЊЕ ПЛАКЈАЊЕТО НА ПРИЗНАНИЧНА 
ТАКСА НА ПЛАТНИТЕ СПИСОЦИ ЗА РАБОТНИ-

ЦИТЕ И НАМЕНЈТЕНИЦИТЕ 
Главниот одбор на Единствените синдикати на 

работниците и намештениците на Југославија поса-
кал, да се укине плаќањето на призна ни чн а такса 
на платните спосоци на работниците и намеште-
ниците. 

Овова посакуење го сметам за оправдано од 
следните разлози: 

Принадлежностите на државните и другите јав-
ни службеници се ослободени од плакјањ-е призна-
т а н а такса. 

На прописите за регулирање принадлежностите, 
надниците и платите е цел за работата да се даде 
праведна накнада. Претпоставка за овоа е и равно-
мерноста во натоваруењето со давачките. Па како 
примањата на работниците и намештениците во по-
глед на другите давачки се векје изедначени со 
примањата на јавните службеници, тоа е посакуење 
на правичност, да се од признаничната такса осло-
бодат и примањата од одношението на службата на. 
работниците и намештениците. 

На основание на изложеното 

р е ш а в а м : 
аа се ослободат од плакјање на признанична 

такса (т.бр. 33 на општата таксена тарифа) платните 
списоци и сите потврди за примање надниците и 
платите на работниците и намештениците. 

III бр. 2438 
9 август 1945 година 

Београд 
Министер за финансии, 

Ср. Жујовић, с, р. 

579. 
Чл. 34 на точката 8 Финансискиот закон за бу-

џетски период јули—декември 1945 година пропи-
шује да се државните учрежденија, институции и 
претпријатија должни секоје плакјање за набавки, 
работи и услуги преку 5.000.— динари и плакјајат со 
вирман во полза на сметката на поверителот при По-
штенската штедилница или некоје друго јавноправно 
парично заведение и да се поверителите должни да 
отворат сметки при овие кредитни институции. Во 
цел на правилна примена на овој првине а на осно-
вание на членот 44 Финансискиот закон пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАДОЛЖЕНИЈАТА НА СТОПАН-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА ОТВОРАТ СМЕТКИ 
ПРИ ЈАВНО ПРАВНИТЕ ПАРИЧНИ ЗАВЕДЕНИЈА 

1) Секое стопанско претпријатие, државно, за-
дружно или частно е должно во срок од месец дена 
од објавуење на овоа Напаствие да отвори чековна, 
жиро или текукја сметка при Поштенската штедил-
ница или некое друго јавно-правно парично заведе-
ние односно при нивните филијали, доколку векје 
ја нема. ' 

2) Стопански претпријатија ќе отварајат по пра-
вило сметки при оноа јавно-правно парично заве-
дение које е специјализирано за работа во стопан-
ската гранка на која припагја односното претпри-
јатие. Според това, се отварајат по правило инду-
стриски и сојузни трговски претпријатија при Ин-
дустриската банка на Југославија; 

пољоделски и задружни претпријатија при При-
вилегираната аграрна банка; 

занаетските претпријатија при Занаетската банка; 
сите други трговски и соопштителни претпри-

јатија при Земската (стопанска) банка на својата 
федерална единица. 

Доколку препријатието е далеко од пословни-
цата на јавно-правната банка која е специјализирана 
во неговата струка, оноа може да отворл/е сметка 
при најблиската пословница на некоја друга јавно-
правна парична институција како што е филијалата 
на Земската (стопанска) банка, И н ,ТУЃ три Јека банка 
на Југославија, Државната хипотекарна банка. По-
штенската штедилница или градските односно ме-
дните штедилници. 

3) Сите стопански претпријатија се должни да 
во своите сметки и во другите писма молчат јавно-
правното заведение при кого имаат сметка. 

4) Од задолжителното претходно отворање на 
сметките се ослободујат занаетските и пољоделските 
претпријатија који постојано упослујат помалку од 
десет работници. 

5) Сите Министерства, О К Р У Ж Н И И градски на-
родни одбори, државни претпријатија и ИНСТИТУЦИИ 
и претпријатија и институции на народните одбори 
не смејат да извршат исплатуење на сметката на 
износ од преку 5.000.— динари на поверителот који 
нема сметка при некое јавно-правно парично заве-
дение, пред но што ја отвори, па и тогај исклучи-
телно со вирман. Се изузимаат случаи предвидени 
во чл. 34 точка 8 став 2 на споменатиот Финансиски 
закон. 

6) Секое прекршуење на овоа Напатствие ќе 
биде предадено на надлежниот јавни обвинител. 

VIII бр. 5088 
П август 1945 година 

Београд 
Министер за финансии, 

Ср. Жујовић, с. р. 
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580. 
На основание на чл. 9 на Уредбата за регули-

рање надниците и платите на работниците и наме-
штениците во државно-стопански и часни предприја-
тија, масни институции и организации, пропишувам 

НАПАТСТВИЈЕ БР. 3 
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА З В А Н И Ј А Т А ПО ГРУПИТЕ 
П Р Е Д В И Д Е Н И ВО ЧЛ. 8 НА У Р Е Д Б А Т А ЗА РЕГУ 
Л И Р А Њ Е Н А Д Н И Ц И Т Е И ПЛАТИТЕ НА Р А Б О Т -
НИЦИТЕ И Н А М Е Ш Т Е Н И Ц И Т Е ВО Д Р Ж А В Н О " 
СТОПАНСКИТЕ И ЧАСНИТЕ П Р Е Д П Р И Ј А Т И Ј А , 

МАСНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И О Р Г А Н И З А Ц И И 

Член 1 
По одредбите на овоа Напатствие ќе се изврши 

систематизација на трговските помошници во др-
жавни, задружни и масни предпријатија. 

Член 2 
Трговските помошници се систематизираат по 

следните групи: 

А. Помокјнотехнички персонал Ц/1): 
1) продавачки персонал без предходна стручна 

спрема, до две години служба. 

Б. Стручно-административни и технички 
персонал (12): 

1) продавачки персонал без предходна стручна 
спрема, после две години служба, 

2) трговск,и помокјници-почетници. 

В. Пониски помошници (Н'1): 
1) трговски помокјници самостојателни во сво-

јата струка. 

Г. Повисоки помошници (Ц/2): 
1) трговски помокјници-шефови на отсеците во 

поголеми предпријатија, 
2) трговски помокјници-шефови на оделенијата 

во помалите предпријатија, 
3) трговски помошници со преку 15 години 

служба. 

Д. Самостојателни помокјници (1113): 
1) трговски помокјници-шефови на оделенијата 

во поголемите предпријатија, 
2) трговски пословогји во помалите предпри-

јатија. 

ГЈ. Посебни раководители (1У/1): 
1) трговски пословогји во поголемите предпри-

ј атија. 

Член 3 
Освен одредбите на овоа Напатствије, на тргов-

ските помошници се применујат и одредбите од 
членовите 4, 5 и 6 на Напатствието бр. 2 за систе-
матизација званијата по групите предвидени во чл. 
8 на Напатствието за регулирање надниците и пла-
тите на работниците и намештениците во државно-
стопанските и часните предпријатија, часните инсти-
туции и организации („Службени лист" бр. 53 од 27 
јули 1945 година). 

Член 4 
Овоа Напатствие влегуе во сила кога ќе се 

објави во „Службениот лист". 
IV бр. 1964 

13 август 1945 година 
Београд 

Министер за социална политика, 
др. Кржишник, с. р. 

581. 
Во врска со членот 1 на Уредбата за регулирање 

цените, Министерството за трговија и снабдуење на 
сојузната влада — Управа за цени — доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА О П Р Е Д Е Л У Е Њ Е Ц Е Н И Т Е НА Ш Е К Ј Е Р О Т О Д 

Д О М А Ш Н О И СТРАНО П О Р Е К Л О 

Член 1 
На шекјерот од домашно и страно порекло се 

определујат следните цени: 
1) производителни, односно увозни паритет: 

франко вагон до најблиската станица на местото 
на крупнопродавецот, за 1 кг. нето, без пакуење, 
а пакуено, уклучивши сите јавни давачки: 

кристал — — — — — Дин. 26.64 
коцка „ 31.41 

2) во големопродавачката: франко складиште на 
големопродавецот, за 1 кг. нето, без гтакуење: 

кристал — — — — — Дин. 28.50 
коцка ,. 33.60 

3) во ситноиродавачката: франко продавницата 
на ситнопродавецот. за 1 кг. нето, без пакуење, 
исклучиво месна трошарина: 

кристал — — — — — Дин. 30.— 
коцка 36.— 

Член 2 
Во горните цени се засметани сите јавни да-

вачки. изузимајки трошарина, која ќе се додаде на 
продавачните цени. 

Горните цени важат за сите места који лежат 
на железничките и паробродарските пруги. За дру-
гите места на горните цени се засметујат стварните 
подвозни трошкови. 

Член 3 
Во увозните иаритетни цени од чл. 1 на ставот 

1 на овоа Решение засметан е за увозниот шекјер 
и доприносот од Дин. 2.64 по кг. во полза на Смет-
ката на разликата на Управата за надворешна трго-
вија кај Народната банка. Сите трошкови на транс-
портот и осигуруење на увозниот шекјер до најбли-
ската станица на местото на големопродавецот 
пагјаат на Сметката на разликата на Управата за 
надворешна трговија кај Народната банка. 

Член 4 
Овова Решение влегуе во сила со денот на обна-

родувањето во ,.Службениот лист на Демократска 
федеративна Југославија". 

Бр. 5166 
11 август 1945 година 

Београд 
Помошник 

на Министерот за трговија и снабдуење. 
Л. Соколов, с. р. 

582. 
ТАРИФСКО О Б А В Е С Т У Е Њ Е 

Основна тарифа на југословенските железници 
содржи Уредба за превозуење патниците, багажот и 
стоката на железниците и Дополнски одредби, који 
важат од 1 октомври 1940 година. 

Времени изменуења и дополнуења 
На основание 5 4 У. П. Ж. Министерот за 

соопштенија одобрил следните времени изменуења 
и дополнуења: 

I 
Во чл. 22 ^ 1 износот да се исправи на 30.— дин. 
Во чл. 22 Ѕ 2 да се бришат речовите- „и редовна 

возна цена за пропатујаната пруга но најмалку", а 
износот да се исправа на 30.— динари. 
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Во истиот 5 ла се брише целиот втори став, а 
да се упише нов став: „Одредбите на ставот 1 не 
важат за патниците који пату ј,а т со патнички во-
зови на отстојања до 25 км, и това за оите релации 
во 'околината на поголемите места кој и одреди и со 
оглас објави надлежната железничка управа. Овие 
патници се должни да платат возна цена и додаток 
во в,купен износ од 30.— динари во Ш колски раз-
ред, 45 ,динари во II колски разрез и 60 динари во 
I колски разред. При тов-а повластици не важат". 

Во чл. 22 д. о. II да се брише реченица: „Који 
това неје непозван претходно пријав,ил на кондук-
терот", и разлик,а помегју редовните возн,и цени за 
пругата која ја нронатујал во повисокиот колски 
разред или во возот на ,повисок ред", а испред оваја 
реченица за речта: како „додаток" да се попише 
„30.— динари". Во втората реченица да се бришат 
речите: „и додаток". Да се брише целата последица 
реченица. 

Во чл. 22 д. о. III во првата реченица зад речта: 
„и како додаток" да се допише: „30.— динари", а да 
се бришат речовите: „Редовна возна карта за II кол-
ски разред но најмалку 20.— динари". Во втората и 
третата реченица се бр,ишат речовите: ,,и додаток". 

Во чл. 22 д. о. VII се бришат ставовите под (3), 
(4), (5) и (6). 

Во чл. 26 5 4 во втората реченица износ на ,до-
датокот да. се исправи на 15 Iдинари. Да се додаде 
нов втори став: ,Ако преносуење во службена кола 
неје возможно од соошптителни разлози, тогај сто-
ката останује ,при патникот и ќе се наплати веднага, 
без обзир на сортата на предметот, на име возарина 
и додаток износ од 30.— динари за секој залочнаги 
50 кгр. приближно определена тежина и за секој 
започнати 50 км. а затоза има да се издаде 
потврда'". 

Во чл. 27 д. о. VII на крајот првата реченица 
зад речовите: и додаток да се донише: „30.— ди-
нари". Да се брише целата втора и трекј,а реченица. 

Во чл. 32 5 10 став ,втори да се исправи износот 
на 15.— динари. 

Во чл. 33 д. о. VIII да се исправи износот на 
3.— динари. 

Во чл. 34 д. о. IX да се исправи износот на 15.— 
динари. 

Во чл. 32 д. о. X да се исправи износ на 3.— 
динари. 

Во чл. 70 5 5 да се бришат речениците: ,,при 
това спа се сметат недела и празници, који следујат 
непосредно еден за друг, секојпат само како . еден 
ден. Ако на работниот ден истекол срокот та дури 
после 16 часови топај за недела и еден или повекје 
празници пооди следујат непосредно еден за друг 
нема в о општ е да се плати колска шанпубина". 

Во чл. 70 5 6 да се бришат оечовите: „У не-
делни и празнични денови како ни". 

Во чл. 82 д. о. IV ,да се додаде нов втори став: 
„Ако со испрапсењето ое ут,врди да пошиљката 
била ^издадена н,а притежалетот пре но што испрак-
јачот поднел посакуење (на м)у се издаде потврда за 
издавањето на стоката ќе се наплати од испрак-
јачот н ар очна пристојба на име оштета за заба-
дијава извршените работи. Оваа пристојна ќе се 
утврди во тариф,ите". 

Во чл. 86 ^ 5 да се бришат речовите: ,,Во не-
делни и празнични денови како ни". 

Во чл. 86 5 6 во трекјата реченица да се бри-
шат речовите: „при това ќе се смета и т. н." па се 
до крај, како и целата четв,рта реченицата. 

Овоа важи од 1 мај 1945 година. 
II 

Времено немат да се применујат одредбите за 
означуење обезбедуењето на уредните напор ачки, 
и това: 

Во чл. 32 5 5 за багаж; 
Во чл. 43 5 11 за експресн,а стока; и 
Во чл. 96 за стока. 
Овоа важи од 29 мај 1945 година. 
Г. у. ж. бр. 2326/45. — Од Главната управа на 

железниците, 11 август 1945 година. 

О Д А И К О Б Л Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на ,предлог на Врховниот командант п,а Југосло-
в,енската армија, Маршал ,на Југославија Јосип Броз-
Тито 

р е ш у е 
да се за (умешност во командовањето и специ-

ја,лни подвизи одликујат 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД: 
официр за веза Вратуша А. др. Антон; 
шефови на отсекот: Гербец А. Алојз ,и Јак,ша П. 

Далибор. 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
,мајор и: Вучинић В. Лука, Кољеншић Ђ. Ми-ли-

сав и Стипанчић Т. Иван; 
капетан Ђулафић Р. Вук; 
начелник на штабот бригадата Љубић 111. 

Бранко; 
политком. на батаљонот Ковачевиќ П. Василије 

(Чиле). 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетан^: Жутић Ђ. Михајло, Лшиичић Ђ. Сте-

во, Посавац В. Милан и Радовић М. Милош; 
командир на чет,а инвалид Јанковиќ И. Богољуб; 

Лончар Б. Владо. 
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

поручник Ракочевић Ђ. Милорад; 
командир на чета Рељановић Ђ. Рајко; 
политком. на чета Гости,мир С. Станко; 
водник Лучар С. Миле; 
борци-инвалиди: Кратко И. Драпутин, Миховци 

С. Ђуро и Пиале Н. Стево; 
борци: Троскот Н. Бо,жо, Бјелица Ђ. Јевто и Че-

ли,к М. Трифко. 
СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

делегат на водот Шево С. Дренка; 
борец Мармут Б. Петар; 
Мавс,ар Ј. Сабина. 

Бр. 2412 
23 јуни 1945 година 

Београд 
За сек,ретарот, Претседател, 

М. Марковић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА I П Р Е Т Х О Д Е Н И I Р Е Д О В Е Н САСТАНОК НА 
/II С А С Е Д А Њ Е НА А Н Т И Ф А Ш И С Т К О Т О ВЕКЈЕ 
НА Н А Р О Д Н О Т О О С Л О Б О Д У Е Њ Е НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА, О Д Р Ж А Н И НА Д Е Н 7 АВГУСТ 1945 Г О Д И Н А 

ВО ББОГРАД 

Претседавал Претседател др. Иван Рибар. 
Секретар Миле Перуничић. 
Приоатни: Претседателот на Министерскиот со-

вет и Министер на народната одбрана Маршал на 
Југославија Јосип Броз-Тито и сите членови на со-
јузната влада, освем Никола Петровић, Министер за 
трговија и снабдуење. 

Почетак на работата во 17.20 часот. 
Претседателот др. Иван Рибар отворуе I прет-

ходен састанок и наредуе прозивка на верниците 
ЧЈИЈИ се мандати верифициран,и и чији мандати не се 
верифицирани. 

Секретарот Миле Перуничић врши прозивка на 
верниците. 

По извршената прозивка верниците предајата 
својте полномокја. 
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Се прегази на избор на мандатарот одбор. Ед-
ногласно се деваја предлогот на Претседателството 
да во Одбор влегат седум лица. За тим на предлог 
на верникот Шиме Бадем едногласно се усв,аја да 
во (мандатниот опЈбор влегат: 

1) Грујић Радован од Србија; 
2) Павчић Стјепан од Хрватска; 
3) Авшић Јаков од Словенија; 
4) Ботузан др. Васо од Босна; 
5) Ивовић Душан од Цр^а Гора; 
6) Апостолски Михаило од Македонија; и 
7) Марковић Момчило, како седми член. 
Седницата е затим прекината да би се избра-

ниот мандатен о1дбор конст,итуиоал и после тоа из-
вршил преглед полномокјиата на опија посланици 
чији мандати не се биле верифицирани и поднесел 
својот извештај на пленумот. 

Во наставниот на седницата мандатниот одбор 
нодноси извештај да се конституирал и изабрал за 
претседател Марковић Момчило а аа известилец Ав-
шић Јаков. Затим известиоцот на мандатниот одбор 
п оди оси извештај спрема којот во свем има 368 на-
родни посланици, сид мој,и на заседањето е присатно 
318, а отсатно 50. Н ов ов ери ф и пир ани народни по-
даници има 107. Два полномокјства одборот не е 
верифицирал. (Види во прилогот извештајот на мач-
датниот одбор). 

Претседателот др. Иван Рибар, ставуе на гласа-
ње извештајот на мандатниот одбор, којот пленум 
едногласно го 1усваја. 

Секрет,арот Миле Перуничић чете за тим овија 
укази: 

Указ 3(а созивот на Антифашисткото векје на на-
родното ослободуење на Југославија на III заседание 
на ден ,2 август 1945 година; 

Указ за одлапа-ње созивот на Антифашисткото 
некје на народното ослободуење на Југославија за 
.3 август 1945 година; и 

Указ з,а созив на Антифашисткото векје на на-
родното ослободуење на Југославија па ден 7 ав-
густ 1945 година. 

Председател др. Иван Рибар отвара затим I ре-
довен састанок на 1111 заседание. Во својот говор по-
здравев најпре старите векјници син првото гледа -
ње во Бихакј 1942 година, по тоа верниците од 
историското заседание во Јајце 1943 година и напо-
следок ноќите векјници н,а који им се полномокјства 
оверена во III заседание. По това изложуе историјат 
н,а I и II заседање и напоследок задачите пред који 
стоји Ш-то заседание Антифашисткото векје на 
народното ослоборуење на Југославија. На крајот г,и 
позива присатните да; со стојанце и кјутање одадат 
поштовање на мртвите другови векјници и на сите 
паднал и борци и јунаци во ослободилачката војн,а. 

Завршувани својот говор ги позива присатните 
да одадат признање н,а геројската Југословенската 
(армија, нејзиното раководство, на нашите велики 
(големи) совезн,иши: Соединените Држ,ави на Аме-
рика, Велика Британија и Советска Унија, а нарочно 
на братската непобедлива Црвена армија. 

По това пленумот 'едногласно, на предлог н,а 
претседателот, прима за I редовни састанок овој 
дневни ред: 

1) извештај на претседателство на Антифашист-
кото векје на народното ослободуење на Југослави-
ја за р,аботата ,во периодот измегју II и Ш засе-
дање на Антифашисткото векје на Југославија. Из-
вештај за предло,гот за одобрение сите решен,ија и 
закони донесени од Претседателство на Антифа-
шисткото векје на народното ослободуење на Југо-

славија во смисол на Декларацијата на Владата од 
9 марта 1945 година. 

2) извештај на Претседателство за предлогот на 
пословникот; и 

3) полагање на заклетва на народните подани-
ци. Се прелази на првата точка н,а дневниот ред. 
Известилец потпретседател Моша Пијаде чете изве-
штајот на Претседател ството на Антифашисткото 
векје на народното ослободуење на Југославија за 
работата во периодот измегју И и III заседание на 
А,нтифашисткото векје на народното ослободуење на 
Југославија. 

Секретар Миле Перун,ичић чете извештајот за 
промените на членството на Антифаш,исткото векје 
на народното ослободуење на Југославија који се 
извршени од последното заседање во Јајце до денес, 
а по това извештајот за предлогот за одобрение 
сите решенија и закани донесени од Претседател-
ството на Антифашсткото векје на народното осло-
бодуење на Југославија во периодот измегју II и ДО 
заседание. На к,рајот чеде извештајот за одобрење 
предлогот за одобрение резолуциите за решуење по-
ложајот на Санџак, Косово и Метохија. 

Како последен, секретарот Миле Перуничић чете 
извештајот на Претседателството по предмет на 
предлогот за прошируење на Антифашисткото векје 
на народното ослободуење на Југославија. (Види го 
извештајот во прилогот на записникот). 

Седница е по това на по кратко време пре-
мината. 

Во наставакот ,на седницата на,родниот посланик 
Шиме Белен предлаже да се сите прочитани изве-
штаји примат во целост без никаква мотивација, и 
предлаже прост прелаз на дневни ред, који извести-
ле пот потпретседател Моша Пијаде прима. 

Претседателот др. Иван Рибар ставује на гла-
сање предлогот на народниот ,послачик Шиме Ба-
лен за прост прелаз н,а дневни ре,д који пленум ед-
ногласно го усваја. 

После това претседателот позива сите ново из-
брани членови /ли влезат во двораната за седници 
и завземат своји места и по това ги поздравуе. 

Прелажи се на трекјата точка на дневниот ред: 
претрес на пословникот на Антифашисткото векје на 
наро,дно ослободуење на Југославија. Предлогот 
на пословникот едногласно е усвоен и одмах е сту-
пил на снаоѓа. 

Прелази се на трекјата точка на дневниот ред: 
заклетва на народните поданици. 

Народните ноел,ан,ици који се на днеш,ната сед-
ница предадели полномокјетвата; и чији полномокј-
ства се оверени, како и опија који се наново при-
мени во проширеното Антифашисткото векје на на-
родното ослободуење на Југославија се пол о жили 
најпрво усмена, а по това писмена заклетва. 

На крајот на седницата претседателот др. Иван 
Рибар е саонштил да народните посланици требе 
да извршат избор на претседатели који кје да сочи-
њават схцбор на претста,вители на групи, затим да 
тпебе да извршат образување на парламентарни клу-
бови и това се да завршат во ток на наредниот ден 
пре пладне. 

Закључекји седницата претседател др. Иван Ри-
бар е предложил како дневни ред за наредната сед-
ница, кој и пленумот едногласно е усвојил, оп,ија 
точки: 

1) експозе на Претседателот на М,инистерскиот 
совет, Маршал Јосип Броз-Тито; 

2) избор на Претседателство на Антифаииистко-
то векје на народното ослободуење н,а Југосл,авија; 

3) избор на Законодавниот одбор; 
4) избор на Финансискиот одбор; 
5) избор на Имунитетн,иот одбор; 
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6) избор на Административниот одбор; 
7) избор на Одборот за молби и жалби. 
Седницата е заклучена во 20.30 часа, а идукјата 

е закажана за 8 август 1945 година во 16 часа. 

7 август 1945 година 
Београд 

Лнтифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

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

З А П И С Н И К 
НА II Р Е Д О В Е Н САСТАНОК НА III ЗАСЕДАНИЕ 
НА А НТИФАШ НОТНОТО ВЕКЈЕ НА Н А Р О Д Н О -

ТО ОС Л ОКО Д У Е Њ Е НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Р Ж А Н НА 8 АВГУСТ 1945 Г О Д И Н А 

ВО Б Е О Г Р А Д 

Претседавал Претседател др. Иван Рибар. 
Секретар Миле Перуничић. 
Приватни: Претседател на Министерскиот совет 

и Министер на народната одбрана. Маршал на Југо-
славија Јосип Броз-Тито и сите членови на сојузна-
та влада освем инж. Никола Петровић, Министер за 
трговија и снабдуење. 

Почеток на работата во 16.20 часа. 
Претседател др. Иван Рибар отвара II редовен 

састанок а по това секретар Миле Перуничић утвр-
дуе да е на седницата присатно 420 а отсатно 69 
посланика. 

Чита се записник на I претходен и I редовен 
састанок и се усваја без примедби. 

Пре прелазот на дневни ред Претседателот др. 
Иван Рибар саопштуе да е при прозивката новите 
векјници на вчерашната седница грешком испало 
името на др. Томе Јанчиковић који е добил пози! 
да е векјник. Во име на Претседателството предла-
же да се др. Тома Јанчиковић сматра за векјник, 
пошто е добил уреден позив, и да се уврсти во спи-
сокот на членовите на Антифашисткото векје на на-
родното ослободуење на Југославија. Пленум оваЈ 
предлог на Претседателството едногласно го усваја. 

По това Претседателот др. Иван Рибар саоп-
штуе на пленумот актот на Претседателството на 
Словенскиот народноослободителен совет од 8 ав-
густ 1945 година, во које предлаже да на III засе-
дање на Антифашисткото векје на народното осло-
бодуење на Југославија дојде за народен посланик 
Михо Маринко, на место инж. Душан Сернец, који 
е Кралски намесник. Пленумот го усваја овај 
предлог. 

Претседателот др. Иван Рибар саопштуе на пле-
нумот актот на Министерството за конституанта, со 
који се сака да се предлогот на Законот за бирачки-
те списоци огласи за хитен. Пленум усваја хитноста 
и доноси решеше да се на основ ание чл. 50 на По-
словникот примени по кратак поступок за овој за-
конски предлог. 

Прелази се по това на прва точка на дневниот 
ред: експозе на Председателот на Министерскиот 
совет Маршал Јосип Броз-Тито. 

Во својот експозе Претседателот на Министер" ' 
скиот совет Маршал на Југославија Јосип Броз-Ти-
то обухвакја период од II заседание на Антифаши-
сткото векје на народното ослободуење на Југосла-
вија во Јајце до денес. Говори за споразумот со др. 
Иван Шубашић, за својот пат во Москва за по-
мошта која се укажали совезниците, за стварането 
единствената влада и за надворешната политика. Во 
заклучокот износи се што е урадено во периодот 
за последните 20 месеци на полето на организа-

цијата и учврстуењето на народната власт, во по-
глед на организацијата и функционисањето на др-
жавниот апарат, во поглед на обновата на нашата 
земја и во поглед на односите на нашата земја со 
другите држави. 

Својата излагања е завршил Претседателот на 
Министерскиот совет Маршал Јосип Броз-Тито сс 
овија речи: 

„Неизмерни жертви и патења на нашите народи 
во текот на оваја војна се надокнадени со најголе-
ми тековини које се извојували нашите народи, а 
гија се: уништен е пакосниот план на окупаторот 
и на домашните издајници да со сејање на мегју-
собна мржња спречат стварање на снажна Југосла-
вија. Створено е неразоримото братство и един-
ство на народите на Југославија, створен а е народ-
ната власт, која е гаранција за праведан социјалан 
поредок и демократија. Створена е снажната држав-
на заедница на равноправните народи на Југо-
славија". 

После това експозе на Претседателот на Мини-
стерскиот совет Маршалот Јосип Броз-Тито е отво-
рена дискусија во која се взели учестие овија на-
родни посланици: 

Раде Прибићевић во името на Српскиот клуб 
од Хрватска; 

Генерал-лајтнант Пеко Дапчевић; 
Марко Белинић; 

, Др. Хинко Кризман испред посланиците на са-
мосталните демократи како членови на Единстве-
ниот народен фронт; Ф 

Шиме Бален во името на Хрватско ПриморЈе; 
Кирил Миловски во име на народните посланици 

од Македонија; 
До. Бранко Чубриловић во име на земјоделска-

та група на Фронтот; 
Иван Немец во име на Клубот на единствената 

освободилна фронта — секција освободилне фронте; 
Анте Вркљан во име на Извршниот одбор на 

Хрватската републиканска сељачка странка; 
Александар Мирковиќ во име на Народната се-

лечка странка. 
После това е седницата во 20.25 часа заклучена, 

а наредната е закажана за 9 август 1945 година во 
17 часа со предложението на дневниот ред, со това 
да како 8 точка дојде на дневни ред јоште и: Пре-
трес на предлогот на Законот за бирачките списоци. 

8 август 1945 година 
Београд 

Антифашист^ го векје на народното ослободуење 
на Југославија 

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

Л Е К П Е Т 1/1 
М И Н И С Т Е Р С Т В О З А С О Ц И Ј А Л Н А ПОЛИТИКА 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика на совезната влада II број 57 од 19 априли 1945 
година, уважена е оставката на државна служба на 
Стефановиќ Лазар Помокјник на Министерот за 
социјална политика на совесната влада 1 положајна 
група. 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика на совезната влада II број 311 од 8 јуни 1945 
година, е одобрен прелазот од Министерството за 
социјална политика на совезната влада во Министер-
ство за надворешни работи на Вратовић др. Мирко, 
в. советник 4 положајна ,група 1 степен. 
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Со решение на Министерот за социјална поли-
тика на сојузната влада И број 48 од 17 февруари 
1945 година, е одобрен прелазот на Сиришки Славко, 
советник 4 положајна група 2 степен на Министер-
ството за социјална политика на сојузната влада во 
Главниот народен одбор на Војводина. 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика на сојузната влада II број 265 од 31 мај 194Е 
година, е одобрен нрелаз со службата од Министер-
ство за социјална политика на сојузната влада во 
Народниот окружен суд за град Београд на Крзна-
риќ Милица, виши секретар 5 положајна група. 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика II бр. 188 од 16 мај 1945 година, е ставена на 
расположение на Претседателството на Министер-
скиот савет на сојузната влада Стробл Лија, адми-
нистративен чиновник 6 положајна група на Мини-
стерството за социјална политика на сојузната влада. 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика на савезната влада II број 290 од 7 јуни 1945 
година, е ставен на расположење на владата на 
федерална Словенија Кобав Јоже, виши пристав 7 
положајна група на Министерството за социјална 
политика на савезната влада. 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика на савезната влада II број 290 од 7 јуни 1945 
година, е ставен на расположена на владата на 
федерална Словенија Чок Станко, архивски чиновник 
9 положајна група на Министерството за социјална 
политика на савезната влада. 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика II бр. 139 од 12 мај 1945 година, е одобрен пре-
лаз на Хочевар Анчка, административни чиновник 
9 положајна група на Министерството за 'социјална 
политика на савезната влада во Телеграфска аген-
ција „Нова Југославија". 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика II број 109 од 23 априли 1945 година, е поста-
вена за званичник дневничар на Министерството за 
социјална политика на савезната влада, Даковић 
Стоја, партизан-борац со месечна награда од Дин. 
2.300.—. 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика II бр. 141 од 30 априли 1945 година, е поставена 
за званичник дневничар на Министерството за соци-
јална политика на савезната влада, Вукотић Даринка, 
партизан-борац, со месечна награда од Дин. 2.300.—. 

Со решение на Министерот за социјална поли-
тика на савезната влада II број 142 од 30 априли 194Г 
година, е поставена за званичник дневничар на Ми-
нистерството за социјална политика на савезната 
влада, Јовићевић-Дарчевић Милка, партизан-борац, 
со месечна награда од Дин. (2.300.—. 

Со Решение на Министерот за социјална поли-
тика на савезната влада II број 184 од 8 мај 194Е 
година, е поставен за званичник дневничар на Ми-
нистерството за социјална политика на савезната 
влада, Сабљић Периша, војни (ратни) инвалид на 
Југословенската армија, со месечна награда од Дин. 
2.000.—. 

Со'Решение на Министерот за социјална поли-
тика на савезната влада II број 102 од 5 априли 1945 
година, е поставен за служител дневничар на Ми-
нистерството за социјална политика на савезната 
влада, Ста-нковић Зорка, со месечна награда од 
Дин. 1.800.—. 

Петак, 17 август 1945 

М И Н И С Т Е Р С Т В О З А С О О П Ш Т Е Н И Ј А 
Со Решение на Главната управа на железниците 

бр. 3430 од 14 јуни 1945 година е отпуштен од др-
жавна служба Радивојевић Драгомир, званичник 2— 
2 станица Лапово као штетен. 

Со Решение на Главната управа на железниците 
бр. 3586 од 14 јуни 1945 година, е уважена оставката 
на служба на Косовић Милица, надничар на Оде-
лението за обнова и одржуење пруги. 

Со Решение на Главната управа на железни-
ците бр. 3426 од 14 јуни 1945 година е отпуштен од 
службата Ромас М. Симон, дневничар в. д. машино-
вогја, због недолазак на служба. 

Со Решение на Главната управа на железни-
ците бр. 3428 од 14 јуни 1945 година отпуштени се 
од служба: Манојловић Александар, кочничар-зва-
ничник П-П и Милојчић Витомир, кочничар-званичник 
П-П станица Београд, а спрема пресудата на Вој-
ни суд. 

Со Решение на Главната управа на железни-
ците бр. 3481 од 14 јуни 1945 година е поставен Је-
ремић Љубомир, кочничар-званичник Н-И при стани-
цата Нови Сад во исто звање во које е бил. 

К О Н Т Р О Л Н О - Р А Ч У Н С К А КОМИСИЈА 

Со Решението на Претседателот на Контролно-
рачунската комисија, бр. 111 од 1 август .1945 година, 
а на основание чл. 5 Законот за Контролно-рачун-
ската комисија, а по укажана потреба на службата, 
се поставуе Алексић Ј. Драго, за референт VI поло-
жајна група, на Контролно-рачунската комисија на 
Демократска федеративна Југославија. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

576. Пословник на Законодавниот одбор на 
Времената народна скупштина на Демо-
кратска федеративна Југославија 581 

577. Уредба за оснивањето на Главната управа 
на поморството и на Управата на помор-
ството — — 582 

578. Решение за укидање на плаќањето при-
знанични такси на платните списоци на 
радници и намештеници 583 

579. Напатствие за извршуење обвезите на при-
в,редни претпријатија да отвараат сметки 
при јавноправните парични заводи — — 583 

580. Напатствие бр. 3 за систематизација зва-
њата по групите предвидени во чл. 8 
Уредбата за регулисуење надници и плати 
на работници и намештеници во државно 
привредните и приватните претпријатија, 
приватните институции и организации — 584 

581. Решение за одредуење цени на шекјер од 
домакје и страно порекло — — 584 

582. Тарифско обавестие — — 584 

ШТАМПА .ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


