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466. 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУЕЊЕ 
ШТАМПАНИТЕ СТВАРИ 

Член 1 
Секоје штампарско предпријатије на подручијето 

на Југославија било оно државно или масно, е дол-
жно да достави мај Државната централна библиотека 
на Демократска федеративна Југославија во Београд 
по 15 примерни од секоја штампана или на други 
графички начин умножен^ ствар. Тука спагјат весни-
ци. часописи, книги, брошури, музикалији, репродук-
ции , графикони, штампана графика, летци, плакати, 
географски карти и други штампани и литографиоани 
предмети со исклучение службените и трговските фор-
мулари некролози (лист), рекламни објави и сличен 
материјал. 

Ови ја пр.имерни мор ат да бил ат поправни и шт ас-
лани на поарна хартија. 

Член 2 
Од горниот боој на задолжителните примерни Др-

жавната централна библиотека а) задржује за себе 3 
примерка, б) 2 примерка употребује за разменуење со 
книгите од странство и в) на секоја централна би-
блиотека на федералните единици на чија територија 
они не се издадени пракја по два примерка. 

Член 3 
Министерството за просвета на секоја федерална 

единица ќе определи за потреби на својите подручни 
библиотеки потребен број задолжителни примерни на 
штампаните ствари објавени на неговата територија, 
кој и штампзоските предпријатија ќе бидат должни 
да ги достават на земската централна библиотека на 
таја федерална единица. 

Член 4 
На Државнана! централна библиотека ќе се доста-

в а а т на чување и онија книги и други штампани ства-
ри чије растурање макар од који разложениа е забра-
нето. . 

Член 5 
Собирањето на задолжителните примерни предви-

дени со членот 1 на ова ја Уредба ќе вршат месните 
народни просветни власти на својата територија. Со-
браните примерни оад-г ќе ги пракјат на својата цен-
трална! федерална библиотека а оваја на Државната 
централна библиотека на Демократска федеративна 
Југославија. 

На приманите примерни народните просветни вла-
сти ќе издават на штШшарското предпријатије потврд 
да, После примањето на оваја потврда штампарското 
поедпријатије дури тогај може штампаната ст^ар да-
ја растура. 

Месните народни просветни власти, заради по 
арна контрола, ќе водат список на штампаните пред-
мети на својата територија и по него ќе достават при-
мерните на централната библиотека на својата феде-
рална единица. Централните библиотеки на Федерал-

ните единици такугјере по список ќе доставујат за-
должни примерци на Државната централна библиоте-
ка која е должна нивното примање писмено да го 
потврди. 

Член 6 
Штампарското предпријатије које не постапи по 

членот 1 и 3 на ова ја Уредба ќе се казни со парична 
казна почнуејки од троструката вредност на непреда-
дените штампани ствари, а во поновените случаји мо-
же да се изрече и казна на забраиуење за рабо-
тењето на шампарската дејност за извесно време и,та 
за секој пат. 

Сопствениците односно одговорните роководите-
ли на штампарското предпријатије можат да се каз-
нат со лишуење на слободата, во поновените случаји 
лишуење на слободата со присилна работа покрај 
казната за забрануење на работењето на штампарска-
та дејност за извесно време или за секој пат. 

За процесот во првиот степен е надлежен Околи-
скиот народен суд а во вториот конечен степен 0 -
крожниот народен суд. 

Изречуењето на казната по овој член не го осло-
бодује штампарското предпријатије од предавањето 
за задолжителните примерци. 

Член 7 
Паричните казни идат во полза на централната 

библиотека на онаја сћедерална ед,иница ,на чија тери-
торија се изречени. Земските централни библиотеки 
за парите од паричните казни ќе ги купат непреда-
дените задолжителни примерни,) ако на друг начин не 
можат да се набават и ќе ги доставаа на Државната 
централна библиотека. Остатокот на парите ќе упо-
требат за своји потреби. 

Член 8 
Се овластује Министерот за просвета на! сојузната 

влада да издаде по блиски напатствија за извршуење 
и примана на ова ја Уредба. 

Член 9 
Со в л е ч е њ е т о во сила на оваја Уредба прест,анује 

да важи Решението на Националниот комитет за 
ослободуење на Југославија за задолжителното по-
ставуење штампаните ствпри на подручијето на1 Југо-
славија од 8 февруари 1945 година („Службен лист" 
од 13 февруари 1945 година бр. 4). 

Член 10 
Оваја Уредба влегује во сила кога се објави во 

,.Службен лист". 
20 јули 1945 год,иш. 

Београд 
Претседател на Министерскиот совет 

и Министер за народна одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер за просвета, 
Владислав Рибиикар, с. р. 



Уторак, 24 јули 1945 

467. 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДРЖАВНА ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА 
ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 

Во Београд се образува Државна централна би-
блиотека на Демократска федеративна Југославија. 
Она стоји под надгледуењето на Министерството За 
просвета на Демократска федеративна Југославија. 

Член 2 
Државната централна библиотека на Демократска 

федеративна Југославија има задача: 
1) на својите читатели да овозможи свестраното 

познаваше на животот и културата на нашите народи 
и нивните одношениа со другите народи, како и науч-
ната и уметничката работа од разни области на умна-
та дејност и 

2) да поможује унапредуењето на библиотеките и 
библиотекарството во нашата земја. 

Член 3 
Во делокруг на Државната централна библиотека 

на Демократска федеративна Југославија спагјат ови-
ја работи: 

1) собирање, библиотетско обработување и чува-
ње сите кн-иги и други штампани предмети који од 
начелото на народната ослободителна борба се обја-
вујат на територија! на Југославија, како и книги и 
списи који се објавујат во странство а који се одно-
сујат на нашите народи и нашата држава; 

2) собирање, библиотетско 'обработување и чу-
вање странските кн,иги и други списи који се по-
требни за научна и уметничка работа во опште; 

3) собирање и чување рукописите значителни за 
нашата наука, книжевност и уметност; 

4) изработување збирки на репродукција и сним-
ки на ракописите, книгите, ф о т о г р а ф и и на списате-
лите и на това слично; 

5) изработување Централен каталог који ќе со-
држује попис на сите книги који се навогјат во би-
блиотеките на територијата на Демократска федера-
тивна Југославија; 

6) изработување и издавање во периодичните све-
ски бибилографији на сите дела који се објавујат во 
Југославија; 

7) изработување збирки на биографските податци 
за домашните списатели; 

8) снабдување централните библиотеки на федерал-
ните единици со задолжителни примерни; 

9) одржуење стручни предавања и курсеви, при-
редуење изложби и т. д.; 

10) спремање и стручно усавршуење библиотекар-
скиот персонал за сите библиотеки во земјата; 

1.1) обавестуења, устени и писмени, по сите би-
блиотетски прашања; 

12) собирање податци за организација и обаву-
ење стручната библиотекарска работа во странство и 
изработуење планови и напатствија за нашите би-
блиотеки; 

13) издавање стручен Часопис и други стручни пу-
бликација 

Член 4 
Заради остваруење својите задачи Државната 

централна библиотека на Демократска федеративна 
Југославија одржу је стручни и научни врски со би-
блиотеките на федералните единици како и со би-
блиотеките и сличните институции во странство. 

Член 5 
Работите на Државната централна библиотека ги 

обавуј)ат управникот, помошник на управникот, ше-

фови' на оделенијата и отсеците, библиотекарите и 
другиот стручен и административни персонал који го 
именује Министерот за просвета на сојузната влада. 

Член 6 . 

Државната! централна библиотека има во својот 
состав книговезница и фотографски атеље. 

Член 7 
Сите библиотеки во земјата, штампарските и из-

давачките предпријатија, биле они државни или на-
сип, се должни на Д р ж е н а т а централна библиотека 
да пружат секоја помокј и да и достават сите подат-
ци који и се потребни во работите како што се: из-
работување централниот каталог, библиографии, био-
г р а ф и и на списателите, снимање книгите, ракописи-
те и т. д. 

Член 8 

Снабдувањето на Државната, централна библиоте-
ка со книги и други библиотетски предмети се врши: 

а) со задолжителен примерок, 
б) со купуење, 
в) со поклопи и 
г) со разменуење со домашните и странските би-

блиотеки и други кулТурно-научни институција 

Член 9 

Државната централна библиотека има право на 
собирање и чување и на онија книги и други штам-
гганго ствари чије растурање макар од који разложе,-
нија забрането, 

Член 10 
Државната централна библиотека се издржује: 
а) со дотација од државниот буџет на Демократ-

ска федеративна Југославија, 
б) со поклони и завештанија и 
в) со приходот од својите публикацији. 

Член 1.1 
Министерството за просвета на секоја федерална 

единица ќе образује во својето средиште земска цен-
трална библиотека и затова ќе извести Министерство-
то за просвета на Демократска федеративна Југосла-
вија. Д о образувањето на оваја централна библиотека 
рабртите предвидени со оваја Уредба ќе ги врши зем-
ското Министерство за просвета. 

Член 12 
Министерот за просвета на сојузната влада ќе из-

даде Правилник за внатрешната организација и рабо-
та на Државната централна библиотека, за чиновнич-
ките места, званиата и должностите, за начин на! чу-
вање и употреба книгите и штампаните ствари чије 
растурање е забрането, за собирање и употреба на 
задолжителните примерци, ,за по блиските одноше-
ниа на Државната централна библиотека со земските 
централни библиотеки и другите институцији во зем-
јата и во странство. 

Член 13 
Оваја Уредба влегује во сил!а кога се објави во 

„Службениот лист". 

20 јули 1945 година" 
Београд 

Претседател на Министерскиот совет 
и Министер за народна одбрана, 

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

Министер за просвета, 
Владислав Рибникар, с. р. 
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468. 
У Р Е Д Б А 

ЗА КУЛТУРНИТЕ АТАШЕИ ВО СТРАНСТВО 
Член 1 

Заради одржуењето на просветно-културните вр-
ски по мегју Демократска федеративна Југославија и 
другите земји се востановује при југословенските пре-
ставителства во странство звац.ие на културните 
аташеи. 

Член 2 
При који посланств(а, односно амбасади ќе бидат 

поставени културни аташеи одредује Министерот за 
просвета на Демократска федеративна Југославија во 
споразумуење со Министерот за надворешните ра-
боти. - ^ 

Член 3 
Културните аташеи се органи на Министерството 

за просвета на, Демократска федеративна Југославија. 
Нив ги назначује и смвдује Министерот за просвета 
на Демократска федеративна Југославија. Он им про-
пипгује должности и определује делокруг на нивната 
работа. 

Член 4 
Непосредно надгледуење над работата на кул-

турните аташеи во странство во име на Министерот 
за просвета на Демократска федеративна Југославија 
вршат надлежните поданици, односно амбасадори. 

Посланиците, односно амбасадорите ќе пружат на 
културните аташеи секој помокј во работата во зем-
јата во која се навогјат. 

Член 5 
Културните аташеи ќе имат потребен број помок-

јен, административен персонал који го назначује Ми-
нистерот за просвета,на Демократска федеративна Ју 
гославија. 

Член 6 
Во одношение на принадлежностите и начин на 

нивното ,исплатуење културните аташеи ,и осталиот по-
моден и административен персонал се изедначујат во 
сето со чиновниците на соодветните положајни групи 
на Министерството 313 надворешни работи, који се со 
службата во странство. 

Член 7 
Оваја Уредба влегује во сила кога се објави во 

„Службен лист". 
20 јули 1945 година. 

Београд 
Претседател на Министерскиот совет 

и Министер за народна одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер за просвета, 
Владислав Рибникар, с. р. 

469. 
На основание на членот 13 на Законот за посту-

пуење со имотот који сопствениците морале да го 
напуштат во течение на окупацијата и имотот који 
им е земен од страна на окупаторот и неговите по-
магачи. („Службени лист" бр. 36 од 29 мај 1945 го-
дина) пропишујеме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУЕЊЕ 
СО ИМОТОТ КОЈИ СОПСТВЕНИЦИТЕ МОРАЛЕ 
ДА ГО НАПУШТАТ ВО ТЕЧЕНИЕ НА ОКУПАЦИ-
ЈАТА И ИМОТОТ КОЈИ ИМ Е ЗЕМЕН ОД СТРАНА 

НА ОКУПАТОРОТ И НЕГОВИТЕ ПОМАГАЧИ 

Член 1 
Каде по овој Закон има да се води процесот кај 

судот (чл. 1 ст. 1 чл. 5, 6, 7, 8 реченица 1, чл. 9, .10 
и 11), има да се подразумује Народни околиски суд 

на онова место дема се навогја напуштениот или 
земениот имот односно просторијата, во часот на 
напуштањето односно зимањето. Ј 

Исклучително за процесите од чл. 1 ст. 2, членот 
2 ст. 1 и 4, чл. 8 изречение 2 и чл. 10 може да биде 
во првиот степен реално надлежен и Народниот 
окружни суд според постојекјите прописи за реална-
та надлежност, а со месната надлежност од ст. 1 на 
овов1а Напатствие. 

Член 2 
Народниот околиски суд во случај на чл. 1 ст. 1 

на овова Напатствие, до колку нее кривицата од 
чл. 11, може да реши по сакањето на молителот без 
устено расправање, на основание на поднесените до-
кази и доказите кој сам ги присобрал. 

Постапуењето по овија предмети е хитно, а го 
спроводује и доносује решение судија поединец. 

Решението на Народниот околиски судија (пое-
динец) правоснажно е, а незадоволената странка 
може својето право да го оствари преку редовниот 
грагјански процес. 

Член 3 
Реалните терети који настанале од како е имотот 

земен на сопственикот со вракјањето на имањето се 
бришат (чл. 2 на Законот) на посакуење на лицето 
на које имањето се вракја, односно предава. 

Член 4 
До колку не се во прашање редовни грагјански 

процеси (чл. 1 ст. 22 на Напатствието), молителот е 
ослободен од плакјање такси. 

Член 5 
Лицата задолжителни на пријавуење имотот во 

смисал на чл. 3 на Законот, се должни, оваја пријава 
да ја поднесат во срок од 30 дена од денот на 
објавуењето на овова Напатствие преку месниот 
односно градскиот народен одбор на местото во које 
се настанете 

Член 6 
Под „прописите на Грагјанскиот законик" во чл. 

2 ст. 1 и чл. 5 ст. 2 има да се смета грагјанското 
законодавство во смисал на чл. 2 на Решението на 
Антифашисткото векје на народно ослободуење на 
Југославија бр. 132 од 3 февруари 1945 година. 

Член 7 
Кога судот доносује решение за предавање имо-

тот по честите на управа на блиските роднини (чл. 
5 и 6 на Законот), ќе се раководи, според разложе-
ниата на правичноста спрема пострадалата фамилија, 
такугјере и со интересите на народното стопанство. 

Под интересите на народното стопанство се под-
разумујат сите форми на успешното остваруење 
стопанскиот план и економска обнова како на Југо-
славија како целост, така и на сите нејни федерални 
единици. 

Член 8 
Судот нарочно ќе има во вид потребата на по-

натакашно несмекјавано и рационално ползување на 
имотот. 

Според това, ако во склопот на имотот ќе на-
вогја некоје индустриско предпријатије, неговата 
поделба има да биде таква да инсталацијите и технич-
кото работење на предпријатијето не се делат, како 
не би се оневозможуел континуитетот на) производ-
ството. 

Судот не може да позволи предавање на дело-
вите, ако со това би бил смален стопанскиот капа-
цитет на едно предпријатије које работи со пред-
метите од нужна потреба. Во случај на самнение 
судот пред доносуењето на својето решение ќе при- / 
бави мнение на надлежниот сојузен стопански ми-

.нистер (за индустрија, трговија и снабдуење, пољо-
делије, саопштенија и т. н.) или на Стопанскиот 
совет. , 

Член 9 
Ако судот најде да со предавањето по деловите 

би се штетиле интересите на народното стопанство, 
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имотот ќе се предаде на управа на еден од најбли-
ските роднини, а на останалите роднини, који имат 
по законот право на управа на еден дел на имотот, 
ќе се определи само дел на приходот од имотот во 
пари или во натура који има да биде во сразмера 
со делот на имотот који би му припаднал. 

Член 10 

д' 
на уживање, авторските права, правото на инду-
стриска сопственост, концесија п о в р а ќ а њ е фондо-
вите, акцијите, участије во работите и предпријати-
јата и др. 

Член 16 
Прашањето за вракјање на колонистите во Ма-

п кедонија и на Косово и Метохија во сопственост на 
Принципите од чл. 7, 8 и 9 ќе се применат и во земњата која им е доделена до 6 април 1941 година 

процесот за в р а ќ а њ е на сопственикот или преде 
вање на блиските роднини индустриските, трговски-
те, занаетчиските, посредничките или какви други 
предпријатија или дукјани, како и работи на сло-
бодните професији (чл. 8 на Законот) со исклучение 
ако биле уступени на окупаторот или ставени на 
расположуење на окуптаорот та на овој му послу-
жиле за водење војната, за које судот предходно ќе 
прибави податци. 

Член 11 
Лицето које посакује да се имотот задолжи или 

отугји (чл. 6 ст. 3 на Законот), има предходно да се 
обрне со молба на Управата на народните имоти и 
това на Државната управа на народните имоти ако 
имотот се навогја под нејната управа, а на Земската 
управа на народните имоти ако имотот се навогја 
под нејната управа. 

Член 12 
На Државната управа на народните имоти при-

мана право на надгледуење над работата на упра-
вителот определен од надлежниот суд (чл. 6 ст. 4 
на Законот). 

Државната управа на народните имоти ќе врши 
овова надгледуење преку својите контролни орпани. 
Задачата на овова надгледуење е контрола на ма-
теријалното работење на предпријатијето, и това 
контрола на раковањето со повереното предпријагије 
и материјалните имоти. 

Член 13 
Судот ќе решава за това да ли ќе се готовината," 

хартијите од вредноста и драгоценостите предават 
на роднините (чл. 7 на Законот), имајќи при това во 
вид и постојекјите прописи за прометот на валу-
тите, девизите, хкртијите од вредноста и драгоце-
ностите (Решение на Министерството за финансији 
VII бр. 1248 од 4 април 1945 година, за прометот со 
злато, платина, девизи и валути, „Службени лист" 
бр. 20 од 10 април 1945 година). 

Член 14 
Судот, пред доносуењето на решението на усе-

луење на лицето во просторијите, во који, пред н о л е 
што морало да ги напушти, е обавуело каква з а - В 1 
наетчиска, трговска, индустриска и друга р а б о т а ! ^ 
(чл. 9 на Законот), да се испраша да ли лицето, које 
ги сака просторијите има одобруење за обавуење 
занаетчиската, индустриската, трговската или друга 
работа. 

Исто така судот ќе испраша да ли во тија про-
с т о р и и е сместено државно или часно предпријатије 
или работа која е важна за народното стопанство. 
На пр.: индустриско предпријатије које производује 
предмети од нужна потреба, занаетчиски дукјан који 
производује исто такви предмети, трговско предпри-
јатије или дукјан који со поголемиот дел продава 
артикли који пагјат под Уредбата на Стопанскиот 
совет за планската расподелба и потрошујачка на 
стоката, од 12 маја '1945 година („Службен лист" бр. 
32 од 15 маја 1945 година). 

Ако најде судот да е во саканата просторија 
сместено предпријатије или дукјан које е важно за 
народното стопанство, судот ќе го одбије молителот, 
но надлежната станбена власт на рејонот во који се 
навђгја напуштената просторија, на сакање на лицата 
наведени во членот 9 на Законот, ќе најдат соодветна 
работна просторија (во истиот реон, на еднакво про-
метно место, слична големина и др.) и ќе ја предаде 
на молителот. 

Член 15 
Судот овова Напатствије сходно ќе го применује 

при доносуењето на решениата за вракјање правата 

ќе се регулира со одвојен закон. Овова важи само 
за пољоделските имања во село, а не и за кукјите 
и имања по градовите, који има да се вратат на 
лицата који ќе докажат да правото на сопственоста 
на тија кукји и имања во градовите го спечалиле 

'пред 6 април 1941 година. 

Член 17 
Овова Напатствие влегује во сила кога се објави 

во „Службениот лист". 
20 јули 1945 година 

Београд 
Министер за правосудство, 

Фране Фрол, с. р. 
Министер за индустрија, 
Андрија Хебранг, с. р. 

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

Министер за пољоделие, 
др. Васо Чубриловић, с. р. 

470. 
На основание на чл. 15 на Законот за зимање 

војната печалба спечалена за време непријтељската 
окупација, а да би се овој закон правилно спровел 
во живот, Министерството за ф и н а н с и и пропишује 
следно 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ЗИМАЊЕ ВОЈНАТА 
ПЕЧАЛБА СПЕЧАЛЕНА ЗА ВРЕМЕ НЕПРИЈАТЕЛ-

СКАТА ОКУПАЦИЈА 
I. ШТО СЕ СМЕТА ЗА ВОЈНА ПЕЧАЛБА И ЗА 

ВОЈНИ ДОБИТНИК 
Законот во принципот определује да сиот имот 

спечален за време непријателската окупација, о,д 
носно за време војната, има да се земе до колку 
печалењето е извршено под услов,ијата који се со 
Законот прописани. Овија условија се следни: 

1) имотот да е спечален од страна на лицето који 
законот го смета за војни добитник. Војни добитник 
може начелно да биде секој е лице, фезичко или 
правно, било да е наш држављанин или странец. 
Правните лица се како акционерски друштва и дру-
штва со ограничена одговорност, на који е цел сле-
чалување печалба, така и стопански задруги, сто-
пански предпријатија на општините, црквите и ма-
настирите, еамостојателиите фондови, задужбини и 
т. н., ако и д о колку опија обавујале некоја дејност 
и спечалиле макар каков и,мот за време војната-

Не се сметат за војни добитници (ст. 3 и 4 на 
чл. 2 на Законот): 

а) самостојателните занетчијм, који немале на 
работа по векје од еден помошник и еден ученик, 

б) земљоделците, који постојано не употребујале 
наемна работна снага; и 

в) окова лице, које поради непосредното дејство 
на војните сабитија (бомбардирање, минирање, па-
лење од страна казнените ехспедмцији и т. н.) пре-
трпело штета во толкава мерка, да е вредноста на не-
говиот имот на денот 9 мај 1945 год,иш по мала од 
вредноста на неговиот мот на денот 6 април 1941 
година. 
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Под самостојателен занаетчија се подразумује 
само онова лице ноје исклучително се бавило со ра-
ботите од својот занает, а не и со други работи, 
па макар овија се сметале и за узгредни на неговиот 
занает. На пр.: нема да се смета самостојателен за-
наетчи,ја во смисал на предните одредби, саатџија, 
који покрај оправките на часовниците и другите 
предмети од својата струка, се бави и со други ра-
боти као што се: купујачка и продавачка часовници, 
злато, накит и сл,; исто така мема да се смета за са-
мостојателен занаетчија ни кондураџија који, по-
кра ј својот занает се бави со куло-,про,давачка на 
кожи, врци, маст за чејли, готова обукја и слично. 

Под земљоделец, во смисал на предните о,дред-
би, се смета онова лице које само, или со помокј 
на членовите на свој,ата фамилија, об^абогуело 
својата или под наем земената земја, односно ко-
је како пољоделец и р-аботн,ик, стојало во службено 
одношение, ако со никакви други 1оаботи не се 
бавило. За земл^оделец ќе се смета и опова лице 
које својето имање го работило од време на време 
со употреба на туѓ ја работна снага, под условиве да 
е и око само ил,и членовите на неговата фамилија, во 
таја работа заедно работеле. 

Исклучително Законот смета за земљоделец и 
самостојателен занаетчија, во смисал на претниот 
пропис, и оно ј земљоделец и самостојателен занает-
чија, који постојано имале на работа наемна работна 
снага, ако со ова ја заменуеле потапи водните соби-
тија одсатна сопствена работна снага (поради оде-
ње во војска, интернанија пленство, убиство и т. ,и.). 
На то ј начин занаетската работилница можела покрај 
на работа еден помошник и е,д ели ученик, да има ни 
работа уште еден помокјник или ученик, ако самиот 
зана е чи.ј а бил отс атон од наведените ^азпгжениа, 
оти со овита трекМа наемна снага се з.а.мешала не-
говата работна снага. До колку занаетчијата, па и 
од време на впеме употпебјавал по голема ра,ботна 
снага ќе се смета за војни добитник. 

2) Да е печалбата односно имотот, спечален ма-
кар со каква дејност за време војната. Ако лицето, 
које. законот го смета за војни добитник, макар со 
каква дејност во това време спечален имот пагја под 
удара на законот. Законот не определује поњатије 
на дејноста, ами наводи да това може да биде сто-
па,нска или макао -каква друга дејност. Според ова 
БОЈНИОТ добитник имотот могол да го спечали: со 
трговија, индустрија или занает, што ќе биде нај-
често случај. Но могол да се бави и со слободна 
професија, нал-чна работа, или да биде дури и во 
службено одношение (оти и овова е дејност во сми-
сал на Законот). 

Сменуење фор,мата на имотот (продавачка зла-
то и купувачка недвижимости за постигната цена 
и обратно, или продавачка стока или. купувачка не-
даижнимост.и и обратно и т. и.) се смета за дејност во 
смисал на Законот, оти со овакво работење могал 
да се заработи значителен имот за време војната. 
На пр. текстилната ,стока, по причина на слаба пону-
да а големо сакање, достигнала висока цена. Ако 
некој трговец располагат со по голема залиха на 
текстилна стока и успејал оваја да ја продаде по 
црноберзијанските цени, добил за оваја стока голе-
ма готовина. До колку за овија парји КУПИЛ недви-
жимости могол со таква работа да заработи значи-
телен имот, со обзир да се вредноста и ,надвижим,оста 
за време на војната не е поголемуела во истата 
сразмера во која се поголемујала вредноста на тек-
стилната стока. Процената н,а н е д в и ж н о с т а по це-
ните од б април 1941 година и со упоредуењето на 
добиената вредност со вредноста ,која стоката ја 
имала истиот ден ќе се доби ј е често пати многу го-
леми разлики који преставујат војна печалба. Со ед-
на реч, ако е имотот спечален со работата, било за 
своја или тугја сметка, она пагја под удав на За-
конот. Законот не сака да е дејноста била трајна 
(обртна), според това и осамени работи се сметат 
за дејност. 

Но, ако имотот не е спечален со работа, ама 
преку подароци, наследства, мирази и слични на-

чини, тогај овова условије не е исполнено, па на до-
битникот нема да се земе (со исклучеше ако е 
предмет на преност баш имотот које е спечален за 
време војната од страна на оставачот односно да-
родавецот, а и во овој случај она се зима на при-
мателот не пора.ди неговата дејност туку поради деј-
носта на оставачот, односно дародавецот). Исто та-
ка нема да се смета да е спечален со дејност природ-
ното прирастуење на имотот, као што е: прирасту-
ење на шумите, вокјнаЦите, земјиштето (покрај ре-
ките, поради мењњето на нивното течение) и т. н. 

3) Дејноста да се обавујала со исползување 
исклучителните обстојателства и бедата на народот. 
Практично овова услови)е ќе би секој пат исполнето 
со обзир да обстојателства за време војната биле 
исклучителни и да бедата на народите у главно била 
општа, па војните добитници со неја богато се пол-
зувале. , 

4) Да ' спречалената зароботувачка за време вој-
ната преминује нормалнава печалба која би се по-
стигнала при нормалните (редовните) условија на за-
работувањето, а во својата вкупна вредност изно-
сује по векје од 25.000.— динара и ДФЈ. 

Да би се Законот применил и со това имотот на 
Б О Ј Н И О Т добитник земал, морајат сите четири горе 
по бројени условија да бидат исполнение Инаку, до 
до колку макар и еден од нив недостанује, Законот 
не се применује. 

За применуење на Законот споредно е местото 
кад дејноста се обавувала и дека имотот е спечален. 
Дејноста можела да се обавује во земјата или во 
странство, во неутралните па и сојузничките зем,ји 
а по готово во непријателските земји Макар кате 
имотот да бил спечален, РЖ п а п а пот ула,р на Зако-
нот, само ако се напред наведените четири условија 
исполнени. 

Исто така нема влијание на примената на Зако-
нот пораното оданочуење на спечалената печалба, 
па ни со даноците на војната печалба. За време оку-
пацијата во Србија и Хрватска, на пример, е ра-
споделен и наплатен данок на во.јната печалба од из-
весни даночни обвезници. Исто таќо Антифаигистко-
то собрание на народното ослободуење на Македо-
нија после ослободувањето наредило расподелба и 
наплатуење на еднократниот данок, који има карак-
тер на данок на војните печалби И покрај распо-
делбата и наплатуењето на овија даноци има на си-
те лица. војни добитници, ,да се утврди и земе и 
остатокот на имотот спечален за време окупацијата 
односно војната во границите на прописзните усво-
ив ја , ' 

ГО. УТВРДУЕЊЕ ВОЈНАТА ПЕЧАЛБА 
Законот во чл. 1 пропишуте да утврдувањето на 

војната печалба има да се извиши со упоредуењсто 
на имотот на војната печалба на началато и на кра-
јот на војната со извесни исправки за који е реч во 
чл. 2. 

Пот: имотот во смисал на Законот требе да се 
смета ВКУПНИОТ имот на вишиот добитни.к. ,нелбчи-
рај^и се на неговата сорта. Според това имотот го со-
чинллат1 нелвижлттусти ѓзе^шптте и а л д,н,и д V пррдпри-
јатша и дукјани (со инсталациите, макјините и ала-
тот) сл'почи"пт п о л ^ п о е о а ^ ^ в а ч к и готова сто"а, по-
куќнина (модела, алишта и промени, постелини. ку-
јински садови) уметнички предмети, к о л е к ц и и на 
мд^ки ста^и п,до.и и слично, хиана од сите с^оти, 
драгоцености (злато, накит), готови пари (домашни 
и г т п а н с и ) п о с а к у в а НРО6'ИПДЈКИ се на формата, 
,имотни права (патенти, лиценце, серчитути-сл^/ж^е-
ности, животни осигуруења, констит^исани ренти 
тм) и т. н. Имотот е са,мо чиста актива (и,мот по 
одбивањето на теретите), па при утврдувањето на не-
гое,агга влетнш,гт има да се одбијат долговите који 
то ј имот го товарат. 

Да би се утврдила вредноста на спрчалениот имот 
за виеме окупацијата односно војната, потребно е 
ппедходно да се прецени впедноста на В,КУПНИОТ, 
имот, кош Б О Ј Н И О Т добитник го имал на ,тенот 6 
април 1941 година, па нотова вредноста на неговиот 
вкупен имот на денот 9 мај 1945 година. Во имотот 
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на денот 9 мај 1945 година покрај имотот, који на тој 
ден е во со,пственост на БОЈНИОТ добитник, се смета 
уште: 

а) оној дел на имотот, спечален за време војната, 
који е утрешен макар за каква инвестиција, до кол-
ку нивната вредност не е векје еднаш засметана; 

б) оној дел на имотот, спечален за време војната, 
кој и Б-ојниот добитник го потрошил на отплатува-
ње долговите, направени пред 6 април 1941 година. 
Како имотот на БОЈНИОТ добитник на денот 6 април 
1941 година има да се цени но одбивањето на долго-
вите, тога ј ^трошениот ,дел н,а имотот на отплатуење 
долговите во течение на војната, има да се засмета 
во имотот на денот 9 мај 1945 година, оти тој дел 
на имототх,преставује заработувачка од времето на 
војната. Но, ако долговите ги исплатило лице, које 
по ставот 5 чл. 2 на Законот за з имаш е војната пе-
чалба се смета за з ем јоделец , а неговото имање не 
преминује површината о д ' 10 ха. обработена земја, 
односно при фамилијарните задруги 20 ха, тога ј 
платените долгови од страна на ово ј не се сметат 
во негов имот на денот 9 мај 1945 година. Треба до-
бро да се уочи разликата по ,метју сите з е м ј о д е л ц и и 
зем јоделците који Законот во опште не ги с.мета 
за војни добит,ници. З е м ј о д е л ц и т е не се сметат за 
војни добитници и на н,ив Законот за земање вој-
ната печалба не се применује само тогај, ако за вре-
ме војната исклучително се бавите со з е м ј о д е л и е 
и ако постојано не употребувале наемна работна 'сна-
га, освен во случај ако со оваја се заменујела, по-
ради војните соб,итија, одсатноста на сопствената 
работна снага. Но, ако з ем јоделецот не ги испол-
нује овија услови ја, тогај се смета за во,јни добитник 
но по.пали това не губи својето својство на зем-
љоделец. На ваков з ем јоделец , војни добитник, За-
конот за зимање војната печалба му излегује во су-
срет до толку што не му го зголему је имотот ко-
ји го имал на денот 9 мај 1945 година, со оној дел 
на имотот, који он го потрошил на отплатуење пред 
војните долгови, под условиве да он има по векје 
од 10 ха обработена земја, односно при фамилијар-
ните задруги 20 ха. За сето останало за ОВИЈЛ зем-
ј о д е л ц и важи Законот за зимање војната печалба, 
како ,и за сите други војни добитници; 

в) оној ,дел на имотот, спечален за време ,војната, 
ко ји во течение на војната е пренесен на други лица 
со наследував, подарок метју живите или во случај 
на см,рт (легати), или во вид на мираз; 

г) оној дел на имотот, спечален за време војната, 
који е потрошен на поправање штетата, (настанала 
за овова време на имотот на БОЈНИОТ добитник од 
било који р а з л о ж е ш е . Така потрошен имот се смета 
во имот на БОЈНИОТ добитник, к о ј и по Законот ,има 
да се земе, оти е спечален за време војната. 

Пошто се проценениот имот на БОЈНИОТ добитник 
на ,делот 9 мај 1945 година увеличи со деловите на 
имотот споменати горе под а), б), в) и ,г) ќе се из-
врши упоредуење со неговиот имот на денот 6 април 
1941 г,о дин а- Вишокот који ќе се покаже над имотот 
на начелото на војната, преставује печалба спечалена 
за време на војната. 

Ако вака утврдениот вишок на печалбата зами-
нује нормалната печалба, за која е реч во чл. 1 да 
За,конот за зимање во.јната печалба е н во целост 
се зима на БОЈНИОТ добитник, сходно на одредбите 
на чл. 8 на истиот Закол-

ни ПОСТАПУЕЊЕ 
1) Надлежност 

Војната печалба, односно вредноста на имотот 
спечален за време на Бојната, који има да се земе 
на војните добитници, утврдујат околиските односно 
ок,ружните наро,дни одбори. 

Околиските народни одбори ја утврдујат војната 
печалба на сите физички лица ( иноќ осии лица и 
фамилијарни задруги) који на подручијетб на ло-
гичната околија имале постојана работа, односно 
своје домаќинство ' Ако некоје лице имало нов ек ј е 
работи ,на подречијето на повекје околини, е над-
лежен онај ок-олијски народен одбор на чи,ј е под-

ручије овова лице имало своје домаќинство . Во 
случај БОЈНИОТ добитник да го промени местото на 
домакинството ќе биде надлежен оној околијски на-
роден одбор, на чије подручије БОЈНИОТ добитник 
има свој е домаќинство во моментот на ослободува? 
дотичната околија^ 

Окружниот народен одбор утврдује војната пе-
чалба на правните лица, који во моментот на осло-
б о д у в а в на логичниот округ на неговото подручије 
имала седиште на својата управа. До колку во по-
едините федералните един,ици, (односно обласниот 
(покрајнискиот) одбор не постојат окружни народни 
одбори,, земските министерства за финансија одно-
сно извршниот областен одбор, ќе образу јат ксхми-
сији за подручијата на повеќе околији, који ќе ут-
врдат војната добит, сл еч ал виа на време неприја-
телската окупација, на пр,авните лица - војни до-
битници 

2) Припремни работи 
Во срок од 5 дена од денот на примањето на ови-

ја Напаствија околиските односно окружните народни 
одбори се должни да образујат комнен ј и од 5 чле-
нови за утврдува.в висината на војната печалба. 

Од н ар очна важност за сирово дуење во живот 
на ово ј Закон, е да се осигури објективно оцену-
вање на војната печалба во секој поединечен случај. 
-Овова потполност ќе се спроведе, ако органите на на-
родната власт, ири именувавте на членовите на ки-
мисијите ќе водат строга сметка да во комисиите 
влезат лица со добри квалификација моји се упо-
знати со обстојателствата и со начинот на работата 
на војните добитници под окупацијата. 

Околиските односно окружните народни одбори 
при именувавте членовите на комисиите од редот 
на овија ќе им ен уј ат претседател, кој,и ќе раководи 
со работата на комисиите . 

Околиските односно окружните народни одбори, 
најдоцна во срок од десет ,дена по примањето на 
овија Напаствија, се должни да ги нови к ат сите војни 
добитници на поднесував пријави за војната печал-
ба со општо јавни повикуваа , а во срок ко ји не 
може да биде по долг од 30 дена. 

Лицата за који постоји удостоверение, според 
личното сознавав на членовите на околискиот од-
но,сно окружниот народен одбор, да се војни до-
битници, а кој и не ќе поднесат пријави во срокот 
предвиден со општото јавното повикуење, ќе се по-
викат со писмено л,ично повикував да поднесат при-
јави во срок од 8 дена од денот на предавањето на 
позивот. 

Прија,вите за постигнатата војна печалба ги под-
носује лично секоје лице за себе или со пошта пре-
порачано на повратни реце,п и с преку месниот наро-
ден одбор, ил,и непосредно на околискиот народен 
одбор. 

Ако БОЈНИОТ добитник умре, а неговиот и,мот е 
пронесен на н,а,следн,иците, легатарите или подарок-
примателите, односно пр имателите на мир азот, при-
јавите се должни да ги поднесам наследнициите, ле-
гат орите односно под ар окпр имател,ите, односно при-
мателите на миразот и това секој за делот на имо-
тот (војно печалба) ко ји го наследил или го добил 
на дар односно го примил во мираз за живота или 
после смрта на БОЈНИОТ добитник. 

За малолетните де,ца и лицат,а под с т а р а т е л с т в о 
пријавите ќе ги подносујат старателите. 

За правните лица пријави подносуат нивните ов-
ластени преставители-

Окол,иските, едноно окружните наро-дни одбор.и 
истовремено со именуењето члановите на комити -
јитс, именујат референти за во јна печалба о д ре-
довите на фин анс и јаките службеници. Задача на овој 
,референт ќе биде за комисиите да се состават 
предложени,а за висина на војната печалба на осно-
внине на п,-ријавата, рефератот каде не постои пријава 
и присобрЈните податци о,дносно личното сезнаење 
Во таја цел има да се изврши упоредуеае на имо-
тот који БОЈНИОТ добитник го имал на денот б ап-
рил 1941 година с,о имотот који го имал на денот 9 
,мај 1945 година. 
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Со обзир на вадената рола која му е поверена, 
за референт треба да биде поставено лице способно 
за оваја работа, које по возножност добро ги поз-
нава лицата ко ј и за време окупацијата на дотациите 
територија станувале и обавувале вносни работи. 

Да би можела војната печалба правилно да се 
утврди, потребно е да се обрне нарочно внимание на 
присобраните податци. Референтот за војната пе-
чалба е должен, било непосредно или преку други 
лица и институции, д,а присобере што повекје по-
датци со који ќе го поткрепује својето п,редложение. 
Овде се иаведује како пример, при који лица и ин-
ституцуји би можеле да се присоберат податци који 
би биле од интерес за правилно одмеруеше на вој-
ната печалба. 

1) Околиските народни одбори требе веднага да 
ги повикат месните народни одбори од својето нод-
ручије да достават список на сите лица од нивната 
територија за који имат п-од ат ц и да купиле за време 
окупацијата било какви недвижими имот (земљиште, 
зданија, фабрики и сл.) со означуење точна адреса! на 
купецот, сегашното негово место на живење и вред-
носта на купениот објект искажана во динари ДФ.Ј. 
Каде не е возможно да се утврди купувачната вред-
ност, да се одреди со проценување на уобичајен на-
чин во дотичното место. Овде не. требе д а се прија-
вује имотот прибавен за време окупацијата од страна 
на опија лица, на КОЈИ ист,иот е земен и поминал во 
сопственост на државата или е вратен на предвој-
,ните сопственици а на војните купци не е дадена на-
докнада. Исто така месните народни одбори требе да 
достават на околиските народни одбори епископи за 
сите онија лица, који за време на војната се бавиле 
со стопанска 'дејност, освен за онија који по Законот 
се ослободени (земљоделци који постојано не упо-
требујале наемна работна снага и сите занаетчији 
који исклучително се бавиле со работите на занаетот 
без купо-продавачка на трговска стока а немале на 
работа по векје од еден помокјник и 1 ученик), и да 
назначат од какви работи го увеличале предвојниот 
имот, од ошто тој увеличен имот се состоји и колкава 
е неговата приближна денешна вредност. 

2) Референтот за војна печалба е должен да вед-
нага прибави податци за начинот и местото каде се-
кој поедин војни добитник го пласирал имотот спеча-
лен за време окупација, неговата сорта и вредноста. 
Заради пример се наводује, да мнозина војни добит-
ници својот имот го пласирале во недвижимост (да 
се прибават од замнокн,ижните судови каде препотете 
се извршени или од таксените отсеци на бившите да-
ночни управи при која таксата е платена, а каде пре-
носите не се вршени од месните народни одбори), во 
разни инвестицији, макјини, алат, стока, мобела, ска-
поцени теписи, алишта и промени, уметнички пред-
мети и сл., колекцији на марки, стари пари и слично 
а по најчесто во драгоцен аети (злато, накит ,и сл.) и 
странска валута. Покрај това вракјале предвојни дол-
гови, давале мирази и подароци, осигурујале себе, 
членовите на фамилијата (констиггуисани рент,и) ,и на 
разни други начини и најпосле, влагале во пари при 
банките и другите парични институцији, отварале те-
кукји сметки и сл. 

3) Требе да се има. во вид да најарни податци ќе 
пружи самиот народ. Да би се дошло до овија по-
датци, околиските и окружните народни одбори требе 
веднага по примањето на Напатстијата да ги пови-
кат на соработувачка сите масовни народни организа-
ц и и (синдикатите, народно-ослободилниот фронт, ан-
гифашисткиот фрон.т на жените, о младион с ките орга-
низации). Во та ја цел преку конференциите има да 
се објасни на народот да Законот за зимање војната 
печалба е донесен да се зема на во,ј н,ите добитници имо-
тот спечален во време на општата беда и ан ќе се 
потроши да би се олеснила та ја беда било преку оп-
штата обнова, било преку директна ПОМОЈСЈ на з1апу-
стелите крајеви. Според това, ќе биде должност на 
секој исправен член на друштвото да се што знаје за 
имотот спечален за време војната, да достави било 
директно на комисијата за утврдуење војната печал-
ба, било на својите организации који приманите по-

датци по натака ќе ги упатујат на комисијата. И на-
родните организации и комисијите за утврдуење вој-
ната печалба, треба, до колку за това имат практични 
возможности да уредат особени сандачиња во својите 
заеднички просторији (сали, ходници) во који при-
стапуењето е лесно а во који грагјаните би можеле 
да ги остават својите податци. На конференцијите ќе 
се повикат сите грагјани на оваја должност да се од-
б и ј а т , како ни еден војни добитник не би го при-
крил својот имот, али да достават само реални подлт-
ци који ќе можат да се исползујат, оти со безначај-
ните податци работата на комисијата ќе биде оте-
жана. 

Освен податциге који ќе се прибават на овај 
начин, референтот за војна печалба ќе настоји да 
прибави податци и преку прегледите на книгите на 
БОЈНИОТ добитник, оти од нив ќе може да се утврди 
како обимот на работењето така и големината на за-
работувачката и начинот на који е оваја употребена. 
Исто така референтот за војна печалба може за по-
датци да се сфрне кон кредитните институцији, од 
кој и може да добиј е извештај за исплатените долго,ви 
во течение на војната и за положените износи на те-
кукјите сметки и влоговите на штедња. Поедините 
кредитни институции који за време окупацијата ги 
финансирале лицата и предпријатијата, који работеле 
за окупаторот моЖат да дадат податци по отворените 
кредити, како и за работите који овија лица и пред-
пријатија ги обавиле. Осигурителните друштва мо-
жат да пружат податци за склопените договори за 
осигуруење животот, осигуруење рентите, миразите 
и т. и. Соопштителните институции можат да дадат 
додатни за превезените количини на стопат, а разни 
институциј и, који ги превзеле архивите на и ист и ту-
ни ји те ко ји за време окупацијата вршиле распо-
делба на суровините и стоката, можат да дадат на 
основ а,ни е на поматните со кој и распад ат ат извештаји 
за това колку на поедини лица и предпријатија во те-
чение на окупацијата е ставено на располагање стока 
и суровина. Според потребата, сите овија податци 
требе да се присоберат и исползуват при ставањето 
предложени а за висина на војната печалба поетигнута 
од страна на поедините војни добитници. 

Исто така околиските народни одбори требе да ги 
повик ат и сите опија лит,а кој и за време окупација 
отугјиле недвижимости и разни движимости од еднаш 
во вред,ност преку 5.000.— динари ДФЈ д'а пријават 
името на куп е ист и износот на иродавачката цена. 

Како по Законот расправањата, на комисијата се 
може на расправањата да присаствује секоје лице 
па и лицето, на кого се утврдује војната печалба. 

Во оваја цел одговорниот референт ќе се по-
грижи да се на месните народни одбори благовре-
мено достават списоците со назначува е денот и 
часот на расправањето и имињата на онија лица на 
који на това расправање ќе ^ е утврдује војната пе-
чалба. Во списковите требе да се назначи и висината 
на предложението за секој добитник ,посебно. На 
крајот на списокот ќе се ставЛ видна забелешка да 
е процесот пред комисијата јавен, и да на заседа-
нието на комисијата може да присаствује, поред БОЈ-
НИОТ добитник, и секоје друго лице. На месниот на-
роден одбор да се обрне внимание за списокот да 
го истакне на видно место во зданието на одборот 
најмалку три дена пред начелото на расправањето. 

3) Процес пред комисијата 
Претседателот и членовите на комисијата пред 

началото на процесот положујат клетва во форма 
која е пропишана са останалите јавни службеници. 

На заседаниата на комисијата присаствује и по-
можује на работата референтот за војна печалба. 
Неговата должност е да реферише на членовите на 
комисијата за присобраните ,податци и устено да го 
образложи својето предложение. 

При утврдуењето висината на војната печалба 
комисијата ќе унесе во расправање и оценување: 
поднесената пријава, присобраните податци и пред-
л о ж е н и в е на референтот за војна печалба. Ко-миси-
јата гребе да ги саслуша сите лица који сами се ја-
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ват како сведоци, а по потреба може да се сослушат 
и секоје друго лице во цел на утврдуење вистината. 

Веродостојноста на пријавата на ирисобраните 
податци и изјавленија на сведоците, односно вешта-
ците, комисијата ги цени по слободната оцена. Ако 
комисијата најде на основание на пријавата, присо-
браните податци, предложението на референтот и 
из.авите на сведоците да не може во конкретниот слу-
чај точно да се утврди висината на војната печалба, 
комисијата ќе ја утврди по својето слободно удо-
стозерение совесно ценејќи ги сите обстојателства. 

Р^шениата на комисијата мора да бидат образ-
ложени. 

За заседаниата на комисијата се води кус запи-
сник во кој на чело се означује денот на расправа-
њето и имињата на присатните членови, а нотова на 
ред предметите на расправањето со кусо забележе-
ните разложениа на поедините решениа. Висината на 
утврдената војна печалба, се уносује со цифри и 
букви. Зап,исникот го подпишујат сите членови на 
комисијата водната по свршуењето На заседанието. 

Покра ј записникот, комисијата е должна да до-
несе и формално решение за секој случај посебно, 
ко,е го подпишујат сите членови на комисијата. 

За утврдената висина на војната печалба коми-
сијата го иззестује писмено Б О Ј Н И О Т добитник. Из-
вештајот го подпишује претседателот на комисијата, 
а спрема подпишу,е референтот за војна печалба. 
Извештајот на комисијата се дава на раци на Б О Ј Н И О Т 
добитник со доставница. 

До колку на БОЈНИОТ добитник извештајот за 
утврдената висина на војната печалба не може да 
се даде на раци, ќе се постапи "по одредбите, који 
важат за непосредните даноци. 

Покрај овова, комисијата секоднезно по завр-
шената работа веднага ќе истакне на јазно место во 
зданието, каде заседанието е вршено, список на ли-
цата чији предмети на тој ден се решазани, со на-
значуење која висина на војната печалба на кого е 
утврдена. Во ,истиот список ќе се именуат и о к,ај а 
лица, који се предложени како во,'ни добитници, а 
за који комисијата нашла, да се како такви не мо-
жат да сметат. 

Во срок од 5 дена по завршената работа на ко-
мнен! ата, околиските односно окружните народни 
одбори, ќе достават список за зојните добитници, 
со назначуење колку на секој поединачно е утвр-
дена војната печалба, на Оделението за даноци на 
Министерството за финанси,и на Демократска фе-
деративна Југославија, на референтот за војна пе-
чалба. 

Околиските, односно окружните народни одбори 
се должни постојано да ја надгледујат работата на 
комисијата за утврдуење војната печалба, како и 
работата на референтот ко,и во работата им помо-
жуја. 

Одборите имат право и должност да го уклонат 
како референтот таке и секој член на комисијата, 
па и целата комисија и да ги сменат со други лица, 
доколку ќе се покаже да . се неспособни за обавуење 
поверената им должност, односно да не свакјат пра-
вилно општите народни интереси. Одборите нарочно 
ќе се грижат да на расправањата на комисијата и 
доносуење нејните решениа присаствује што поголем 
број на грабаните, како утврдуењето на војната пе-
чалба би постанало вистински народна работа. На 
тој начин, под контрола на јавноста, и самата ко-
мисија ќе донесује по празилни решенија. За да би 
се озаја контрола од страна на народот што по ус-
пешно епрозодила, потребно је на заседанието на 
комисијата да присаству,ат по више лица који го 
познават БОЈНИОТ добитник. Това ќе биде во главно 
населението на тоза место во околијата, во која и 
Б О Ј Н И О Т добитник има своје домаќинство. На народот 
на местата надвор од седиштето на околијата за да 
се овозможи да суделује во работата на комисијата, 
распоредот на расправата така ќе се направи, барем 
истиот ден да се расправат предметите на сите војни 
добитници од едно место, а за тој ден има да се 
апелује на грагјаните од това место да присаствујат 
во што по голем број на заседанието на комисијата. 

4) Жалби 
Бојниот добитник може да се жали против ре-

шението на комисијата, со које му е утврдена ви-
сината на војната печалба. Против решението на ко-
мисијата при околискиот народен одбор жалба се 
упатује на комисијата при окружниот народен одбрр. 
Жалбата се предава на околискиот народен одбор, 
при кого е утврдена висината на војната печалба, 
во срок од 30 дена од денот кога му је решението 
предадено. Жалбата се предава непосредно на око-
лискиот народен одбор или преку пошта, а може 
и устено во записник. 

По жалбите на решениата на комисијата при 
окружниот народен одбор, који овија ги доносујат 
во првиот степен, решават комис,ијите од пет лица, 
који ќе се образујат при Главниот народен одбор, 
односно обласниот народен одбор, а во федералните 
единици при земските Министерства за ф и н а н с и ј а 
Членовите на овија комисија ги избират главните 
народни одбори, односно обласните народни одбо-
ри, а во федералните единици нивните врховни 
законодателни тела. 

Решениата по поднесените жалби, који ги доно-
сујат надлежните комисији, правоснажни се. 

Војните добитници ги таксират жалбите по 
Т.бр. 6 на таксената тарифа на Законот за таксите. 

Против решението на комисијата ќе поднесе 
образложена жалба референтот за војната печалба 
во сите случаји каде ќе најде да е висината на вој-
ната печалба ниско утврдена или во опште не е 
утврдена а требело е да се утврди и това во ис-
тиот срок во који и Б О Ј Н И О Т добитник. 

Секој пунолетен грагјанин-ка под полн потпис и 
со адреса \ .оже да поднесе жалба против висината 
на утврдената војна печалба од страна на прво-
степената комисија, ако навогја да е војната пе-
чалба утврдена по ниско од онаја за која би под-
нел докази, или да не е во опште утврдена, а тре-
бело е да се утврди. Овија жалби се ослободени 
од такси, а можат да се подносујат и устено на 
записник при надлежниот народен одбор. 

Во срок од десет дена по истечуење жалбениот 
срок по сите предмети, околиските односно окру-
жните народни одбори ќе ги достават приманите 
жалби на решението на надлежната комисија од 
чл. 11 на Законот за зимање војната печалба спе-
чалена за време непријателската окупација. Во 
жалбите ќе се приложат решенаиата на комисијата 
и изводитите од записникот, со сите акти и подат-
ци који се односујат на дотичните предмети. 

Комисијите који решават по жалбите се должни 
да доносујат решение во срок од 15 дена, од денот 
на п р и м а њ е т о на жалбите, и овија решениа се 
правоснажни. 

5) Казни 
Комисијата која ја утврдује висината на војната 

печалба истовремено изречује и казни од чл. 13 на 
Законот за зимање војната печалба сџечалена за 
време непријателската окупација. Оваја казна изно-
сује за лицата који не поднеле пријава по општото 
јавно повикуење 15% од утврдената војна печалба, а 
30% за лицата који не поднеле пријава ни во срок 
определен со одвојено писмено повикуење. 

Во случај каде пријавата ја поднесује за масата, 
односно за лицето под старателство, старателот по 
чл. 3 от. 2 на Законот за зимање војната печалба спе-
чалена за време непријателската окупација, едновре-
мено со утврдуењето на војната печалба комисијата 
ќе одмери и казна на старателот поради неподносу-
ење, односно неблаговремено поднооуење на прија-
вата, која казна има да се наплати од неговиот имот. 

Од паричната казна по чл. 13 на Законот за зи-
мана војната печалба спечалена за време неприја-
телската окупација може да биде ослободен само 
оној војни добитник, односно старател који ќе до-
каже ,да го спречила некоја неотклонива смекја што 
пријавата не ја поднел благов,ремено. -

6) Наплатуење и книжење 
Утврдената војна печалба и одмерената казна 

Б О Ј Н И О Т добитник е должен сам да ја уплати при 
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надлежниот околиски народен одбор, во срок од 
30 дена од денот на примањето извештајот за утвр-
дената војна печалба. До колку уплатуењето во овој 
срок не се изврши, околискиот народен одбор одно-
сно десниот народен одбору когр овој ќе го овласти, 
ќе изврши наплатуење по прописите који важат за 
наплаТуење и осигуруење непосредните даноци. 

До колку БОЈНИОТ добитник ќе докаже, со обзир 
на неликвидноста на неговиот имот, да му е невоз-
можно да уплати одреден износ на војната печалба 
во срок од 30 дена, комисијата може да допушти от-
платување во оброци, сходно на прописите за непо-
средните даноци, но не по долго од 1 јануари 1946 
година. 

Прописите који важат за наплатуење и осигуру-
ење на непосредните даноци ќе се применујат во 
сето и при наплатуењето и осигуруењето на војната 
печалба и казните по чл. 13 на Законот за зимање 
војната печалба спечалена за време непријателската 
окупација. 

По завршените расправања, пред комисијата за 
утврдуење војната печалба, референтот за војна пе-
чалба ќе состави распоред, во који ќе се унесат по 
имено војните добитници со сумите утврдени на вој-
ната печалба. 

Распоредот за утврдената војна печалба од стра-
на на комисијата при окружниот народен одбор ќе 
се состави по околиите. 

Вака составените распореди комисијата ќе ги 
достави на надлежните околиски народни одбори, 

,ко ји по нив ќе вршат наплатуење како е предвиде-
но со Законот за зимање војната печалба спечалена 
за време непријателската окупација и со овова На-
патствие. 'е 

Како, поради недостатокот на материјал, специ-
јални образеци на распоредот не можат да бидат 
оштампани, това распоредите ќе бидат изработени на 
образците со који се располага. 

Како при задолжуењето во распоредот ќе биде. 
завземена само една колона, това во наредните ко-
лони ќе се контират уплатуењата. 

Наплатените суми на име на војната печалба ќе 
се книжат во специјален дневник за територијата на 
цела околија. За овој дневник ќе се земе дневникот 
наменет за наплатуење данокот. 

Наплатената војна печалба, месниот народен од-
бор ќе ја поедава веднага на околискиот народен 
одбор а овој, како онаја која ја наплатил месниот 
народен одбор, така и онаја која ја наплатил он не-
посредно, ќе ја доставује секој десет дена на Држав-
ната хипотекарна банка со чековна сметка бр. 62155, 
која гласи: „Државна хипотекарна банка ДФЈ — 
Фонд за обнова на земјата и помокј на пострадали-
те краеви, Београд". На грбот на чековната уплатни-
ца ќе се назначи на име нв што парите се пракјат. 

По извршениот состав на распоредите околиски-
те народни одбори ќе известат земското Министер-
ство за финансији за вкупната утврдена војна пе-
чалба за територијата на целата околија, а овова 
според тија извештаји ќе составује извештаји секој 
месец по околиите за својата територија и ќе го до-
ставује на сојузното Министерство за финансии нај-
далеку до 10 во месецот за миналиот м-есец. 

За наплатените суми околиските народни одбори 
секој 1 во месецот, за поминатиот месец, ќе изве-
стујат земското Министерство за финансија које за 
целата територија ќе подносује извештај на соју-
зното Министерство за ф и н а н с и и најдалеку до 10 
во месецот за миналиот месец. 

7) Застарелост 
Правото на државата на зимање војната печалба 

и правото на државата за изречуење парична казна 
во опште не застерује. До колку се појавујат случа-
ји да комисијата утврдила по мала војна печалба, но 
што онаја реално износује, ќе се земе и оној дел, 
који со решението не е обванат, кога одновно ќе се 
спроведе прописани процес. Овова за това што пра-
вото на државата за зимање војната печалба не се 
исцрпује со еднаш донесеното решение. 

Сите органи, на који со Законот за зимање вој-
ната печалба е прописано да работат на неговото из-
вршуење во цел на правилна примена, истата дол-
жност ќе ја обавујат совесно, правично, бргу и ' п о д 
најстрога лична одговорност. 

III бр. 2060 
20 јули 1945 година 

Београд 

Министер за финанси ја 
Ср. Жујовић, с. р. 

471. 
По укажаната потреба, а во смисал на прописот 

на 5 1 на Уредбата за надгледување над осигурител-
ните претпријатија, доносујам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНУЕЊЕ НА МАСНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА БЕЗ ПОСЕБНО ОДОБРУЕЊЕ 
ПРИМАЈАТ ВО ОСИГУРУЕЊЕ ДРЖАВЕН ИМОТ 
ИЛИ ИМОТ НА ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На часните осигурителни претпријатија се-забра-
нује да без посебно одобруење на Министерството за 
финансија на сојузната влада да примат во осигу-
руење државен, имот или имот на д.ржавните прет-
пријатија и претпријатијата во чиј,а главница држа-
вата или државните претпријатија участвујат нај-
малку со 50%. 

Овова не се односује на примање уделите до 
осигурителните претпријатија који пре111ле во др-
жавна сопственост, односно од Државното заведени е 
за осигуруење и реосигуруење. 

Прекршуење на овова забрануење се смета за 
гарекршуење 'прописите на Уредбата за надгледуење 
над осигурителните претпријатија. 

VII бр. 3652 
18 јули 1945 година 

Београд, . 

Министер за финансији, 
Сретен Жујовић, с. р. 

472. 
Во врска со Решението на Министерот за инду-

стрија К. бр. 1046 од 18 мај 1945 година, а на осно-
вание на чл. 8 на Решението на Президиумот на 
АнтифапЈисткото векје на народното ослобо дуење 
на Југославија за поминуење во државна сопственост 
на непријателскиот имот, доносуј,ам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУЕЊЕ НА ЧЛ. 2 СТ. 2 НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТОПУЕЊЕ ВО ДРЖАВНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА 
ОСИГУРУЕЊЕ и РЕОСИГУРУЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛ-
НИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОЈИ ПОМИНУЈАТ ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
Член 1 

Одредбата на чл. 2 ст. 2 на Решението за стопу-
ење во Државното заведение за осигуруење и ре-
осигуруење осигурителните претпријатија који по-
минујат во државна сопственост бр. 268 о д 1 март 
1945 година („Службен лист" бр. 12 од 13 март 1945 
година) се менуЈе и гласи: 

„2) Со Државното заведение за осигурување и 
реосигуруење управјава одбор од пет до девет чле-
нови, ко ј и ги назначује Министерот за фииансији на 
сојузната влада водејќи при това сметка да во 
Управниот одбор бидат застапени сите федерални 
единици. . Министерот за финанеији го именује прет-
седателот, а потпретседателот го изберујат по метју 
себе самите членови на Управниот одбор. Управниот 
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одбор работи по напатствијата л под надгледуењето 
на Министерот за финансија". 

Член 2 
Овова Решение влегује во сила кога се објави 

во „Службениот лист". 
VII бр. 3934 

19 јули 1945 година 
Београд 

Министер за финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

473. 
За да се истават посто јаните омекји и убрза 

расподелбата и прометот н,а индустрии јаките произ-
ведениа, Министерот за индустрија на сојузната вла-
да донел 

Р Е Ш Е Н И Е 
СИТЕ ИНДУСТРИЈСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА МОРАТ 
ДА ЈА ОБАВЕСТУЈАТ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА 
ГОТОВАТА СТОКА УПРАВАТА ЗА СНАБДУЕЊЕ 

. 1) Сите индустриски претпријатија, било да се 
они под надгледуењето на сојузното Министерство 
или земските Министерства за индустрија, се должни 
телефонски, телеграфски или писмено да ја обаве-
стујат, за количините на готовата стока, Управата за 
снабдуење на сојузното Министерство за трговија 
и сиабдуење. 

2) Извештајите мор ат да се пракјат по заврше-
ното производство на поедините партија на стоката, 
не чекајќи да се оствари сета производители а за-
дача. 

3) Покрај извештајите споменати под точката 1 
на овова Решение, има да се праќаат и уобичаени 
редовни и,звештаји на надлежн,ите министерства за 
индустрија. 

4) Овова Решение влегује во сила кога ќе се 
објави во „,Службениот лист". 

Бр. 1882 
21 јули 1945 година 

Београд 
Министер з а индустрија, 

А. Хебранг, с. р. 

474. ^ . 
Р Е Ш Е Н И Е 

ДА ДРУШТВОТО НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА ЈУГО-
СЛАВИЈА МОЖЕ ДА ОБРАЗУВА И ОТВАРА СВОЈИ 

ДЕТИНСКИ ДОМОВИ 
Во смисал на членот 4 и членот 49 н,а времените 

Правила на Друштвото на црвениот крст на Југо-
славија, а на основ ание на овластувањето на Прези-
диумот на Министерскиот совет бр. 254 од 23 мај 
1945 година 

р е ш а в а м : 
1) Да Друштвото на црвениот крст на Југосла-

вија, како повластена народна институција и п о м о г н и 
орган на државн,ите власти, може, во рамка на 
држ,авниот план за заштита мајките, децата и мла-
дината да образува и отвара своји детински домови 
од сите сорти и со истите да раководи по директи-
вите и Под инструктивната контрол,а на надлежните 
органи на народната власт. 

Друштвото на црвениот крст, покрај школските 
кујни, детинските летов ал ишта и опоравилишта, може 
да отвара и домови за мајки, сисачиња и мали деца 
до три години, домови за деца на пред школско 
време од 3—7 години, домови за деца од 7—11 го-
дини, домови за средношколци, домови за слепи 
деца, домови за глувонеми деца, домови за физички 
дефектни деца, домови за душевно заостанали деца, 
д о м о Л за преваспитање безпризорни деца и други 
институции на затворена заштита на децат,а и мла-
дината. Друштвото на црвениот крст е должно да во 
оаија институција покрај економската заштита и 
осагуруење децата и младината, осигури и ефикасна 
здравствена заштита како и потполно физичко, мо-
рално и културно подипнуење и образување во духот 
на т е к о в н а т а на народноослободителната борба. 

2) Решението — одобруење за образување, отва-
рање и водење поединачните домови на Црвениот 
крст доносује и това: 

а) Министерството за социјална политика на со-
јузната влада з а детинските домови оо који ќе рако-
води Средиш имот одбор на Друштвото на црвениот 
крст на Југославија; 

б) земските Министерства за социјална политика 
за детиноките домови со ко ј а ќе раководат земските 
главни одбори на Друштвото на црвениот крст на 
поедините федерални единици. 

Решението — одобруењето за образување и отва-
рање поедини детински домови на Друштвото на 
црвениот крст наведените државни власти има да го 
донесат најдалеку во срок од 10 дена о д денот по 
примање молбата на Друштвото на црвениот крст, 
које со молбата задолжително ќе поднесе следните 
податци: 

а) организациониот програм ,на управно-економ-
ската, социјално-здравствената и културно-просвет-
ната служба во детинекиот дом, ,како и предвиде-
ниот капацитет 'на истиот; 

б) планот на зданието на домот со точно назна-
чената намена на секоја просторија, како и описот 
околината на домот (овој план предходно мора да 
биде одобрен од техничкиот отс^к на надлежниот 
народен одбор); и 

в) пресметка на приходот и расходот на детин-
скиот дом за првата го,дина. 

' 3 ) Управата и персоналот во детиНските домови 
на Цовениот крст, изузи мајки ги наставниците и во-
спитачите, ќе ги наз,начујат Средишните,. односно^ 
земските глав-ни одбори на Друштвото на црвениот 
крст, а со одобруење на Министерството на соци-
јална политика на сојузната влада, односно Мини-
стерството за социјална политика на федералната еди-
ница, во смисал на точката 2 на овова Решение. 

Во Управата ,на детинскиот дом на Црвениот 
крст, како полноправен член на истиот влегује и 
определениот претставител на Одделението за за,-
штита мајките, децата и младината н,а Министер-
ството за социјална политика на сојузната влада, 
односно на Министерството за социјална политика 
на соодветната федерална единица. 

Наставниците и воспитачите во детинскгиот дом 
ги назначује и плакја"надлежното земско Министер-
ство за просвета', које пропишује и задолжителни 
п ропрамско - метод ски напатствија за работа на во-
спитаните во детинските до,мови. 

4) Детинските домови од точката 1 на овова Ре-
шение ги издржује С р еди шикот одбор односно зем-
скиот главен одбор на Друштвото на црвениот крст. 
До колку за издржуење опија домови ќе се покаже 
исклучителна и хитна потреба за државни помокји, 
ќе ги доделује од својите буџетски кредити Мини-
стерството за социјална политика на сојузната влада, 
односно земското Министерство за социјална поли-
тика!, на чија територија се навогјат тија детински 
домови на Црвениот крст. 

5) Сите државни прописи (уредби, правилници, 
напатствија и т. н.) за уредуење, управјавање и 
водење детинските домови на сите сорти задолжи-
телни се и за детинските домови на Друштвото на 
црвениот кр-ст, кој е (потполно и одговорно ќе се 
придржује на нив и во рамката на истите ќе про-
пишује пословник и кукјен ред на детиноките до-
мови на Црвениот крст. 

6) Детален иге домови, кој,И ќе ,ги образу је и БОДИ 
Средишниот одбор' на Друштвото на црвениот крст 
во Југославија, довогјат под непосредна инструк-
тивна контрола на одредените органи на Министер-
ството за социјална политика на сојузната влада. 
Другите детински домови на Црвениот крст довог јат 
под инструктивна контрола на одговорните органи 
на отсекот на Социјалниот инспекторат на земските 
министерства за социјална политика. 

V бр. 1157 
29 јуни 1945 година 

Београд 
Министер за социјална политика, 

др. Кржншник, с. р. 
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Ф475. 
Министерството за трговија и снабдуење на Де-

мократска федеративна Југославија — Управа за 
цени — до носу је 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА КАДЕЛАТА 

Член 1 
Се ојпвределујат следните цени на кадслата: 

Прачка: 
1) Да најмалку висока 150 см. 

светла боја, здрава без ли-
сја, корење и земј,а — — Дин. 152.— за 100 кг. 

2) 11а најмалку 125 см. висока 
3) II најмалку 60 см. висока 
4) каделна прачка со семе -

које е способна за прер. — 

140. 
99.— 

105.— 

100 
100 

100^ 

Вијена кадела (швингована): 
од кисната прачка 1% 5) 1а 

поздер 2% кучина Дин. 
6) И о д кисната прачка 3% 

:гтоадер 3% кучина „ 
7) Ш од миената прач,ка 4% 

поздер 5% куч ина „ 
8) зелена од накисната прачка 

2% поздер 3% кучина — 

Кучица: 
9) ,кината к,учина 5% гаоздер Дин. 

10) валана кочина 5% поздер „ 
11) тресена нучина 30% поздер „ 
12) одпатци од кучината 60% 

гтоздер 
13) 'кардирана во траки 1% 

поздер — — — — — — 
14) зелена тресена 30% поздер „ 

26.30 за 

24.45 

21.90 

20.85 

18.25 за 
17.50 .ѓ 
15.80 .. 

7.30 „ 

22.30 „ 
13Л5 ,. 

Гребената кадела: 
15) валана бр, 8 Дин. 42.75 за 
16) не валана бр. 8 „ 39.10 „ 
17) валана бр. 6 - - - - „ 39.85 
18) не валана бр. 6 - „ 38.35 „ 
19) валана бр. 5 - - - - 38.40 „ 
20) не валана бр. 5 ,. 37.25 ,. 
21) берела бр. 6 - - - - - ,. 30.65 „ 
22) берт л а бр. 5 „ 24.85 „ 

Грепената кучина: 
23) I светла, мека и без јазли Дин. 22.65 за 
24) а! темна „ 17.90 „ 
25) ГО куса, груба, со јазли „, 15.70 „, 

Овија цени важат франко стовариштето на про-
изводителот. 

Член 2 
СХвова Решение влегује во сила со д е нота.на обна-

редувањето во ,,Службениот лист". 
Бр. 4665 

19 јули 1945 година 
Београд 

Министер за трговија и ен а/б дуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

ние спрема телефонската управа со силата на окупа-
торот е престанала, "одново да се постави телефон во 
зданието и просторијата каде он порано постојал, 
без наплатуење инсталациона такса!, ако инсталаци-
јата е исправна и постоји телефон; 

2) ако на оваквија предвојни предплатници не би 
могал да се постави телефон на старото место каде 
он стојал пред окупацијата, поради оштетуење или 
пагјање на зданието проузрокувано со војните соби-
тија, они ќе платат такса зо селидба односно пре-
местуење на телефонот во нова просторија; 

3) успоставуење на телефонот да се врши само 
на онија пред војни предплатници, који това писмено 
ќе посакав до крајот на оваја година. 

I бр. 5696. — Од Телеграфско-телефонското оде-
ление на Министерството за пошти, телеграфи и те-
лефони, 18 јули 11945 година. 

476. 
РЕГУЛИРАЊЕ ОДНОШЕНИАТА НА ПРЕДВОЈНИТЕ 

ТЕЛЕФОНСКИ ПРЕДПЛАТНИЦИ 
Министерот за пошти, телеграфи и телефони со 

Решението бр. 5696 од 27 јуни 1945 година во со-
гласност со Министерот за финансии е решил: 

1) на претплатниците за телефон, који го имале 
овој статус до 6 април 1941 година, а чије одноше-

477. 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ РЕДОВНИТЕ ПОРТО 

МАРКИ 
Министерот за пошти, телеграфи и телефони со 

Решението бр. 4073 од 15 мај 1945 година одобрил 
да се пуштат во промет редовни порто марки. 

Опис: во средина на марката се навогја држав-
ниот грб, а околу него надпис „Демократска феде-
ративна Југославија" со кјирилица и латиница. Горе, 
во врвот на марката такугјере има натпис „Порто" 
са кјирилица и латиница, а при дното на марката 
ознака на вредноста во динари ДФЈ. 

Оваја емисија на марките има пет вредности и 
това: од 1.— динар зелена, од 1,50 динари модра, од 
2.— динари црвена, од 3.— динари кафелија и од 4.— 
динари лилјакова боја. 

Марките сукцесивно се пуштени во промет 
почнуејки од 28 јуни 1945 година и ќе бидат во 
промет до истрошуењето на оштампаните количини, 
односно до понатакашно решение. 

Бр. 4073/45. Од Министерството за пошти, те-
леграфи и телефони, 17 јули 1945 година. 

О Д А И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослободував 
на Југославија 

на предложение на Врховниот командант на 
-'Југословенската арзија ; Маршал на Југославија Јо-
сип Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за храброст покажана во борбата против 

заедничкиот непријател на СОСР и Југославија — 
хитлеровска Немачка одликуват 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
Уризалин Ајуб, Закиров Александер, За јдов Му-

стафа, Мамедов Анвер Адилович, Наврузов Наврус, 
Козловски Том Николајевич, Нијазов Хајдир, Ахме-
дов Каркен, Мелнуков Василиј Грегорјевич, Дедоби-
јев Мехадин, Садријев Тима, Модибог Владимир Фе-
одорович, Кисељев Алексеј Филипович, Алибеков Сер-
геј, Атаниљев Моргенбај , Баинррмуф Тетмет, Басам-
бајев Смагул, Горбалов Петер, Кокандорев Алексан-
дер, Радмасов Ушкимбај, Курмангало Ајдмохамед, 
Михајленкс Анисин, Попредухин Петер, Сериков 
Скиндир, Тутов Павел, Татматов Васил, Татуашвин 
Давид, Аврамов Петер, Афанасјев Василиј, Агајев 
Рашид, Аганишејан Александер, Агасаде Риза, Ага-
хиљен Грегориј, Апах,анов Иса, Алеибиров Сулејман, 
Аљев Џафар, Аљев Кулангусејн, Алверон Кикшибар, 
Алтајев Атаберди, Ухункушајев Садбак, Ананов Га-
влед, Антитенко Иван, Аршанов Михаил, Асанов Се-
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ќар, Атабајев Тимарбај, Атајев Камил, Нарезов Баје-
рак, Азизов Мхаил, Азорин Козмен, Бабајев Акбар, 
Бабајев Сман, Бабушкин Басилиј, Бадмојев Борис, 
Багорамов Хај,дар, Бодитов Николај, Бајшукнов Де-
набек, Бакмуратов Басилиј, Балов Иван, Безубрк Ва-
силиј, Биков Александер, Блосицин Иван, Бурјев Ма-
ша!риф, Бусанбајев Сајахмед, Черечукин Иван, Мер-
ков Павел, Черњак Василиј, Давлелбајев Хожантај, 
Давидов Јакоб, Донченко Иван, Џапаров Турсен, 
Џарбахан Џумабек, Елинов Оразалиј, Енделцев Ан-
дреј, Есмахов Тулеш, Фаизјев Симеон, Гаррнков Але-
ксеј, Гелемејев Иван, Голенцов Иларијан, Гранков 
Владимир, Гук Феодозиј, Гусеинов Фенлин, Гусеинов 
Михаил, Халилов Хирзи, Ханафјанов Башај , Харло-
нов Андреј, Холманов Делмурат, Хухров Николај, 
Илин Аркади, Иржанов Тулеш, Исаков Матвеј, Исен-
бајев Кубаш, Исинтајев Арик, Некаков Оранбај, Ишча-
нов Раде, Јермаков Леонид, Јурченко Трофијм, Ка-
кјевич Константин, Каламбајев Ушимбај, Каликов Ле-
онид, Калинов Алдрахман, Каломов Худајберген, 
Канзин Сидагали, Карајев Шамед, Каумбајев Калиќ, 
Кинжигаљев Сабир, Коков Василиј, Колонтаров Лео-
нид, Кошанов Орантај, Крутој Петер, Кулегадамов 
Раимжан, Кулемиров Сергеј, Кулибеков Михаил, Ку-
лијев Мазахар, Кулназаров Џуманазар, Кузбагаров 
Ахмохамбед, Лашко Павел, Лен Павел, Махмутов 
Шабај, Мзјнахамов Сајловбек, Мајевски Павел, Ма-
кајев Михаел, Мамедов Мохар, Мерзаџанов Мерза-
џан, Михајлов Аркади, Морозов Александер, Моро-
зов Иван, Мухамбетов Ајкали, Муканов Курмангали, 
Муратов Кадбар, Муриков Чари, Мушкатов Николај, 
Оспанов Самед, Пастухов Василиј, Пашајев Тајтих, 
Панфилов Владимир, Павлов Грегориј, Перцев Геор-
гиј, Пересддченко Александер, Петохов ФЈОДОР, Пла-
суља Симон, Плешаков Михаил, Подољакин Влади-
мир, Попов Андреј, Поздњак Подеј, Превалов Фјо-
дор, Проганов Михаил, Просенко Василиј, Пушкарјев 
Александер, Рахимбајев Јунсбег, Рибалченко Василиј, 
Седибеков Кабдлкајн, Садиков Бенсебај, Садулајев 
Мамел, Саганајев Аманџо, Сагендиков Николај, Сахан 
Иван, Салемжанов Александер, Салинов Махмед, Сар-
палајов Ногомет, Сарохин Михаил, Сидагаљев Ата-
ман, Синкарјев Петер, Скјендарев Александер, Спа-
ски Борис, Сулејманов Шамил, Суопиџен Грегориј, Ша-
хаманов Абдухамд, Шајахметов Ајдарбек, Шамијазов 
Џам ар, Шарафудинов Ерзебај , Шихаљев Али, Шука-
нов Хетман, Такшканов Ганиџан, Талимов Алиб, Та-
расов Николај, Татанкин Борис, Торентјев Ваоилиј, 
Торгемезов Тургази, Тимиров Ајдарбег, Тлешкејев 
Амиз, Турдимазаров Векназар, Уљанов Шамил, Баку-
љенко Василиј, Болек Тимофеј, Запеточни Емилиј, 
Зејналов Хајдар, Жаксимбетов Комјахмед, и Жиља-
јев Григориј. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
Букуров Тајнбек-падел, Хохлов Петер-падел, Ма-

шонкин Георгиј-падел, Никифоров Николај-падел, Ни-
китин Алексеј-падел, Алуканов Курмагали,^ Антипин 
Грегориј, Азизов Михаил, Бакановичус Антон, Бојков 
Тимофлеј, Гарајев Фали, Голенцов Хларин, Гук Фјо-
доси, X ар лапо в Андреј, Исаков Симеон, Иванов Ва-
силиј, Јашченко Петер, Јергалов Алексеј, Јермѕков 
Леонид, Јурулин Ахмед, Куланбајев Изенбај, Калугин 
Петер. Кенжигаљев Сабир, Кризанов Валентин, Кру-
тој Петер, Марозов Иван, Маслов Павел, Назранов 
Инф, Оспанов Самед, Тетунов Феодор, Привалов Фе-
одор, Пушкаров Александер, Савчев Димитриј, Стем-
берски Николај, Суботни Аким, Умарбв Мухтедер, 
Уоинбајев Џунус, Вакуленко Василиј, Кашпар Јаро-
мир, Василчик Владислав и Саковски Иван Фјодо-
рович. 

Бр. 219 
7 јуни 1945 година 

Београд 

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

ук^зи 
КАНЦЕЛАРИЈА НА КРАЛСКОТО НАМЕСНИШТВО 

Со указ на Кралските намесници број 531 од 
10 јули 1945 година, како е усвојено решението на 
Претседателот на Министерскиот совет Пере. бро ј 
83 од 20 април 1945 година, а на основание на чле-
нот 6 на Законот за устројство на Канцеларијата 
на Кралското намесништво од 21 јуни 1945 година, 
е назначен за директора на Канцеларијата на Крал-
ското намесништво со 2 положајна група 1 степен 
Предраг Митрашиновић, досегашен чиновник на 
Президиумот на Министерскиот совет на истата 
група и степен. 

Д Е К Р Е Т ! / ! 
КАНЦЕЛАРИЈА НА КРАЛСКОТО НАМЕСНИШТВО 

Со решението на Кралските науесници број 532 
од 10 јули 1945 година, а на основание на членот 6 
на Законот за устројство на Канцеларијата на Крал-
ското намесништво од 21 јуни 1945 година, е назна-
чен за чиновник 3 положајна ѓрупа 1 степен на 
Канцеларијата на Кралското намесништво др. Олег 
Мандић, чиновник на Президиумот на Министер-
скиот совет од истита група и степен. 

Со решението на Кралските намесници бр. 453 
од 7 јули 1945 година, а на основание на членот 6 
на Законот за устројство Канцеларијата на Крал-
ското намесништво од 21 јуна 1945 година и чле-
нот 2 и 4 на Уредбата за регулирање принадлежно-
сти на државните службеници од граѓанскиот ред^ 
и другите јавни службеници на сојузните министер-
ства и институции, е назначен Добривоје М. Сто-
јадиковић за хонорарен чиновник на Канцеларијата 
на Кралското намесништво, со правото на принадле-
жности на чиновник 5 положајна група. 

Со решението на Директорот на Канцеларијата 
на Кралското намесништво број 425 од 30 јуни 1945 
година, а на основание на членот 6 на Законот за 
устројство Канцеларијата на Кралското намесни-
штво и на членот 3 точката 6 на Уредбата за регу-
лирање принадлежностите на државните службеници 
од граѓанскиот ред и другите јавни службеници на 
сојузните министерства и институцији од 20 април 
1945 година, е назначен за дневничар на Канцелари-
јата на Кралското намесништво Михаило Г. Кулић, 
дипломирани електро-инсталатер. 

Со решението на Директорот на Канцеларијата 
на Кралското намесништво број 514 од 7 јули 1945 
година, а на основание на членот 6 на Законот за 
устројство Канцеларијата на Кралското намесни-
штво од 25 јууи 1945 година и Уредбата за регули-
рање принадлежностите на државните службеници 
на сојузните министерства и институции од 20 
април 1945 година, е назначен за служител I поло-
жајна група на Канцеларијата на Кралското наме-
сништво Драгољуб Милић. 

Со решение на Директорот на Канцеларијата на 
Кралското намесништво број 513 од 7 јули 1945 го-
дина и Уредбата за регулирање принадлежностите 
на државните службеници на сојузните Министер-
ства и иистнтуцији од 20 април 1945 година, е на-
значен за служител 2 положајна група 2 периодска 
повишица на Канцеларијата на Кралското немесни-
штво Милорад Јеремић. 

Со решението на Директорот на Канцеларијата 
на Кралското намесништво број 515 од 7 јули 1945 
година, а на основание на членот 6 на Законот за 
устројство Канцеларијата на Кралското намесништво 
од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регулирање 
принадлежностите на државните службеници на со-
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јузните Министерства и институцији од 20 април 
1945 година, е назначен за служител 2 положајна 
група 2 периодска повишица на Канцеларијата на 
Кралското намесништво Риста Костић. 

Со решението на Директорот на Канцеларијата 
на Кралското намесништво број 516 од 7 јули 1945 
година, а на основание на членот 6 на Законот за 
устројство на Канцеларијата на Кралското намесни-
штво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регули-
рање принадлежностите на државните службеници 
на сојузните министерства и институции од 20 април 
1945 година, е назначен за служител 1 положајна 
група на Канцеларијата на Кралското намесништво 
Драгутин Ланг. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРОСВЕТА 

Со Решение на Министерот за просвета на со-
везната влада бр. 1714 од 15 јуни 1945 година, а на 
основ ание ада поднесена молба разрешуе се од дол-
жноста во совезното Министерство за просвета и се 
ставуе на расположение на Мин,истерството за про-
света за Словенија Цветко Иван, наставник на шко-
лата за дефектна деца, на работа во созезното Ми-
нистерство за просвета. 

Со Решение на Мин,истерот за просвета на со-
весната влада бр. 2065 од 29 јун,и 1945 година, а па 
основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на државни службеници на Демократска 
федеративна Југославија од 2 аир или 1945 година, 
се Јпоставуе Филиповиќ М. Стеван, наставник на учи-
телската школа, чиновник 7 положајна група во Ми-
нистерството за просвета на совесната влада, со при-
надлежности на чиновник 6 положани а група. 

за просвета на савезнати влада за чиновник со при-
надлежности 8 положајна група. 

Со решението на Министерот за просвета на 
сојузната влада број 1860 од 22 јуна 1945 година, 
а на основаније на поднесената молба се разрежује 
од должноста на чиновник на Министерство за 
просвета на Демократска федеративна Југославија 
и се става на расположение на Министерството за 
просвета на Хрватска Сучевић Бранко, наставник 
на граѓанското школо на работата ири УСАОЈ, чи-
новник 6 положајна група. 

Со решението на Министерот за просвета на 
сојузнита влада број 1861 од 22 јуна 1945 година, 
а на основаније на поднесената молба, се разрешује 
од должноста на чиновник на Министерство за 
од должноста на чиновник на Министерството за 
просвета на сојузната влада и се става на располо-
жение на Министерството за просвета на Хрватска 
на граѓанското школо на работата при УСАОЈ, чи-
новник 6 положајна група... 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОДЕЛИЈЕ 
Со решението на Министерот за пољоделије на 

сојузната влада I бр. 1077 од 1)1 јуни 1945 година, а 
на основание на членот 1 и 4 на Уредбата од 2 
април и Уредбата од 2 0 ^ п р и л 1945 година, се назна-
чује Ангја Стефановић за шеф на Отсекот во Оде-
лението за машини на Министерството за пољоде-
лије на сојузната влада, во времено својство, со 
принадлежностите на чиновник 6 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда I 
бр. 538 о,д 7 јуни 1945 година а на основание чл. 1 и 
4 Уредбата за поставуење и унапредуење на држав-
ни службеници ,на Демократска федеративна Југосла-
вија од 2 априли .1945 год. и Уредбата за регулису-
ење принадлежности на државни службеници од гра-
ѓ а н с к и ред и останалите јавни службениц,и на со-
везните м,инистерства и установи од 20 априли 1945 
година, се поставуе Маргита Василијевић за секре-
тара на Помошникот на Ми,нистерот за пољопри-
вреда на Демократска федеративна Југославија, во 
привре,мено својство, со принадлежности на чиновник 
7 положајпа група. 

Со Решение на Министерот за ,пољопривреда 
II број 601 од 9 јуни 1945 го,дина, а на основание чл. 1 
и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на др-
жав,ни службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија о д 2 а при ли 1945 година и Уредбата за 
регулисуење пр и н а.д л е жно от,и на државни службеници 
од г р а ѓ а н с к и ред и останалите јавни службеници 
на совезните министерства и установа од 20 априли 
1945 годи,на, се поставуе Јозефина Тропун за стати-
стичар на Министерствата за пол^опривре,да на Де-
мократска федеративна Југославија, во привремено 
својство, со принадлежности на чиновник 7 поло-
жајна група. 

Со Решение на Министерот за иољопривреда 
на совезната влада II број 955 од 30 јуни 1945 година, 
а на -основание на Уредбите од 2 и 20 -априли 1945 
година, се поставуе Викћентије Никић, за дневничар-
званичник на Околијата врачарска за референт на 
Персоналиото оделење на Министерството за пољо-
привреда на совезната влад,а^ во привремено својство, 
со принадлежноси на чиновник 8 положај,на група. 

Со Решение на Министе,рот за просвета на со- -
везната влада бр. 2064 од 29 јуни 1945 година, ,а на 
основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на државни службеници на Демократска 
федеративна Југославија од 2 априли 1945 година, 
се поставуе Галеновић Слобода, суплент на гимна-
зијата во Министерството за просвета на совезната 
влада, со иринадлежности на чиновник 8 положаЈна 
група. 

Со Решение на Министерот за просвета на со-
весната влада бр. 2063 од 29 јуни 1945 година, ,а на 
основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на државните службеници на Демократска 
федеративна Југославија од 2 аир или 1945 година, се 
поставуе Пејић Мирослава, хонорарен службеник за 
чиновнички приправник 10 положајна група в-о Ми-
нистерството за просвета на оовезната влада. 

Со Решение на Министерот за просвета на со-
везната влада бр. 1920 о д 23 јуни 1945 година, а на 
основание чл. 1 ,и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на државните службеници на Демократска 
федеративна Југославија о д 2 априли 1945 година и 
чл. 10 Уредбата за регулисуење принадлежности на 
службеници од граѓански ред и (осталите јавн,и слу-
жбеници на совезните министарства и установи од 
20 априли 1945 година, се поставуе Пазман Драгутин, 
учитељ, досегашен чиновник 9 положајна група за 
шеф на Отсекот за основани школи и течајеви на 
Оделението за школство на Министерството со при-
надлежности на чиновник 6 положајна група. 

Со Решение на Министерот за просвета на со-
весната влада број 1921 од 23 јун,и 1945 година, а 
на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и 
унапредуење на државните службеници на Демократ-
ска федератвна Југославија од 2 априли 1945 година 
и чл. 11 Уредбата са регулисуење 1принадлежвости на 
државни службеници од граѓански ред и останалите 
јавни службенци на совезните министерства и уста-
нови од 20 априли 1945 година, се поставуе Штајген-
берг Андрија, приватен чиновник во Министерството 

Со Решение на Министерот за нољопривреда 
на савезнита влада I број 956 од 30 јуни 1945 година, 
а на основание чл. 1 и 4 Уредбата о д 2 априли и 
Уредбата од 20 а,прили 1945 година, се поставуе Ан-
гелина Јаковљевић, дневничар-званичник за чинов-
ник во Отсекот за рачуноводство на Оделението (Уп-
равата) на полуопрнвредните имати на Министерств-о-
то за пољонривреда на совезната влада, во привре-
мено својства, са пр,ин ад л е жнос ти на чиновник 8 
положај на група. 
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Со Решение на Министерот за пољопривреда 
на совезната влада I бр. 960 од 30 јуни 1945 година, 
а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 го-
дина, се поставуе Петар Митровић, бивши виши ра-
чунски инспектор за службеник на Отсекот за ра-
чуноводство на Оделението на лољопривредните 
имоти на Министерството за пољопривреда на со-
везната влада, во привремено својство со принад-
лежности на чиновник 4 положајна група 2 степен. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
на аавезната влада II број 957 од 30 јуни 1945 година, 
а ^ а основавие чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и 
унапредуење на државни службеници на совезн,ата 
влада од 2 априли 1945 година и Уредбата за регу-
лисуење шрииадлежности на службениците од гра-
ѓ а н с к и ред и останалите јавни службеници на" со-
везните министерства и установи од 20 априли 
1945 годцра, се поставуе Живко Дамјанови^ досе-
гашен чиновник на Главниот совез на српските зем-
љораднички задруги. за референт на, Оделението за 
аграрна политика на Аграрно-економскиот отсек на 
Министерството за пољоприврвда на совезната вла-
да, во привремено својство, со принадлежности на 
чиновник 8 положаЈна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
на совезната влада I бр. 958 од 30 јуни 1945 година, 
а на основание чл. 1 к 4 Уредбата од 2 априли и 
Уредбата од 20 априли, се поставуе Вјећеслав Ћо-
рић, пољопривредни референт за референт на Оде-
лението (Управата) на пољопривредните. машински 
станици на Министерството за пољо,привреда на со-
везната влада, во привремено својство, со принадлеж-
ности на чиновник 5 положајна група. 

Со Решение на Министерот за лољопривреда 
на совезната влада I бр. 961 од 30 јуни 1945 година, 
а на основание Уредбите од 2 и^20 априли 1945 го-
дина, се поставуе Ђура Докмановић, досегашен го-
сподарски учител на Министерството за пољопри-
вреда за Хрватска за помокјник на референтот во 
Оделението за сточарство и ветеринарство на Ми-
нистерството за пољо-привреда на совезната влада, 
во привремено својство, со право на принадлежности 
на чиновник 8 положајна група. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда 
на совезната влада 1бр. 962 од 30 јуни. 1945 година, 
а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 го-
дина, се поставуе Надежда Јовановић, за шеф на 
отсекот на Оделението за пољопривредни машини 
на Министерството за пољопривреда на совезната 
влада, во привремено својство, со принадлежностите 
на чиновник 6 положајна група. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ 
И ТЕЛЕФОНИ 

Со решението на Министерот за пошти, теле-
графи и телефони бр. 6375 од 13 јуни 1945 година, а 
на основание на поднесените молби се уводујат во 
должност и се ставујат на расположение на Дирек-
цијата за пошти, телеграфи и телефони во Љубља-
на: Ержен Ф. Антон, п. т. инспектор 5 група; Певец 
Антон, п. т. инспектор 5 група; и Млинарић Ф. Фра-
њо, п. п. инспектор 5 група. 

Со решението на Министерот за пошти, телегра-
фи и телефони број 6355 од 13 јуни 1945 година, 
се става ван сила Решението на Главната управа 
П. т. и т. бр. 1229 од 29 декември 1944 година, докол-
ку се односујат на престануењето на службата на 
Целцер Л. Иван, служител 2 група I т. т. техничка 
секција Београд. 

Со решението на Помокјникот министер за по-
шти, телеграфи и телефон број 6237 од И јуни 1945 
година, а на основание на поднесените молби и ре-
шението на Министерството за пошти, телеграфи и 
телефони број 3925 од 18 април 1945 година, се уво-

дујат во должност при поштата, телеграфот и теле-
фонот Уб: Гјоргјевић 3. Мара, прометник 6 група 
во пензија; и при поштата, телеграфот и телефонот 
Гјаковица-Николић А. Драго, служител 2 група, 2 
периодска повишица. 

Со решението на Помошникот Министер за по-
шти, телеграфи и телефони број 6239 од 11 јуни 1945 
година, а на основание на поднесените молби и Ре-
шението на Министерството за пошти, телеграфи и 
телефони број 3925 од 18 април 1945 година, се пре-
местује во поштата, телеграфот и телефонот Вуко-
вар Грба И. Стеван, служител 2 група пошта — Бео-
град I. 

Со решението на Министерот за пошти, телегра-
фи и телефони бро ј 5964 од 5 јуни 1945 година, а 
на основание на членот 4 на Уредбата за назначуење 
и -унапредуење државните службеници на Демо-
кратска федеративна Југославија и членот 2 точка 2 
на Уредбата за регулирање принадлежностите на 
државните службеници од грагјанскиот ред, се на-
значујат за чиновнички приправници по I 45/2 Ч. з. 
во Главниот телефон во Београд Живановић Љ . 
Бранка и во поштата, телеграфот и телефонот Ра-
т к а , Моневић Б. Јулија, обете свршени ученици на 
виши течајни испит. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 
Со Решението на Министерот за народно здравје 

Пов. бр. 74 од 19 маја 1945 година, а на основаније 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење аЈ, унапредуење 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од грагјански реГд и останалите јавни служ-
беници на совезниге министерства и установи, 
се преузима во служба на Министерството за народ-
но здравје на Демократска федеративна Југославија, 
Лепосава Лончаревић, админ. чиновник 7 група на 
бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во 
својство на админ. чиновник 7 група со право на 
принадлежности на чиновник иста група, и воедно 
се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт 
на Демократска федеративна Југославија. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 93 од 15 ма ј 1945 година, а на основаније 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 а,прили 1945 година, и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од грагјански ред и останалите јавни служ-
беници на совезните министерства и установи, 
од 20 априли 1945 година, се поставуе Вилма С. Ди-
вић, студент на агрономијата, при Епидемиолошкиот 
институт на Демократска федеративна Југославија со 
право на принадлежности на чиновник 7 положајна 
група, со това да води персоналните послови на 
Институтот. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание 
чЈг. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници на совезните министерства и установи, 
се преузима во служба на Министерството за на-
родно здравје на Демократска федеративна Југосла-
вија, инж. Анатолије Перстертов, техн. пристав 8 
група на бившиот Централен хигиенски завод во 
Београд, во својство на инжињер 8 група, и воедно 
се раепоредуе на работа во Епидемиолошки институт 
на Демократска федеративна Југославија во Београд. 
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Со Решението на Министерот за народно здравје 
Лов. бр. 136 од 23 к-ај 1945 године, а на основаниве 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна,предуење 
на државни службеници на Демократска' федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од грагјански ред и останалите јавни служ-
беници на совезните министерства и установи, 
се премешта др. Димитрије Ж. Калић, шеф на За-
водот за трансфузија на крвта 5 положајна група 1 
периодска повишица по потреба на службата, за 
директор на Епидемиолошкиот институт на Демо-
кратска федеративна Југославија, 5 група, 1 период-
н а повишипа. 

Ор Решението на Министерот за народно здравје 
Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основаније 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредував 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од грагјански ред и останалите јавни служ-
беници на совезните министерства и установи, 
се преузима во служба на Министерството за народ-
но здравје на Демократска федеративна Југославија 
др. Душан Костић, директор 4 група 2 степен на 
бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во 
својство на лекар 4 група 2 степен со право на при-
надлежности на чиновник иста група и воедно се 
распоредуе на работа во Епидемиолошкиот институт 
на Демократска федеративна Југославија. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Лов. бр. 74 од 19 мај 1945 голине, а на основаније 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредував 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од грагјански ред и останалите јавни служ-
беници на совезните министерства и установи, 
се преузима во служба на Министерството за народ-
но здравје "на Демократска федеративна Југославија, 
инж. Драгутин М. Вељковић, в. технички советник 4 
група 1 степен на бившиот Централен хигиенски за-
вод во Београд, во својство на инжењер 4 група 1 
степен со право на принадлежности на чиновник 

'иста група, и воедно се распоредуе на работа во 
Впидемиолоши институт на Демократска федеративна 
Југославија во Београд. 

Со Решението на" Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 голине, а на основаниве 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од грагјански ред и останалите јавни служ-
беници на совезните министерства и установи, 
се преузима во служба на Министерството за народ-
но здравје на Демократска федеративна Југославија, 
др. Павле Вукасовић, в. д. шеф на Оделението 4 
група 2 степен на бившиот Централен хигиенски за-
вод во Београд, во својство на лекар 4 1 руна 2 сте-
пен со право на принадлежности на чиновник иста 
група, и воедно се8 распоредуе на работа во Епиде-
миолошки институт на Демократска федеративна Ју-
гославија во Београд. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 голине, а на основаније 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од грагјански ред и останалите јавни служ-
беници на совезните министерства и установи, 
се преузима во служба на Министерството за народ-
но здравје на Демократска федеративна Југославија, 
др. Јелена Јевремовић^Савић, здрав, советник 5 по-
ложајна група на бившиот Централен хигиенски за-
вод во Београд, во својство на лекар 5 група со пра-

во на принадлежности на чиновник иста група и во-
едно се распоредује на работа во Епидемиолошкиот 
институт на Демократска федеративна Југославија 
во Београд. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 голине, а на основаниве 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од грагјански ред и останалите јавни служ-
беници на совезните министерства и установи, 

,се преузима во служба на Министерството за народ-
но здравје на Демократска федеративна Југославија 
др. Никола Боровац, в. здравствени пристав 7 група 
на бившиот Централен хигиенски завод во Беотрад, 
во својство на лекар 7 група со право на принадлеж-
ности на чиновник иста група, и воедно се распоре-
дуе на работа во Епидемиолошкиот институт на 
Демократска федеративна Југославија во Београд. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 голине, а на основаније 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федератив^ 
на Југославија од 2 априли 1945 година, и Уредбата ' 
за регулисуење принадлежности на државни служ-
беници од граѓански ред и останалите јавни служ-
беници на совезните министерства и установи, 
се преузима во служба на Министерството за народ-
но здравје на Демократска федеративна Југославија, 
Радмила Г. Ивановић, хем. пристав 6 група на бив-
шиот Централен хигиенски завод во Београд, во 
својство на хемичар 6 група, и воедно се распоредуе 
на работа во Епидемиолошкиот институт на Демо-
кратска федеративна Југославија во Београд. 

Со решението на Помокјвикот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулиоуење принадлеж-
ности на државни службеници о д грд папски ред и 
останалите јавни службеници на совезните министер-
ства и установа и овластението на Министерот за 
народно здравје на Демократска федеративна Југо-
славија бр. 1561 од 23 марта 1945 го,дина, прегазиш 
се во служба на Министерството за народно здрав,^ 
на Демократска федеративна Југославија Вукоман 
Неделжовић. ложач-зван. дневничар на бившиот Цен-
трален хигиенски завод во Београд. во својство на 
ложач, зван.-дневничар со право на укупни месечни 
принадлежности во сума од 2.400%- динари, спрема 
чл. 3 тач. 6 на поменута Уредба и воедно се распоре-
дуе на работа во Епидемиолошкиот институт на Де-
мократска федеративна Југославија. 

Со решението на Помошникот на министерот за 
народно здравје Лов. бр. 74 о д 19 мај 1945 година, 
а на оонование Уредбата за регулисуење Примал" 
лежности на државни службеници од граѓански ред 
и останалите јавни службеници на совезните мини-
стерства и установи и овластението на Министерот 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се прев-
зима во служба на Министерството за народно здрав-
је на Демократска федеративна Југославија Милош 
Вуканац, сл ужит е л - дне вничар на бивш пот Централен 
хигиенски завод во Беоѓрад, во својство на служи-
тел-дневничар со право на вкупни месечни принад-
лежности во сума од 2.000.— динари, спрема чл. 3 
на работа во Епидемиолошкиот институт на Демо-
кратска федеративна Југославија. 

Со решението на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници на совезните мини-
стерства и установи и овластението на Министерот 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија бд. 1561 од 23 марта 1945 година, преузима 
се во служба на Министерството за народно здравје 
на Демократска федеративна Југославија Стана Ко-
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малина, служител-дневничар на бившиот Централен 
хигиенски завод во Београд, во својство на служи-
тел-дневничар со право на вкупни месечни принад-
лежности во сума од 2.100,— динари, спрема чл. 
3 точ. 1 на споменаната Уредба и воедно се распо-
редуе на работа во Епидемиолошкиот институт на 
Демократска федеративна Југославија. 

Со решението на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници на совезните мини-
стерства и установи и овластението на Министерот 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, преузима 
се во служба на Министерството за народно здравје 
на Демократска федеративна Југославија Сава Гер-
мански , служител-дневничар со право на вкупни 
месечни принадлежности во сума од 2.100.— динари 

к спрема чл. 3 точ. 1 на споменаната Уре,дба и воедно 
се распоредуе на работа во Епидемиолошкиот ин-
ститут на Демократска федеративна Југославија. 

Со решението на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници на совезните мини-
стерства и установи и овластениве на Министерот 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија бп. 1561 од 23 марта 1945 година, преузима 
се во служба на Министерството за народно здравје 
на Демократска федеративна Југославија Мила Ста-
јевић, служител-надничар на бившиот Централен 
хигиенски завод во Београд, во својство на служи-
тел-надничар со право на вкупни месечни принад-
лежности во сума од 2.100.— динари, спрема чл. 3 
точ. 1 на опоменаната Уредба и воедно се распоре-
дуе на работа во Епидемиолошкиот институт на Де-
мократска федеративна Југославија. 

Со решението на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници на совезните мини-
стерства и установи и овластението на Министерот 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, преузима 
се во служба на Министерството за народно здравје 
на Демократска федеративна Југославија Наталија 
Петровић, служител-надничар на бившиот Централен 
хигиенски завод во Београд, во својство на служи-
тел-надничар со право на вкупни месечни принад-
лежности во сума од 2.900.— динари, спрема чл. 3 
точ. 1 на споменатата Средба и воедно се распоредуе 
на работа во Епидемиолошкиот институт на Демо-
кратска федеративна Југославија. 

Со решен,ието на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 19 (мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници на совезните мини-
стерства и установи и овластението на Министерот 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гослави.ја бр. 1561 од 23 маота 1945 година, преузима 
се во служба на Министерството за народно здравје 
на Демократска федеративна Југославија Петар Поз-
њаковски, званичник-дневничар на бившиот Цен-
трален хигиенски завод во Београд, во својство на 
званинник-дневничар со право на вкупни месечни 
принадлежности во сума од 2.900.— динари, спрема 
чл. 3 точ. 4 на споменатата Уредба и воедно се ра-
споредуе на работа во Епидемиолошкиот институт 
на Демократска федеративна Југославија. 

Со решението на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници на совезните мини-
стерства и установи и овластениве на Министерот 

за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, преузима 
се во служба на Министерството за народно здравје 
на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 
од 23 марта 1945 година, се превзима Загорка Ко-
вачеви^ куварица-надничар на бившиот Централен 
хигиенски завод ,во Београд, во својство на кува-
рица-надничар со право на вкупни месечни принад-
лежности во сума од 2.200.— динари, спрема чл. 3 
точ. 1 на споменатата Уредба и воедно се распоредуе 
на работа во Епидемиолошкиот институт на Демо-
кратска федеративна Југославија. 

Со решението на Помошникот на мин,истерот за 
народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници на совезните мини-
стерства и установи и овластениве на Министерот 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија бР- 1561 од 23 марта 1945 година, преузима 
се во служба на Министерството за народно здравје 
на Демократска федеративна Југославија Милица 
Катић, надничар на бившиот Централен хигиенски 
завод во Београд, во својство на надничар со право 
на вкупни месечни принадлежности во сума од 
1.900.— динари, спрема чл. 3 точ. 1 на споменатата 
Уредба и воедно се распоредуе на работа во Епиде-
миолошкиот институт на Демократска федеративна 
Југославија. 
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