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517. 
По предложението на Минстерскиот совет, а на 

основаше на членот 4 на Решението за Врховното 
законодателно и извршно народно преставително 
тело на Југославија како времен дрган на народната 
власт во Југославија за време народно-ослободител-
ната војна, Президиумот на А н т-иф а ш ист ко то векје 
на народното ослободуење на Југославија доносује 

ФИНАНСИСКИ ЗАКОН 
З А Б У Џ Е Т С К И П Е Р И О Д Ј У Л И - Д Е К Е М В Р И 

1945 ГОДИНА 
Општи одредби 

Член 1 
Буџетот, на расходите и приходите на сојузните 

органи на државните власти и самоетојателните 
државни и,нституции за буџетски период јули-декем-
ври 1945 година се оостоји од: 

Расходи - - - - - динари 12.544,000.000.— 
Приходи - - динари 9.844,000.000.— 
Вишокот на расходите 

рад приходите од - - - динари 2.700,000.000. -
има да се покрије од обртниот капитал на Главната 
државна благајна. 

Член 2 
Одобрениот буџет на расходите го извршујат 

министрите, нивните помошници или од министрите 
овластените старешини на учрежденијата, институ-
циите или претпријатиата. Они се овластени да во 
својство на наредбодавци стварајат задолженијава 
државната каса. Како сметкополагачи се сметат ста-
решините на еметководствата, како и сите онија 
лица на који се повери раковањето со парите, вред-
ностите или материјалот. Нив ги определује: а) ста-
решините на сметководствата — сојузниот М,ини-
стер за финансии; о) другите сметкополагачи -
режисерите, министрите односно Старешините на 
учреждевијата, институциите и претпријатиата. 

Наредбодавците како и сметкополагачите секој 
за својата работа сносат одговорност. 

Член' 3 
Сметководството при министерствата, самосто-

јателните благајници на стопанските министерства, 
самостојателните државни институции и претприја-
тие, се должни да извршујат буџетот онака како е 
одобрен. При 'издавање повелбцте и наложенијата за 

ис)ллатуење наредбодавците и шефовите на сметко-
водствата на опија министерства, ћри који постојат 
сметководства со сопствена благајна, ќе постапујат 
по прописите за државното сметководство, који се 
досега применујани. Повелбите за исплатуење на 
наредбодавци^ на опија министерства, при који по-
стојат помогни сметководетва без сопствена бла-
гајна, ќе према потпишујат уште и шефовите на 
сметководствата на тија институции, односно нив-
ните заменици. 

Член 4 
Самостојателните ,државни институции, КОЈИ не-

мајат своја еметководства, ќе ја вршат сметковод-
ствената служба преку режисерите ,и ќе ги водат 
сите книги, предвидени за сметководството. При 
министерствата на стопанскиот карактер, покрај ше-
фот за сметководство, за извршуење поедините за-
дачи, можат да постојат режисери, чији број зависи 
од самата природа на работата, која односното 
м ин и с тер с т в о ј а в р ш и. 

Член 5 
Кредитите предвидени со буџетот ќе се отва-

рај ат 1по решението на сојузниот Министер за фи-
нансии. Во цел на равномерно опте,ретуење на 
државната благајна и распоредот на готовината, 
секоје министерство, самостојателна ,државна инсти-
туција и претпријатие, на секој први и петнаести во 
месецот ќе известује министерството за финансии — 
Главната државна благајна за висината на сумите 
који ќе им бидат потребни за наредните петнаест 
дена. 

Член 6 
Вкупната сума ца расходите на Министерството 

за народна одбрана ќе се по-каже во едЦа партија 
на буџетот за расходите за буџетски период јули-
декември 1945 година. 

Отварањето на кредитите на Министерството за 
народна одбрана ќе се врши по образложените тре-
бувања на кредитот на надлежниот наредбодавец, во 
смисал на чл. 5 на овој Закон. Од овака отворените 
кредити ќе се вршат исплатуења во глобални из-
носи, на основание на поднесените пр,изнаници и 
наложени ја. За Главната државна благајна ти ја при-
знаници — наложенија се сметат за ликвидни доку-
менти. 

Министерството за народна одбрана ќе изработи 
свој буџет на расходите рашчленет по буџетските 
партии и ќе го поднесе на сојузното Министерство 
за финансии на одобруење. 
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Член 7 

Ангажувањата по буџетот за период јул,и — 
декември 1945 година можат да се вршат до 31 
декември 1945 годи.на, а повелбите за исплатуење 
можат да се издават до крајот ,на јануари 1946 
година, додека иаплатуењата ,и книжењето може да 
се врш,и до крајот на февруари 1946 година. Анга-
жувањата можат да се вршат само во границите 
на отворените кредити, 

Сите сметководства ќе доставујат до 10 на на-
редниот месец извештај за поминатиот месец за 
ангажуваните расходи и реално извршените испла-
туења. Министерствата на стопа,нски карактер и сто-
панските ,институции ќе доставујат во истиот срок 
и извештај и за наплатените приходи за поминатиот 
месец. 

Свија извештаи ќе се составу!ат по буџетските 
партии. 

Член 8 
По образложените (предложенија на надлежните 

министри може сојузниот Министер за финансии да 
одобрује вирмани по буџетот на расходите и при-
ходите за буџетски пер,иод (јули—декември 1945 
година. Повишуење личните на терет материјалните 
кредити и обрнато не може да се одобрује. 

Член 9 
Министерствата на стопански карактер, самост6-

јателните државни стопански институции, чији рас-
ходи и приходи се покажујат во буџетот, можат во 
границите на одобрените пресметки, да ги трошат 
своите пр,иходи. 

Во недостато,к на потребен обртни капитал може 
сојузниот Министер за финансии да им одобрује 
времени позајмици или заклучуење на зајем шри 
државните и од државата повластените парични за-
веденија. 

Член 10 
Сите непредвидени, недовол,но предвидени и 

ванредни кредит,и ќе ги одобрује, по образложеното 
посакуење на поедините мин,истри, сојузниот Мини-
стер за финансии на терет на буџетските резерви 
или на терет на обртниот ,капитал на Главната 
државна благајна. 

Член 11 
За извршуење на буџетот ќе се применуЈат 

прописите, со који е регулирана работата на држав-
ното сметководство. Одстаиуење од ОБИЈ а прописи, 
по образложеното предложеније на надлежниот Ми-
нистер, ќе одобрује сојузниот Министер за финан-
сии. 

Член 12 
Исплатуењата од кредитите предвидени со бу-

џетот на расходите и приходите за буџетски пери-
од јули—декември 1945 година, како и реализира-
ните приходи ќе се книжат по разделите и партиите. 

Член 13 
Предложени) ата на буџетите на федералните 

единици, односно предложенија ,нз буџетите на глав-

ните и областните народ,ни одбори ги доставујат 
земските министр,и за финансии на претхо,дна со-
гласност на сојузниот Министер за финансии. 

Ако при свестраното оценуење на при,ходите и 
расходите се утврди вишок на приходите ,над расхо-
дите, тој вишок влегује во сојузната каса. Во случај 
на буџетски мања,к, истиот ќе се покриле со дота-
ција од државниот буџет. 

Определените дотации ќе се исплатујат во ед-
накви месечни износи, со това да вкупниот износ на 
исплатената дотација не може да биде поголем од 
процентот на наплатените приходи по буџетот на 
односната земја. 

Земските министерства за финансии ќе до,ставу-
јат на сојузното Министерство за финансии до 10-и 
на наредниот месец извештаји за сите наплатени 
приходи за миналиот месец, како по сој,узниот, така 
и по земскиот^буџет на приходите. 

Со овој извештај ,земските министерства за фи-
нансии ќе доставујат за истиот сро,к и сумарни! пред-
мет на извршените расходи по4 своите буџети. 

Член 14 
Сите уредно ангажирани задолженија на лична 

и материјална природа од миналите буџетски пери-
оди ќе се исплатујат на терет на обртниот капитал 
на Главната државна благајна. Постапуење за пра-
вилно ликвидирање на тија задолженија ќе про-
пише сојузниот Министер за финансии. 

Член 15 
Кредитите предвидени за исплатуење помокри, 

потпори и субвенции по буџетот на Министерството 
за социјална политик,а за буџетски период јули— 
декември 1945 година можат по распоредното реше-
ние на сојузниот Министер за социјална пилитика да 
се иеплатујат во глобал.ни износи на федералните 
единици, односно на главните и обласните народни 
одбори, со това. да се за извршените исплатуења 
исплатните благајни на федералните единици и на 
главните и обласните народни о,дбори пресметујат 
со редовни месечни пресметк,и со сојузното Мини-
стерство за финансии преку своите земски министер-
ства за финансии, а извештаји за утрошените кре-
дити федералните едини,ци односно главните и обла-
сните народни одбори ќе доставујат на сојузното 
Министерство за социјална политика на крајот на 
секој месец. 

Од кредидите по предниот став можа да се вр-
шат и исплатуења за поминатите буџетски периоди. 

Доколку со буџетот предвидените предмети не-
кје бидат довол,ни за целите од ставот први, испла-
туењата на свија ламо,кји ќе се вршат на терет на 
обртниот капитал на Главната државна благајна. 

Се славуј е во должност на сојузниот Министер 
за социјална политика, да, во согласност со сојуз-
ниот Министер за финансии, изврши до 1 септември 
1945 година) ревизија на сите решениа за помокри по 
буџетот на Министерството за социјална политика. 

Член 16 
До -Ионатакашно решение се обуставује исилату-

ењето на ануитетите по зајмовите и долговите на 
државните и самоуправните тела, заклучени до 
ослободувањето. 
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Член 17 
Задолженијата од лична и материјална природа, 

создадени за време на окупацијата, не можат да се 
исплатујат. Од овова можат да се чинат изнимци са-
мо за опија задолженија, за кој и надлежниот Мини-
стер ќе сака исплатуењЧг со нарочно образложуење. 
Тија сакања ќе ги цени одредената комисија во со-
јузното Министерство за финансии, по чије предло-
женије ќе доносује ,фобруење сојузниот Министер 
за финансии. Иеплатуењето на ОБИЈ а задолженија 
нагја на терет на обртниот капитал на Главната др-
жавна благајна. 

Член 18 
Сите министерства, државни институции, учреж-

денија и претури јаша, се должни сите свои реиде-, 
ниа од уредбодателен карактер, правилниците и ста-
тутите који посредно или непосредно се докачујат 
на државните финансии, да ги доставаат н,а прет-
ходна согласност на сојузниот Министер за фи-
нансии. 

Член 19 
Сите државни стопански претпријатие, како и 

стопански претпријатие под државна управа или др-
жавна контрола, ќе се финансират во овој буџетски 
период од своите сопствени средства по специјал-
ните (посебните) буџети, који ги одобрује сојузниот 
Министер за финансии. Буџетот со економскиот план 
за период јули—декември 1945 година претприја-
тијата се должни да го поднесат преку надлежниот 
Министер на сојузниот Министер'за финансии на 
одобруење најдоцна до 1 септември 1945 година. 

Во случај да овија претпријатие не можат да 
уравнотежат својте расходи и приходи, можат, во 
цел на активизирење работите, да заклучујет зае-
мов и при државните и рд државата повластените 
парични заведенија со државна гаранција, која, по 
предложеније на ресорниот министер, во името на 
државата ја потпишује сојузниот Министер за фи-
нансии. Ануитетите по овака заклучените зајмови 
претпријатијата се должни да ги унесат во својот 
редовен буџет. , 

Член 20 
^ Надокнадите на исклучителните трошкови на де-
легациите, политичките и војните мисии, било во ди-
нари или друга валута, по одредениот курс, се утвр-
дујат со решение на сојузниот Министер за финан-
сии. Расходувењето на таквија издатци ќе се врши 
на основание на решението и признаницата, а на те-
рет на резервните буџетски кредити. 

Трошковите и разликите на курсот за опија испла-
туење пагјат на терет на буџетските резервни кре-
дити. 

Одредби за даноците, таксите, трошарината и 
царините 
Член 21 

Со исклучете од прописите на Временото ре-
шение за финансирање, приходите од непосредните 
даноци, т. е. од земјарина, кук јарич а, течевина, да-
нокот на рентите, друштвениот и службеничкиот да-
нок, како и данокот на неженетите лица, влегујат 
како приход на земјата, на чија територија се ра-
оподелујат и наплатујат. Од овове се изузимајат: 
а) службеничкиот данок на пр надлежностите на 

службениците и работ,ниците на министерствата на 
сојузната влада, нивните подручки учрежданија, ин-
ституции и претпријатие; б) данокот на неженетите 
лице, који се респоделује на елужбеничкиот данок 
под а); и в) данокот не печелбете не претпријатието 
не сојузнате Бл,еда и претпријатијате не нејните 
учрежденија и институции, који припагјејат на бле-
гејната на сојузните влада. 

Данокот не работниот промет (општи, вкупни и 
- данокот на луксуз), трошаривите, царините и так-
сите, влегујат како приход во сојузниот буџет зе 
покривење заедни,чките потреби. 

Општиот и вк,упниот данок ,на реботниот промет 
и денокот не луксуз на должниците, који овије де-
ноци ги плекјејат пеушелно, припагјејат не земјата 
на чија територија се рааподелујат и наплетујат. 

Со исклучеле од постојекјите прописи за 1945 
година ќе се респодели денок не приходот од зем-
а т е к,ако и соодведените прирези на сите земљо-
делци без обзир на висината на чистиот катастарски 
приход. 

За 1945 година ќе се расподели непосредни да-
нок на приходот од држев,мите земј,иште и држев-
вите зданија, како и на приходот од земјиштата и 
зденијата на федералните еди,ници и главн,иот одно-
.сно облесниот народен одбор. На р асп ода левиот о-
сновни дено,к может де се расподелујет и соодвет-
ните прирези. Нов данок нема да се расподелује на 
опија земјишта на државата, на федералните еди-
ници, на главниот и обласниот народен одбор,, који 
се тековински неисползујат, кеко ни на онија др-
жавни зданије и зданија на федералните единици, 
на главниот и обласниот народен одбор, који се 
употребујат во јевни цел, или во нив стенујат ра-
ботници и намештеници, на који по постојекјите 
прописи припагја стан, како составни дел на нив-
ните принадлежности. 

Со исклучение од ^-от 1—7 на Временото реше-
ние за финансирање, наплатените приходи од дано-
ците, који по предните одредби се доделени на бла-
гајната на сојузна влада, ќе се книжат во даночниот 
дневник одвоено од другите приходи, е наплатуење 
не трошарина, царини и текон ќе се книжи на до-
сегашниот начин. 

Наплатените даноци и другите давачки, који 
припагјајат на благејнета на сојузната влада, се дол-
жни ,сите неплатни благајни да ги доставујет на 
Главната државна благајна штом се присобере пого-
лема сума, а најдалеку секој 10 дена. Забренета е 
макар и најкуса послуга со свија приходи, е до-
колку се утврди таква неправилност, ќе се применат 
соодветни законски мерки. 

Член 22 ' 
За ради покрикје на својте расходи, окруж-

ните, околиските, градските и местните народни од-
бори, можат да уводујат прирези и такси, а град-
ските покрај това уште и трошерини. 

Приходите од предниот став ќе ги одобрује зем-
ск,иот Министер за финенсии, односно главните и 
обласните народни Одбори според напатствијето које 
ќе го издаде сојузното министерство за финансии. 

Уводуење специјални давачки, који несе пред-
видени со овове непатствие, ќе одобрује ,сојузниот 
Министер за финансии. 
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Секој е решение од првиот став ќе се достави во 
оверен препис на сојузното Министерство за фи-
нансии за раде евиденција. 

Член 23 
1) Материјалот, возилата, приборот, алатот, ма-

јкините, мазивото, дрвото, ва,гленот, инсталацие на 
сите сорти, нивните составни и резервни делови, 
који се уиотребујат за потреби на државните желез-
ници и државните бродарски институции, подредени 
на Главната управа на речното соопштение, се осло-
бодујат од сите трошарина, м итни ни, ,Мос,тар,иии, та-
кси и давачки којот ,наил ату ј ат федералн,ите единици 
и народните одбори, без обзир да ли ,се пренесујат 
низ това подручије ил,и во това подручије се упо-
требујат односно уградујат. 

Материјалот, возилата и сето друго наведено во 
предниот став, се ослободује од сите доприноси, так-
си и давачки на сите јавни институции. 

Државните железници и државните бродарски 
институции ,подредени на Главната управа на реч-
ното соопштение се ослободијат од плакјање на сите 
трошарини на оиот материјал, угслучуејки тука и 
електричната енергија, која се набавује за нивните 
потреби. 

Материјалот, кој,и е наведен во предните ставови 
а кој и се набавује и увозује од странство за потре-
бите на државните железници и државните бродар-
ски институции! подредени на главната (управа на 
речното соопштение, се ослободујат од плакјање на 
сите давачки, који се наплатујат на цари,нарниците, 
со исклуче,ние лежарината. 

2) Сите набавки, иепорачки и работи за Југосло-
венската армија и Југословенска морнарица, који се 
вршат во земјата и странство, се ослободујат од сите 
државни и земски давачки, трошарини и такси како 
и давачки, трошарини и такси на народните одбори. 

3) Министерството за пошти, телеграфи и теле-
фони се ослободује од плакјање царини, вкупниот 
данок на работниот промет, данокот на луксуз и 
другите државни и земски такси и давачки, ка,ко и 
такси и давачки на народните одбори, за сиот мате 
.ријад увозе,н од странство и на,менет за обновуење, 
оправачки и одржуење телеграфските и те,лефон-
ск,ите линии и урегјаји, без обзир да ли овој мате-
ријал се проносује низ дотично подручије или во 
това подручИЈе се употребује односно уградује. 

Зар,ади ослободуењето од п лак јан. е на царини 
и други давачки по предниот став, е потребно спе-
цификациите за односниот материјал да ли овери 
Министерство за пошти, телеграфи и телефони. 

Член 24 
Сојузниот Ми,нистер за финансии може, кога ин-

тересите на државата това ќе сакајат, да заводује, 
повишује, смалује или укинује увозни и извозни ца-
рини за поедини предмети. 

Овластуења 
Член 25 

Се овластује сојузниот Министер за финансии: 
1) по предложение на Министерот за конститу-

анта, да одреди и одобри сума потребна за технич-

ко спроводуење изборите за Уставотворна скупшти-
на. Овија расходи има да паднат на терет на обрт-
ниот капитал на Главната државна благајна; 

2) по образложеното предложение на надлеж-
ните министри да може да доносује решенија за 
исплатуење посебни надокнади и премии на групи 
,и поед,инци, који нарочно се покажале на работата, 
за нивната пожртвована и совесна работа, како и 
на групите и поединците за работа, која доприно-
сује на економија на материјалот, поголема п,родук-
тивност и поарнуење квалитетот на производството, 
постигнати изнад нормалната задача и ефектот. 

Награди можат да се исплатујат и на други лица 
за специјални и стручни работи. 

На по,страдалите на служба или на нивните фа-
милии може сојузниот Министер за финансии по 
надлежното предложевие да одобрује пом-о,кј. -

Сите исплатуења по ова ја одредба пагјат на 
терет на буџетските резерв,ни кредити, доколку за 
истите во буџетот несе предвидени редовни кредити; 

3) да може да доносује решение з,а исплатуење 
надокнади за работа на персоналот, који е на ра-
бота во служба на Президиу,мот на Министерскиот 
совет до крај на декември 1945 година. Овија испла-
тува а пагјат на терет на буџетскит,е резервни кре-
дити; 

4) да, во 'С,поразумение со ресорните министри, 
може да изврши стопуење на еднородните фондови, 
како и укинуење опија фондови, чуј а неактивност 
и нерационалност ќе биде утврдена; 

5) да издаде гарантни благајнички бонови на 
државните и другите претпријатиа при који, со об-
зир на нивната општа стопанска важност, се 'укаже 
потреба затова, а во цел на прибануење потребни 
финансиски средства при паричните -заведенија. Сто-
панската важност на работата на односните прет-
пријатиа ја оценујат надлежните стручни министер-
ства во согласност со претседателот на стопанскиот 
совет. 

Висината на гарантните благајничк,и бонови на 
сојузното Министерство за финансии во промет не 
мол^ да биде поголема од една милијарда динари. 

Формата, каматната скала и срокот на гаран-
тните благај,нички записи како и границите на 
нивната употреба ќе ги пропише СОЈУЗНИОТ Мини-
стер за финансии со своето решение; 

6) да, со исклучеле од постојекјите прописи, 
може со своето решение да определи превземање 
работите на Поштенските штедилници на подру-
чије на целата држава; 

7) да по предложение на сојузниот Министер за 
. просвета, може на терет на буџетските резервни 

кредити да врш,и исплатуење принадлежностите на 
учителите и професорите на работа во странство, 
за време од први декември 1944 до 31 ,марта 1945 
година до износ од 85.000.— динари ДФЈ; 

в) да може, во цел на унапредуење на финанси-
ската служба, да издава стручен лист, во који, по-
крај останалото, ќе се објавујат сите прописи од 
финансиска природа. Со исклучен,ие од Решението 
на Националниот комитет за ослободуење на Југо-
славија од 10 февруари 1945 година („Службен лист" 
бр. 8) сојузното Министерство за финансии може да 
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издава збирки ца законите, уредби и други прописи 
од финансиска природа со евентуални коментари. 
Поблиски одредби за издаваше и уредуење на ово,ј 
службен лист ќе пропише сојузниот Министер за фи-
нансии со својот Правилник; 

9) да, на терет на обртниот капитал на Главната 
државна благајна, исплацује времени безкаматни по-
зајмици на федералните единици, на главните и обла-
с т и народн,и одбори како и на окружните и околи-
ските народни одбори, општините, самостојателните 
државни ,и самоуправни претпријатија., и институции, 
задруги и претпријатија под државна,,управа. До сега 
исплатените позајмици се одобрујат; и 

10) да може да исплатује принад лесност и на 
службениците на Дирекцијата за ликвидација земљо-
делските долгови на терет на обртниот капитал на 
Главната државна благајна додека Фондот за испла-
туење на земљоделските ,долгови при Дирекцијата 
за ликвидација не дојде до средства да сам иопла-
тује припаднежностите на својте службеници. 

Член 26 
Се овластује сојузниот Министер за социјална 

политика да со своето решение може да доделуЈе 
потребни износи од кред,итот одобрен за поможуење 
и издржуење децата на Централната управа на груп-
ните детински домови и концентрисани населенија, 
преку Главниот народноослободителен одбор за Вој-
водина, који ќе троши за потреби околу издржуење 
и осигурана децата, без обзир на прописите на 
Уредбат,а за државното сметководство и другите 
сметководствени прописи. 

Пресметуење на овака извршените исплатуења 
со сојузното Министерство за финансии одговорните 
сметкополагачи ќе вршат месечно преку финанси-
ското отделение на Главниот' народно-олободителен 
одбор на Војводина во Нови Сад, а извештајите за 
^трошените кредити ќе ли доставујат на сојузното 
министерство за социјална политика. 

Член 27 
Се овластује Министерот за колонизација да, од 

буџетски предвидениот кредит „Трошкови на прево-
зот ,и сместуењето на населениците", а во случаји 
каде се покаже това како преку потребно, може да 
одреди на поедини колониски помокј. Потребата за 
оваја помокј и висината на истите ќе ја цени и 
определује во секој конкретен случај Министерот 
за колонизација, како и оној орган који он за това 
го овласти. 

Член 28 
Се овластује Министерот за пошти, телеграфи и 

телефони да, од кредитот одобрен по буџетот за 
период јули—декември 1945 година за патни и селид-
бени трошкови, (може да ги иаплћтује и сите тро-
шко,в,и за (извршените преместуења и селидби по по-
треба на службата до први јули 1945 година. 

Член 29 
Се овластује Министерот за соопштенија: 
1) да може да нареди исплатуење и расходување 

на сите лични и материјални задолженија создадени 
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после ослободуењето на подручијето на управата на 
железниците Загреб и Љубљана од одобрените кре-
дити по буџетот за буџетски период јули—декември 
1945 година; 

2) да. во' опоразумение со сојузниот Министер з а ' 
финансии, донесе уредба за вракјање, наплћтуење 
и сторнирање возаринита и другите пристојби на 
државните железници, како и (образување фондот за 
контрола н-а наплатената возарина. 

Член 30 
Се овластује Министерот за народна одбрана, да 

во согласност со сојузниот Министер за финансии 
пропише „Правилник за финансиското работење во 
Југословенската армија и Југословенската мо,рна-
рица". 

До доносуење на овој Правилник финансиското 
работење во Министерството за народна одбрана ќе 
се врши по прописите на ,,Времениот'правилник за 
новчаното работење во НОВ и ПОЈ". 

Член 31 
Се овластује сојузниот Министер за просвета да 

може да образује, кота за това ќе се укаже потреба, 
централни култтурно-научни (институции пот,ребни за 
обновуење ,на нацрта земја и нејното ,културно из-
днгнуење, и да ^ а з н а ч у ј е (културни аташеји во 
странство.' 

Потребните кредити за цели од предниот став, 
а најмногу до сума од 2,000.000.— динари, ќе стави 
на расположуење сојузниот Министер за финансии 
од буџетските резервни кредити. 

Член 32 
Се овластује сојузниот Министер за по,годел не, 

да може да организира при Министерството за по-
љоделие научно-покусни заведенија, управи на по-
љоделските имоти, машинско-тракторски служби и 
машинско-тракторска школа. 

Потребни кредити за цели од предниот став, а 
најмногу до сумата од 4,000.000.— динари, ќе стави 
на расположуење сојузниот Министер за финансии 
од буџетските резервни кредити. 

Член 33 
Се овластује Поштенската штедилница, да на те-

рет на „Сметката на губење и печатење", а Држав-
ната хипотекарна банка на терет на „Сметката на 
разни расходи", за 1945 година можат да вршат 
лични и материјални издатци за обновуење своите 
филијали, како и за образување нови филијали и 
пословници на Поштенската штедилница и- Држав-
ната хипотекарна банка во местата који ќе ги одре-
ди сојузниот Министер за финансии. 

Одредби за договорите и набавујачките 

Член 34 
1) Министерот за соопштенија, по претходната 

согласност со сојузниот Министер за финансии, 
може да одобрује договори на плаќањето на испо-
рачката унапрвд, ако добавујачот ве ги ,превземе 
напорачките без плакјаше унапред. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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Плаќањето унапред може да се договори до ви-
сината на даденото ^емство, но највечку до 90% од 
договорената цена. Од претпријатијата и заведени-
јата од моторна кредитна способност и опија који 
стојат под државна управа нема да се сака јемство; 
џ 2) сојузниот Министер за градежи со исклу-
чеше од прописот на Ѕ 170 на Уредбата за држав-
ното сметководство, во исклучителните случаји може 
да договори плакјање унапред, најмногу до 50% од 
договорената цена; 

3) Министерот за пошти, телеграфи и телефони, 
при заклучуењето на погодните за набавујачки, мо-
же да договори давања аконтации до 30% од дого-
ворените цени; 

4) со исклученине од односните прописи, сите на-
бавујачки, работи, заку ли и другите услуги, који за 
државата повлечујат расходи, можат да се 31жлу-
чујат и со непосредна погодба. Заклучуењето на не-
посредната погодба до износ од 10.000.— динари 
може да се- додели на еден чиновник, а преку овој 
износ погодните ќе ги заклучује комисија состане -
нат од три чиновник а,, со това, да за погодбите пре-
ку износ од 500.000.— динари е потребна согласност 
на сојузниот Министер за финансии. Исклучително, 
преку еден чиновник можат да се заклучујат погод-
би, Кога се во прашање набавујачк,и по максимира-
ните цени. 

Исклучително од претходниот став сите набави 
јачки, работи, закупи и другите услуги, које врши 
Министерството у за грмежи и Министерството за 
соопштенија, има, да се подиосујат на одобруење на 
сојузниот Министер за финансии кога опија договори 
односно набавујачки, работи и ^ р к у п и достигнујат 
или ,поминујат сумата од 1,000.000.— дин. . 

5) решението за продолжуење срокот, изменуење 
и раскинуење на погодбата за набавујачми на држав-
ните железници доносује наредбодавецот, који ја 
заклучил работата. Доколку се работи за дополни-
телно ловишуење на цените, а вредноста на заклу-
чената погодба заминује сумата од 1,000.000.— ди-
нари, е потребна согласност на сојузниот Министер 
за финансии; 

6) за исплатуењата који повлечујат издавање од 
државната каса поголемо од 15.000.— динари, содого-
ворачот е должен да поднесе удостоверение за пла-
тениот државен данок за последното тромесечје, 
односно да изјави пристануење, од износите који 
има да ги прими, да се наплати должниот данок. 
Овова важи и за случаји за исплата аванси. За ку-
пујачки односно набувујачки од државните претпри-
јатија и ,институции нема да ое сака удост оверени е 
за платениот данок; 

7) додека несе донесат максимирани бруто цени, 
во који се укалкулисани државните давачки, можат 
на досегашните максимирани цени во нето износ да 
се додадат државните давачки; 

8) сите министерства, окружни и градски народа 
ни одбори, државни претпријатија и институции и 
прет,пријатија и институции на народните одбори, 
ќе вршат во идн,ина исплаггуење за набавујачки, ра-
ботни услуги, чија вредност преминује 5.000.— ди-
нари, исклучително преку Поштенската штед,илница 
или другите јавно-правни парични заведенија, преку 
вирманите на чековна, жиро или текукја сметка на 
поверилецот, који е должен да при Поштенската 
штедилница или некоје дру/о јавно-правно парично 
заведен не отвори своја сметка. Доколку овија јавно-
правни парични институции немат организираа 

служба во местата за исплатуење, овија исплатува 
можат да се вршат непосредно. 

Предниот став несе односу ј е на лицата, који имат 
посакуења по одвоил ение ,на личните расходи, работ-
ничките надници, патните и селидбените трошкови, 
како и на лицата, фирмите и претпријатијата, који 
имат посакуваа за набавки, работи и услуги, извр-
шени со непосредна погодба преку режисерот, во 
с мис ал на Ј ј 147 и 150 на Уредбата за државното 
сметководство. За оваквија посакуваа не мора да 
се прилагат удостоверениа за платениот данок; и 

9) ресорните министри, по претходн,ата согла-
сност на сојузниот Министер за финансии, можат да 
заклучујат договори или погодби за набавував ма-
теријали и извршував работи и на подолги срокови, 
со това да се во наредниот буџет на расходите оси-
гури погребан кредит за односната частична испо-
р а ч а или работи. 

Други одредби 
^Член 35 

Висината на ,надокнадата на членовите на Анти-
фашисткото векје на народното ослободував на 
Југославија ја определује со својето решение Прези-
диумот на Антифашисткото векје на народното осло-
бодуење на Југославија. 

Член 36 
Државните службеници на сојузните органи на 

државната управа, који се избрани, или ќе бидат 
избрани за чланови на извршните ,народни одбори 
не примајат своји редовни службенички принадлеж-
ности, туку надокнадам за работа како членови на 
извршните народни одбори. Оваја. надокнада ќе мм 
се исплатује од буџетот на народните одбори при 
који се избрани за чланови. 

Член 37 
Принадлежностите односно заработувачки те на 

ново-поставените и превземените државни службе-
ници ќе се исплатујат од денот кога дотичните служ-
беници влегле на должност. 

Ликвидацијата на овија лринадлежности односно 
заработувачки ќе се врши на основаме на писме-
ното решение на надлежниот орган за превзнмаае 
односно назначува е. 

Исклучително, а додека не се васлостави цело-
купната организација на еоопштителната служба во 
државата, прописот на вториот став на оваја одред-
ба не важи за Министерство за с,оопштени а и 
Министер,ството за пошти, телеграфи и телефони. 

/ -

^ Член 38 
Отворените посебни сметки на сојузното мини-

стерство за народно здравље по ф 54 на финансискиот 
закон за буџетскиот период април—јуни 1945 година 
се укинујат, а од преостаналите суми се ствара една 
сметка во цел на поефикасно работење на сузбијање 
болести и заштита од војната угрозените деца к 
организирање Здравствената заштита на мајките и 
децата, како и давање субвенција за истата цел. 

Исплатуваат,а од оваја сметка по првизианиците 
на односните институции ќе се сметат како посто-
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јами издатоци, а нивното трошење ќе го контролира 
сојузниот Министер за народно здравл.е. 

Овака отворената сметка по потрошуењето 'има 
да се ликвидира и укине. 

. Член 39 
Обуставите на пензионер-ите, платежниците на 

Главната држ-авна благајна, извршени во времето од 
1 мај до 31 октомври 1944 година, ќе се исплатујат 
на пензионерите, односно на нивните поверители 
на терет на обртниот капитал на Главната државна 
благајна. Поблиски напатствија ќе даде Отделението 
на државното сметководство на сојузното Министер-
ство за финансии. 

Член 40 
По смрта на активниот или пензионираниот служ-

беник, надница,рог или работникот, Ќе се исплатује 
I на име погребнина двои есенна бруто активна одно-

сно пензиска принадлежност на лицето, које е из-
вршило погреб. Исплатуењето ќе се изврши на.осно-
ваше на потврдите на надлежните власти да одно-
сното лице е поднело трошкови за погребуење. Таја 
надокнада ќе се исплати и расходује на терет на 
оној кредит, од кој и биле исплатувани принадлеж-
носпите на умрениот службеник, пензионер односно 
надничар или работник. Овова решение важи за фа-
милиите на службениците који умреле после осло-
бодуењето. Исто така, ќе се исплатује на име по-
гребнина двомееечни бруто активни прииадлежности 
на службениците и ,работниците на државните бро-
дарски институции, који со несретен случај при служ-
бата на ,пловните објекти, ќе се удав ат и не ќе бидат 
пронајдени и погребани. 

Член 41 
Онте документи по који е извршено исплатуење-

то при магацинот ,на Националниот комитет заклу-
чно до 31 мај 1945 година макар по које основни је, 
се сметат ликвидни. 

Член 42 
Началниците на финансиските ^тделениа и шефо-

виве на сметководствата на министерствата од сто-
пански ,карактер, на сам осто ј-ат е л н иге државни и,н-
ституции и претпр-ијатија со сопствени благајни ли 
назначује и распоредуе сојузниот Министер за фи-
.нансии. 

Член 43 
Се примај ат на знаење и одобрујат: 
1) решениата на сојузниот Министер з,а финан-

сии донесени на основанине 8, 10, 11, 25 и 27 на 
Финанси,скиот закон за буџетскиот период април— 
јуни 1945 година; 

2)^решението на сојузниот Мин-истер з финансии 
У,М бр. 3892/45 за ликвидација на работите на Држав-
ната ликвидациона банка при Државната хипоте-
карна банка в-о Београд; 

3) решението на сојузниот Министер за финан-
сии VII бр. 3893/45 за отпишуење сакањата на Пен-
зискиот фонд за довиците и децата на умрените чи-
новници и Пензискиот фонд на учителските довици, 
учителските деца и децата на државните забавила, 
који посакуења проистечујат од исллатуењата извр-
шени преку извештајниот биро на Српскиот црвен 
к,рст во Женева во времето од Ј916—1918 година; 

4) решението на сојузниот Министер за финан-
сии VII бр. 2942/45 за среду-ење оди о ш шијата на 
долловањата и посакуењата по мегју бившата Кра-
љевина Ј,угославија и Државната хипотекарна банка 
во Београда. 

5) решението на сојузниот Министер за финан-
сии V бр. 5349/45 за исплатуење принадлежностигге 
на непревземените службеници на Државниот севдет, 
који со членот 2 на Законот за укинуење Државниот 
совет и управните судови се ставени на располагање 
на Президиумот на Министерскиот совет, како и Ре-
шението на сојузниот Мин-истер за финансии V бр. 
5351 од 30 јуни 1945 година; 

6) решението на сојузниот Министер за финан-
сии V бр. 5239 -од 30 јуни 1945 година,, со које Ми-
нистерството за финансии на Демократска федера-
тивна Југославија гарантира иеплатуењето на заје-
мот од 2,000.000.— динара заклучен од страке на 
Единствените синдикат,и -на работниците и на!меиме-
ниците на Југосла-вија при Државната! хипотекарна 
банка за откупу-вање палатата „Балкан", сопственост 
на Државната хипотекарн банка; и 

7) прав-илникот за дневниците на поштенските 
службеници за спроводуење поштата БИ бр. 1044 од 
20 јуни 1945 година. 

Член 44 
Поблиск,и напатствија за извршуење буџетот на 

расходите -и приходите и за правилно п-рименуење 
одредбите на овој Закон ќе пропише сојузниот Ми-
нистер за финансии. 

' ' ' V Чле-н 45 
Овој Закон добива задолж-ителна сила на 1 јули 

1945 година. 

( Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. ,р. ' др. И. Рибар, с. р. 

9 

л 
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П Р Е 
на државните расходи и приходи 

се 
а. 

Р А С Х О Д И Д и н а р и 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 

IX 

X 
XI 

XII 
XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 
XX 

XXI 
XXII 

XXIII 

Намесништво, АВНОЈ и обвинителство 
Президиум на Министерскиот совет , 
Министерство за конституанта -г ; 
Министерство за надворешни работи т 
Министерство за внатрешни работи 7 
Министерство за правосудство 
Министерство за просвета 
Министерство за финансии: 

Министерство — 69,398.800.— 
Поштенска штедилница 7,919.100.— 
Државна хипотекарна банка 17,790.800.— 
Управа на држав. монополи — 771,107.500.— 
Државна класна лотарија — — 1,250.200.— 

Министерство за соопштенија: 
Министерство 2,699.900.— 
Главна управа на поморството 14,185.400.— 
Главна управа на речното соопштение —: 134,154.600.— 
Управа на државните железници 2.286,650.000.— 

Министерство за индустрија ' 
Министерство за трговија и снабдуење 
'Министерство за нољоделие -
Министерство за шумарство 
Министерство за рударство -
Министерство за колонизација 
Министерство за социјална политика 
Министерство за народно здравје 
Министерство за пошти, телеграфи и телефони -
Министерство за градежи 
Министерство за информации 
Министерство за народна одбрана 
Дотација на фед. единици и области 
Буџетски резервни кредити 

Вкупни расходи: 

32,424.000 
22,613.000 

849.000 
40,251.700 

3,226.800 
7,428.800 
4,912.500 

867,466.400'— 

2'437,689.900 
12,404.800 
13,768.700 

4,800.000 
4,731.000 
8,315.700 
4,241.800 

1.362,537.000 
10,213.000 

322,686.900 
93,848.700 
29,590.300 

4.500,000.000 
2.700,000.000 

60,000.000 
12.544,000.000-— 
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Г Л Е Д 
период Јули—декември 1945 

СЛ 
а. 

П Р И Х О Д И Д и н а р и 

III 
IV 

Непосредни даноци: 
Службенички данок 
Друштвени данок 
Данок на неженетите 

' Данок на работниот промет 
Посредни даноци: 

Трошарина 
Такси : 

Царини —-
Монополи 
Државно стопанство 

Министерство за внатрешни работи 
Министерство за правосудство: 

Службени лист 
Министерство финасии: 

Поштенска штедилница 
Државна хипотекарна банка 
Државна класна лотарија 

100,000.000, 
10,000.000. 
2,000.000.-

300,000.000, 

549,380.000. 
408,300.000, 
60/100.000, 

V 

VI 

Министерство за соопштениа: 
Управа на државните железници — 
Главна управа на реч. соопштение — 

Министерство за трговија и снабдуење 
Министерство за социјална политика — 
Министерство за народно здравје 

Завод за трансфузија на крвта 
Мин. за пошти, телеграфи и телефони 
Министерство за градежи 
Министерство за информации 

Државна стопанска претпријатиа и имоти 
Вишкови на приходот 

Разни приходи 

600.000.-

6,900.000.-

8,800.000.-
18,451.650.-
8,786.000.-

1.160,000.000.-
20,310.000.-

1.000.000.-
50.000.-

3,500.000.-
357.600.000.-

500.000.-
530.000, 

Сосема: 
Вишок на расходот над приходите во износ од 

има да се покрије од обртниот капитал 
на Главната државна благајна 

Вкупни приходи 

412,000.000" 

1.017,680.000' 
3.230,430.750' 

1.587,027.650' 

3.500,000.000' 
96,861.600' 

9.844,000.000' 
2.700,000.000' 

12.544,000.000-— 

/ 
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518. 
По предложение на Министерот за народна од-

брана, а на основание на членот 4 на Решението за 
врховното законодателно и извршно народно пре-
ставително тело на Југославија, Президиумот на 
Антифашисткото ве,кје на народното ослободуење 
на Југославија доносује 

З А К О Н 
ЗА И З М Е Н У Е Њ Е Ч Л Е Н О Т 9 НА З А К О Н О Т ЗА 
Д Е М О Б И Л И З А Ц И Ј А НА ПОСТАРИТЕ Г О Д И Ш Т А 
НА О Б В Е З Н И Ц И Т Е , Ж Е Н И Т Е И Х Р А Н И Т Е Л И Т Е ВО 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И М О Р Н А Р И Ц А 

Член 1 
Членот 9 на Законот 'за демобилизација поста-

рите годишта на обвезниците, жените и хранителите 
в;о Југословенската армија и морнарица се меља 
и гласи: 

„Поблиски одредби за спроводуење на овој За-
кон ќе пропише Министерот за народна обраќа во 
споразумуење со сојузниот Министер за финансии и 
Министер за колонизација". 

Член 2 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

30 јули 1945 година 
Белград 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

519. 
На основанине на чл. 4 на Законот за укинуење 

Државниот совет и управните судеви, Президиумот 
на Министерскиот совет пропишује 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Л И К В И Д А Ц И Ј А НА Д Р Ж А В Н И О Т СОВЕТ 

Член 1 
Службениците на бившиот Држав,ни савет, који 

на основаше на чле,нот 2 на Законот за укинуење 
Државниот совет и управните судови се ставени на 
расположение на Президиумот на Мин.истерскиот 
совет, а који до денот на влегување во сила на овој 
Правилник не се земени на работа, се раѕрешавајат 
од должноста. 

Член 2 
Библиотеката, архивата и канцеларискиот инвен-

тар на Државниот совет ,се ставујат на раковање и 
употребуење на Врховниот суд на Демократска фе-
деративна Југославија, со това што предходно ќе се 
изврши ,попис и по еден оверен список на ,наведе-
ниот материјал ќе се достави на Президиумот на 
Министерскиот совет и на Врховниот суд, 

Член 3 
Имовината на задужбината „Велимиријанум", 

со која според одредбите на Законот за задужби-
ната „Велимиријанум" е управљавал Државниот со-
вет, се предава, до конечното решение, на управја-
вање на Задужблискиот отсек ,на Министерство за 
просвета на Србија. 

Примопредавачката на имовината на задуж бинат,а 
„Велимиријанум" ќе изврши мешовитата комисија ко-
ја ќе ја одреди споразумно Президиумот на Мини-
стерскиот совет на Демократска федеративна Југо-
славија и Президиумот на земската влада на Србија. 

По еден оверен примерок од комисискиот изве-
штај ќе се достави на Президиумот на Министер-
скиот совет на Демократска федеративна Југосла-
вија и на Президиумот на земската влада на Србија. 

I 
Член 4 

Одребите за ликвидација на управните судови 
ќе пропишат со правилник президиумите на земските 
влади., 

Член 5 
Овој Правилник влегује во сила кога ќе се обја-

ви во „Службениот лист". 
30 јули "1945 година 

Бео град 
Претседател на Министерскиот совет 

и Министер за народна одбрана, 
Маршал на Југославија 

Јосип Броз-Тито 

520. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА ШТЕДИЛНИЦА НА ДУНАВ-
СКАТА БАНОВИНА ВО НОВИ САД 

Со денот на влегувањето во сила на сивова Ре-
шение поминује Штедилницата на Дунавска бано-
вина, Нови Сад, во ликв,идација. 

2) Ликвидацијата на Штедилницат,а на Дунавска 
бановина, Нови Сад, ќе ја изврши ликвидациониот 
одбор од пет лица, који ќе бидат определени: со 
одвојено решение. 

Седиштето на ликвидациониот одбор е Нови Сад. 
3) Ликвидацијата на Штедилницата на Дунавска 

баноина, Нови Сад, како и иминјата на членовите 
на ликвидациониот одбор има да се пријави на над-

лежниот суд. 
4) Со постав ујенвето на ликвидациониот одбор 

се разрешује од должноста за водење работите 
Управната ко,мисија на Штедилницата на Дунавската 
банов,ина во Смедерево, а исто така има да се раз-
реши од должноста делегатот на Главниот одбор за 
Војводина при Штедилницата на Дунавска бановина 
во Нови Сад. 

5) Ликвидационата маса т. е. целокупната актива 
и пасива на Штедилницата на Дунавска бановина, 
Нови Сад, превзимат Стопанска банка на Србија^ 
Београд и Стопанска баџка на Војводина^ Нови Сад, 
секоја по својето родручије. Како основаше за по-
делуење ќе служат книгите на централите и филија-
лите заклучени на ден 30 јуни 1945 година и местото 
на седиштата на овија заведениа. 

Стопанс,ката банка на Србија и Стопанската 
банка на Војводина должни се како добри домаќини 
да вршат сите поверени им работи, инаку ја сносат 
штетата која би настанала заради недоволната гри-
жливост и старање. 

6) Гаранцијата за пр,евземените задолжение спо-
ред својите стопански банки, ја пр ензим ајат феде-
ралната единица Србија и автономната покрајина 
Војводина, вместо по раната гаранција на Дунав-
ската бановина за задолжената на нејзината ште-
дилница'. 

7) Овова Решение влегува во сила в едната. 
VII бр. 4158 

24 јуни 1945 година 
Београд 

Министе,р за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 



Петак, 3 август 1945 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 55 — Страна 507 . 

521. 
Д О П О Л Н У Е Њ Е НА Р Е Ш Е Н И Е Т О 

ЗА Р Е Г У Л И Р А Њ Е П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И Т Е НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И Л Е К А Р И Т Е НА ИНСТИТУЦИ-
И Т Е ЗА С О Ц И Ј А Л Н О Т О О С И Г У Р У Е Њ Е И НА 

ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ З А П О С Р Е Д У Е Њ Е НА 
Р А Б О Т И Т Е 

На о сиов ание на чл. 13 на Уредбата за регули-
рање принадлежностите на 'државн,ите службеници 
од граѓанскиот ред и другите јавни службеници 
на сојузните министерства и (институции 

р е ш а в а м : 
Да на крајот на точ. 4) на Решението IV бр. 1384 

од 2 јули 1945 година („Службен лист" бр. 50 од 17 
јулк 1945 година), се стави, оместо точка, запирка 
и да се додаде следниот текст: „со това да уговор-
ните лекари специјалисти за определен хонорар се 
должни да работат за секој платен сат половина сат 
по долго". 

IV бр. 1711 
27 јули 1945 година 

Беолрад 
Министер за социјална ,политика, 

др Кржишник, с. р. 

522. 
П О В Е Л Б А 

ЗА З А Б Р А Н У Е Њ Е НА У В О З У Е Њ Е ВОКЈНИТЕ 
С А Д Н И Ц И О Д В О Ј В О Д И Н А 

Министерството за пољоделие на Србија со ак-
тот број 13003 од 17 јули 1945 година е доставило 
пред,ложение на Заведението за пољоделски испра-
шуења во Топчидер бр. 813 о,д 16 јули 1945 година. 
Како на београдоките пазари е приметено големо 
довозуење на зара,зените со штитаста вошка јабол-
ка, това се предложује да од територијата на Вој-
водина се забранује извозуење на вокјните плодови, 
садниците л а вокјето, /ирачките и се живо од дрвена-
стиот дел од Војводина во сите другите федерални 
единици, оти вокјките и другите (,дрва во Војводина 
се заразени со опасна штеточина со Калифорни,ски 
штиташ — АѕркНо1џ,ѕ регшсгоѕиѕ која се бргу шири 
и лесно разиосује, те ностоји озбилна опасност да 
се пренесе и во нашите најјаки вокјарски центри. 

Пред ,војната са,мо не,који околији во Војводи-
на биле заразени со ова ја штеточина и од тамо 
секој извоз на вокјето е бил забранен. Со обзир 
да за време на окупацијата не се14 вршела никаква 
контрола, се претпоставује да се вотката раширила 
по целата Војводина, затова би требало да се за-
брани извозуење на вокјето од целата Војводина. 

На основание на предното и заклучните донесе-, 
ни на конференцијата одржана по "това прашање на 
денот 24 јули 1946 година во Министерството за 
пољоделие на сојузната влада и ,на чл. 5 на Зако-
нот за сузбијање болките и штеточ,ините ,на кул-
турните растение 

н а р е д у ј а м: 
Да без предходна фитопатолошка контрола се 

забранује из,розуење од Војводина вокјните 'са,д-
ници, шибљето и се живо од дрвенастите делови 
во Србија, Македонија, Босна и Херцеговина и 
Црна Гора,' по ради с,пречуењето на ширењето на 
Калифорниските штитасти вошки АѕркЈј^иѕ реш-
С10Ѕ11Ѕ. 

За извршуење оваја Повелба ќе се грижат над-
лежните народни власт,и. 

Прекршуењата на о,ваја Повелба ,ќе се казнат по 
прописите на Законот за сузбивање недопуштената 
шпекулација и стопанската саботажа. 

За предното да 1се известат сите /Заинтересирани 
власти. 

Оваја Повелба влегује во сила со денот на об-
народувањето во „Службениот лист". 

П бр. 5057 
30 јули 1945 година 

Бсоград 
Министер ,за пољоделие, 
др. В. Чубриловић, с. р. 

523. 
Во врска со Решението на Министерството за 

трговија и снабдуење со ко ј е е утврден делокругот 
на работата на сојузното Министерство и земските 
министерства за трговија и снабдуење по праша-
њата на акционерските дружества и Објаснуењето' 
на Министерството за трговија и' снабдуење бр. 
8283 од 30 мај 1945 година, а поради еднообразно 
постапуење во- ,поглед на о б ј а в е ш е / податците на 
који се задолжни акционерските дружества, се 
издава 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА О Б Ј А В У Е Њ Е П О Д А Т Ц И Т Е НА КОЈИ СЕ 
З А Д О Л Ж Н И А К Ц И О Н А Р С К И Т Е Д Р У Ж Е С Т В А 

Акционерските дружества ќе вршат сите своји 
задолжил објави во службениот лист на онеје фе-
дерална единица,, на чије подручије - они им ат авоји 
седишта. . 

Покрај т,ова, акционерските д р у ж е т е а, чија 
основна главница ја преминује сумата Од 1,000.000.— 
динари должни се да вршат својите објави и во 
„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
,гославија." 

IV бр. 8374 
23 јули 194(5 година 

) (Београд 
Помошник 

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

524. 
Д О П О Л Н У Е Њ А И И З М Е Н У Е Њ А НА ОСНОВНАТА 
Т А Р И Ф А НА Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е Ж Е Л Е З Н И Ц И 
З А П Р Е В О З У Е Њ Е П А Т Н И Ц И Т Е , Б А Г А Ж О Т И 
СТОКАТА НА Ж Е Л Е З Н И Ц И Т Е , КОЈИ В А Ж А Т О Д 

1 О К Т О М В Р И 1940 Г О Д И Н А 
Со Решението на Министерот за соопштени а Г. 

У. Ж. бр. 2516/45 од 25 мај 1945 година, а на осно-
в а н а на чл. 3 на 5 4 и 5 на Уредбата за превозуење 
патниците, багажот и стоката на железниците, опре-
делени се сле,дните времени изменуења и доно,лну-
ења на Основната тарифа на Југословенските желез-
ници за превозуење патниците, багажот и стоката 
на железн,иците који важат од 1 октомври 1945 год. 

1) Во членот 62 5 1 последното изречение се 
брише, а место него се пропишује следно: „уз то-
вернитот лист се подносује и дупликат и трипли-
кат на товарниот лист који се на истиот облик како 
и товарниот лист". 

2) Во членот 63 5 1 (4) во седмиот ред пред ду-
мата „број" ,да се запише „серија", а во осмиот ред 
да се изб,рише: „по това назначуење да ли се колите 
отворени или затворени". 

3) Во членот 63 5 9 во пр,вио,т ред после думета 
„во товарниот лист" да се избри,ше: „и" да се стави 
запирка, а после дувната: „во дупликат" да се додаде: 
„и во трипликат". Во вториот ред да се избришат 
думите: „на српскохрватски или ,на словеначки" и да 
се запише: „на српски, хрватски, словенечки или ма-
кедонски". Во третиот ред иза шумата: „Дупликати" 
да се додаде: „и триплмкати". 

4) Д. о. XI уз членот 63 да се избрише изречвин-
ето „Упишуењата вршени со рака, морат да се на-
пишат со мастило", а место него да се стави: „За 
упишуење вршено со рака може да се употреби и 
мастилава писалка вместо мастило". 

5) Во членот 68 ^ 5 на крајот на првото изрече-
ни е да се избрише думите: ,.како и товарниот ,тост" 
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а да се стави: „кога и товарниот лист, како и три-
пликатот на товарниот лист, који служи за потреби 
на железницата". 

Приложени^ IV О. Т. (чл. 62) 
Во ^ 1 т. 2 -се менује и гласи: „За товарните ли-

стови! ќе се употребује хартија на онаја боја и ква-
литет, кој и одговорује на приложените узорци на 
товарните листови (приложение V узорак 1 и 2). 

Во ^ 3 се додава ставот 3 који гласи: ,.Во сгоор а -
зумуење со Министерот за финансији може да се 
издадат товарни' листови место утиснутите таксени 
марки само со буквите со отштампаната вредност". 

Во 5 6 место думите на крајот: ,унај далеку до 
31 декември 1941 година" д,а се стави: „до утрошу-
ење". 

Во чл. 26 5 4 во новиот втор став уведен со Из-
меѓу ење и дополнуење на Г. У. Ж. бр. 1700/45, во 
шестиот ред пред „50 кг" да се стави „започнати". 

Овија изменуења влегујат во сила на 1 декем-
ври 1945 година, кој ден се пуштат во продавачка 
нови товарни листови. ( 

Г. У. Ж. бр. 2516/45. — Од Главната управа на 
железниците, 25 јули 1945 година. 

525. 
ТАРИФСКО О Б А В Е С Т У Е Њ Е 

На денот 1 август 1945 година влегујат во сила 
следните тарифи на сите пруги на државните же-
лезници на Демократска федеративна Југославија,, 
моји се предадени на јавното соопштение, освен 
пругите: Ѓорше Скопје—Жостов—'Охрид; Подмоље 
-'Ташморуниште; Подгорица-Плавница: 

Тарифа за превозуење стоката свеска 1; и 
Тарифа за превозуење стоката свеска 2. 
Свија тарифи се во ствари ново пречистено из-

давање на старите тарифи који важеле до 6 април 
1941 година, и това: 

Тарифа за превозуење стоката св. 1 од 1 јуни 
,1938 година; и 

Тариф,а за превозуење стока,та св. 2 од 1 сеп-
тември 1940 година. . / 

Тој ден престанујат да важат тарифите за пре-
возуење стоката, т. е. Тарифа за превозуење стоката 
св. 1 и Тарифата за прево,зуење стоката се. 2, који 
важиле на територијат,а на Југославија до 6 април 
1941 година, како и сите тарифи за превозуење сто-
кава издадени за време на окупацијата. 

Г. У. Ж. бр. 6448/45. — Од Глав,ната у,права на 
железниците, 30 јули 1945 година. 

Д Е К Р Е Т ! / ! 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ 

И Т Е Л Е Ф О Н 
Со Решението на Министерот за пошта, теле-

граф и телефон бр. 6515 од 16 јун,и 1945 година, 
а на основание на предложен,нето на Дирекцијата 
п. т. т. Београд 1 бр, 8630 од 31 мај 1945 година, 
се отпушта од државната служба Начић Ђ. Фло-
рика, чиновн,ички приправник по 5 45/1 Ч. з. пошта, 
телеграф ,и телефон Белград 3. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
Лошта, телеграф и телефон бр. 6425 од 19 јуни 1945 
година, а на оснОвание на поднесена молба и ре-
шението на Министерството за пошта, телеграф и 
телефон б,рој 3925 од 18 априли 1945 година, се 
уводи во должност при Дирекцијата за пошта, те-
леграф и телефон во Београд Андоновић В. Васи-
лије, виши контролор 6 група. 

Со Решение на Помошникот на Мин,истерот за 
пошта, телег,раф и телефон бр. 6244 од 12 јуни 1945 
година, а на основание на Решението на Министер-
ството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 
18 априли 1945 година, се уводи во должност во 

Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Цетиње 
Татар Ј. Мило, контролор 7 (група, досега на работа 
при Командата за врска на Генералштабот на Југо-
словенската армија. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 6111 од 8 јуни 1945 
година, а на основание на поднесена молба и пред-
ложен нето на Дирекцијата за ,пошта, телеграф и 
телефон Нови Сад I број 3358 од 23 мај 1945 година 
се ,ставуе ван снага Решението на Главната п. т. т. 
Управа број 1575 од 16 февруара 1945 година за 
престанакот в службата!, во колко се односи на 
Лоди Љ. Људевит, званичник 1 група, а именова-
ниот се уводи во должност при XI п. т. т. секција 
Панчево. 

Со Решен,ието на Ми,нистерот за пошта, теле-
граф и телефон бр. 5962 од 31 мај 1945 година, а на 
основ ан,и е чл. 10 Уредбата за регулисуење принад-
лежности ,на службениците од граѓански ред од 20 
априли 1945 година, прима принадлежности на 6 
положајна група Петровић М. инж. Радмило, в. д. 
шеф на техничкиот отсек на Министерството за по-
шта, телеграф и телефон. 

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 6161 од 8 јуни 1945 година, а на осно-
вавме чл. 4 Уредбата за поетавуење и унапредуење 
на државните службеници на Демократска федера-
тивна Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата за регу-
лисуеље принадлежности на државни службеници 
од граѓански ред, се поставуе за чиновнички при-
правник по ^ 45/2 Ч. з. во Главниот телеграф Бео-
град Стефановиќ С, Зорица, свршена ученица на 
државната Трговачка Академија во Београд. Со 
овој се меља Решението М.бр. 13156/43 од 30 Јуни 
1943 година, во колко се односи на званието на 
именованата. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ИСПРАВКА 
Во Решение за определуенје цените на огревното 

дрво по пореклото од Војводина, објавено во „Слу-
жбен лист" бр. 49 од 13 јули 1945 година, се пот-
к р а д следната грешка: 

Во чл. 1 стоји: Квалитет П226.— Дин., а гребе: 
Квалитет П 266.— Дин. 

Бр. 5004. — Од Управа за цените, 16 јули 1945 
година. 
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во Југословенска армија 506 

519. Правилник за ликвидација на Државниот 
сове,т — 506 

520. Решен,ие за ликвидација на Штедиони-
цата на Дунавската бановина во Нови Сад 506 

521. Деполнеиие на Решението за регули-
суење принадлежностите на службеници 
и лекари на установите за социално оси-
гуруење и па јавната служба на посре-
дуење за работа — — — — — — — — 507 

522. Повелба за забрана на увозот на вокјни 
садници од Војводина 507 

523. Напатствие за објавуење на податците 
који се задолж,ителни за акционерска 
дружества 507 

524. Дополненија. и измени на Основната 
тарифа на Југословенските железници за 
превоз на патници, пртљаг и роба на же-
лезниците која важи од 1 октомври 1945 
година 507 

525. Тарифско обавестуенЈе — .— — 508 
ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


