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СЛУЖБЕН ЛИСТ 
Н К Д Е М О К Р А Т С К А ФЕ Д Е Р А Т И ВИЛ Ј У Г О С Л А В ^ 

, СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегува два пати 
неделно. — Ракописите не се вракјаат. — 
Огласите по тарифата. — Чековна сметка 

1Чг. 62324. - Поштарина платена во 
готово. 

Петак, 12 октомври 1945 
БЕОГРАД 

БРОЈ 78 ГОД. 

Цената на овој број е 6. - дин. - Прет-
плата з а второто полугодиште 1945 год. 
дин. 350.— Редак ;ијата: Бранкова бр. 20. -

Теле 1)ОН 28-838 

729. 
По пријавата на Аца М. Станојевић од Књаже-

вац и потписниците на пријавата по прашањето за 
обновуење работата на Народната радикална стран-
ка, сојузното Министерство За внатрешни работи на 
основание чл. 7 том. б) Законот за удружења, збо-
рови и други јавни скупови, а кога ги исполниле 
условите од чл. 3 и 6 на Законот доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОБНОВА НА РАБОТАТА 
НА НАРОДНАТА РАДИКАЛНА СТРАНКА 

Се одобреле, според поднесениот Програм и 
Статут, обновуење на работата на Народната ради-
кална странка, со право на делатност таа подрачјето 
на Демократска Федеративна Југославија. 

Овоа Решение ќе му се достави на Милош,а М. 
Трифуновић, претседател на владата! во пензиј,а од 
Београд, како подносител на пријавата, на земските 
Министерства за внатрешни работи и на „Службе-
ниот лист". 

Такса од Дин. 30 во таксени марки за овоа Ре-
шение е утисната и прописно поништена на при-
јавата. 

Уз овоа Решение да се достави на подносителот 
на пријавата примерок на Програмата и Статутот 
на странката, со това да биде снабдевена со клау-
зула на одобруењето. 

Бр. 4728 
9 октомври 1945 година 

Београд 
Министер за в,натрешни ,работи, 

Влада Зечевић, с. р. 

730. 
Р Е Ш Е Н И Е 

СИТЕ ПРЕВОЗИ НА ДРЖАВНИТЕ СООПШТИ-
ТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ИМА ДА СЕ ПЛАТАТ 

ВО ГОТОВИ ПАРИ 
Во цел на обезбедуење и средуење приходите 

на државните с аоп штит ел ни пр стари (ати ја како и 
за истовремено вршеше! уре,дното буџет ирање и пра-
ви,лното течение на државните финансии 

р е ш у а м: 
1) Да почнуеј,ки од 1 'ноември 1945 година ките 

превози на државните соопштителни институции кои 
аните ги вршат за сите минист,ерства (сојузни и зем-
ски) имат да платат во готови ,пари по општо-ва-
же,кјиге прописи или преку пола,гањето депозит и 
дополнително пресметан)е по прописите! кои во таја 
цел ќе бидат издадени. 

/ 

Ноќлучение од оваа пр,авило чи,нат превозите ,за 
Министерството н,а народната одбрана и Министер-
ството за колонизација чии превози ќе се пресметат 
и плакј,ат по прописите кои во таа цел ќе издаде 
Министерството за соопштени,ја. 

2) Да за превозите на државните соопштителли 
институции кои се извршени за сметка на (сојузните 
и земските министе,рства после ослободувањето па до 
влегуење во сила на овоа Решение, а кои несе на-
платени, с,е ,изврши ефективна наплата најдоцн,а до 
31 декември 1945 година, а спо,ред сметките кои ќе 
бидат поднесени од поедините с,оопштителни ин-
ституции. 

М.С.б(р. 4121/45 
19 септември 194(5 ,година 

Белград 
Министер ,за соопштенија, 

Тод. Вујасиновић, с. р. 
Со овоа Решение се согласил Министерот за фи-

нансии од V бр. 9689 од 22 септември 1945 година и 
Стопанскиот совет под бр. 1290 од 3 октомври 1945 
годи,на. 

731. 
На основан и е Решението МСбр. 4221/45 од 19 сеп-

тември 1945 година со кое се согласил Министерот 
за финансии под V бр. 9689 од 22 септември 1945 го-
дина и Стопанскиот со,вет под бр. 1290 од 3 октомври 
1945 година, пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕВОЗНИ ТРОШКОВИ 

Општи одредби 

Член 1 
Државните с о општите леи институции, на сакање 

н,а државните надлештва, институции, претпријатија 
и чаетни странки, кога оние од оправдани разлози не 
се во возможност да плакјат превозни трошкови, во 
готови пари, можат Да одобруат кредитирање на 
превозните трошкови по прописите на овој Правил-
ник со или без полагање депозит. 

Член 2 
Државните соопштителни и,нституции се: Главна 

управ,а на железниците (ГУЖ), Главна управ,а на 
речното соопштение (ГУРО) и Главна уп,рава на 
поморството (ГЛАУЛОМ). 

Под државни надлетува и институции се подра-
зу,муат во смисал на овој Правилн,ик само оние над-
лешт,ва и институции кои се обванати со сојузниот 
односно земс,киот буџет. 

Државните стопански претпријатија кои само-
стојно се буџетирајат потпагјаат под појам частна 
странка. 
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Член 3 
Министерството за народна одбрана и сојузното 

Министерство за колонизација има право на креди-
тирање превозните трошкови без полагање депозит, 
додека сите останали државни надлештва, институции, 
претпријатија и частни странки се задолжени да по-
ложуат депозит, ако сакат /кредитирање на прево-
зните трошкови за свои превози. 

Кредитирање превозните трошкови со полагање 
депозит 

Член 4 
Секое државно надлештво, институција, претпри-

Јатие и час ти а странка, која сака да се подзуе со 
кредитирање трошкови уз полагање депозит, мора 
најдоцна на месец дена пред почетокот на кредити-
раните превозуења на соопштителната институција ОД 
чл. 2, која гребе да одобри кредитирање, да поднесе 
преставка за кредитирање со следните податци: 

1) сортата на превозот (лица или стока); 
2) количеството (приближно, и това само ка ј 

стоката); 
3) време за кое се сака кридитирање со навод на 

среден месечен превоз; 
4) предавачна и упатна станица (подрачје); 
5) да ли во буџетот е предвиден кредит и во која 

висина. 

Член 5 
Државните соопштителни институции се должни 

веднага да донесат решение за кредитирање прево-
зните трошкови. 

Во потврдниот случај ооопштителната институција 
ќе достави на молителот „Условите за кредитирање 
превозните трошкови" кои молителот ќе ги пополни, 
потпише и врати на соопштителната институција од 
која се сака кредитирање најдоцна во рок од 15 дена 
пред влегуење во сила на кредитирањето. 

Државните соо-пштителни институции ќе утврдат 
во условите за кредитирање висина на депозитот и 
начин на положуењето. 

Државната соопштителна институција е должна 
за това благовремено да ги извести заинтересуените 
подручки единици. 

Член 6 
Лицата кои уживат кредитиран превоз ќе подне-

сат заради отправуење на полазната станица (при-
станиште) признаница според примерок бр. 1. 

За начинот на отправање за кое се подносуе до-
кумент за кредитирањето, секоја соопштителна ин-
ституција во цел на прилагодуење на своето рабо-
тење ќе издаде посебни прописи. 

Плаќањето на превозните трошкови за креди-
гирани пратилки ќе се врши на основание призна-
ницата (примерок бр. 2) според договорените услови. 

Член 7 
Пресметка на кредитираните превозни трошкови 

ќе се врши секој месец, от колку не се договорени 
други рокови. 

Ползуваните се задолжни да најдоцна во рок од 
8 дена по примањето на сметката да извршат упла-
туење на кредитираните износи на начин како това 
ќе биде договорено помегју суговорачите. 

Поподробни прописи за начинот на кредитира-
њето и пресметаното ќе издаде секоја соопштителна 
институција За себе. 

Член 8 
За случај да постои помегју соолштителните ин-

ституции споразум за комбинован превоз, соопшти-

телните институции имаат право за такви превози 
да у говор ат заедничко кредитирање на превозните 
трошкови и начин на отправањето. 

Кредитирање превозните трошкови без полагање 
депозит 

Член 9 
На државните надлештва и институции на кои 

е одобрено кредитирање на превозните трошкови 
без полагање депозит по чл. 3 на овој Правилник ќе 
признат државните соопштителни институции креди-
тирање на возните цени на основание признаница-
та (примерок бр. 3), а објави за возење војни лица ,и 
експресна стока (примерок бр.4) и возарина на осно. 
вание признаницата (примерок бр. 2), и за превоз 
војните пратилки и лица војни превозни л,ист. 

За начинот на отправање лицата и стоката за 
тија надлештва и институции државните соопшти-
телни институции ќе издадат засебни прописи. 

Член 10 
Државните надлештва и институции кои уживат 

кредитирање на превозните трошкови без полагање 
депозит задолжни се да извршат пресметка со држав-
ните соопштителни институции секој месец, а упла-
тата требе да уследуе најдоцна во рок од 8 дена по 
подносуење сметката за кредитираните износи, на 
начин како това ќе сака државната соопштителна 
институција. 

Завршни одредби 

Член 1.1 
Со овој Правилник ,пропишаните обрасци мора 

да ш печати за свој трошок државното надлештво, 
,институција, односно частнара странка која се ползуе 
со кредитираниот превоз. 

Член 12 
Држа,вните соопштителни институции ќе доста-

вуат на Министерството за соопштенија секој месец 
податци за кредитираните износи, за који е сакана 
у,плата^ и това посебно за секое државно надлештво 
и институција. 

Член 13 
За сите кредитирани превози кои ги извршиле 

државните соопштите л ни ин,ституции од ослобо-
дуењето па до влегуење во сила на овој Правилник, 
државните ,надлештва и институции се задолжии нај-
доцна до 31 деке,мври 1945 година да ликвидираат 
превозните трошкови кои ги долгуат по сметките 
кои ќе им ги поднесат државните соопштителни ин-
ституции. 

Член 14 
Државните соопштителни институции, кои не се 

обватени со чл. 2 а довогјат во обзир да вршат пре-
вози, ќе одобруат кредитирање на превозните тро-
шкови по прописите на овој Правилник. 

Член 15 
Овој Прав,илник влегуе во сила на 1 ноември 1945 

година и по него мораат да се сообразат сите сега 
постојекји и одобрени кредитирања. 

6 октомври 1945 година 
Београд 

Министер за соопштен,ија, 
Тодор Вујасиновић, с. р. 
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Примерок бр. 1 
Станица — 
Благајна 

Министерство - — 
Кредитирано по решението бр. 

П Р И З Н А Н И Ц А бр. - - -
За (со букви ) 

на кредитираните возни кар-пи. 
од станицата-пристаништето, луката^) — 1 
до станицата-пристаништето-луката 
преку 
во ' разред на брз-патнички воз-брод. 

Датум — — — — — 
Потпис 

Округли 
жиг 

(Жиг на станицата) 
Возна цена дин,: — -

Благајник, 

"О непотребното да се избрише со мастило. 
1 - -

Примерок бр. 2 
Жиг на Министерството-инсти-
туцијата-претпријатието за чија 

светка се кредитира. 
Кредитирано по решението — — — — 
бр. од 194— 

П Р И З Н А Н И Ц А бр. 
На динари со букви — — 

која сума ја долгуе (назив на ползувачот) 
— — — — На Главната управа  
на име превозни трошкови на доле наведените пра-
тилки предадени — примени^) на станицата 

кои се од страна — 
превезени кредиторани, без плакјање превозни тро-
шкови при предавањето односно примањето. 

ден 194— 
Потпис на ополномокјникот 

округли 
жиг 

пр
ис

пе
ћа

 ј
 

Број 
на ко-
лата 
шле-

Б р о ј Износ на 
превозни-

те трошко-
ви по доку-

ментот пр
ис

пе
ћа

 ј
 

Број 
на ко-
лата 
шле-

тов. 
пре-
воз, 
лист 

на 
смет-

Упатна 
отправна 
станица 

АДРЕСА 
НА ПРИМА-

ЛЕЦОТ 

Износ на 
превозни-

те трошко-
ви по доку-

ментот 
о. 10 мот 

тов. 
пре-
воз, 
лист ката 

Упатна 
отправна 
станица 

АДРЕСА 
НА ПРИМА-

ЛЕЦОТ 
Дин. П . 

а 

СОСЕМА : 

и следните членови на фамилијата: 
стар(а) години стар(а) години 

на кого е доделена земја во место 
околија округ 
има право на кредитирани превоз со железница од 
станица до станица 
со правец преку 

М , а Потпис на издавачот 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КОЛОНИЗАЦИЈА ДФЈ 
КУПОН ЗА ПЛАКЈАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕ-

ВОЗНИ ТРОШКОВИ Број 
За колонистот — — — — — — — — —I — — 

со — — — — — членови на својата фамилија од 
станица до станица — — 
преку 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КОЛОНИЗАЦИЈА ДФЈ 
КУПОН ЗА ПЛАКЈАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕ-

ВОЗНИ ТРОШКОВИ Број 
За колонистот — — 

со членови на својата фамилија од 
станица до станица 
преку 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КОЛОНИЗАЦИЈА ДФЈ 
КУПОН ЗА ПЛАКЈАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕ-

ВОЗНИ ТРОШКОВИ Број 
За колонистот 

со членови на својата фамилија од 
станица до станица г 
преку 

(1 страна) 
Грб 

Министерство за народна одбрана 
ВОЗНА КАРТА Серија 

Контр. број 
ОБЈАВА ЗА ВОЗЕЊЕ НА ВОЈНИТЕ ЛИЦА 

И ЕКСПРЕСНАТА ВОЈНА СТОКА 
За 

Неиоползуен депозит од порано: Динари — — 
Износ на оваа признаница: 
Остаток на депозитот: 

који патуе службено сам^) — со 
лица^) од станица-пристаниште — — — — 
до станица-пристаниште — 
преку — и назад: 

Со него патуе:^) 
1 ) 5) 
2 ) - - 6) 
3) 7) 

Важи за кредитирано возење во разред 
— на воз-брод. 

Возна цена за км. Дин." . 
За — — — парчиња експрес, стока во 

"О непотребното да се избрише. отидуење во тежина! 

Примерок бр. 3 
МИНИСТЕРСТВО ЗА КОЛОНИЗАЦИЈА ДФЈ 

Контролен број Број 
ПАТНА И ВОЗНА ИСПРАВА 

За колонистот — — — — — — — — —' — — 
од село — општина 
околија! — округ — 
федерална еденица — . 

Жиг на ста-
ница во 

отидуење 

Жиг на ста-
ница во по-

враќање 

Бр. 
кгр. Дин. 

— Датум 
Жиг на единицата Потпис на изда-

вачот 

Непотребното да се прецрта 
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(2 страна) 
НАПАТСТВИЕ ЗА ПОПОЛНУЕЊЕ И ПОЛЗУЕЊЕ 

ОБЈАВИТЕ 
1) Објавите се пополнујат со копирање низ ин-

диго со мастилав^ писалка или со мастило. Листот 
за пресметка и возна карта се издадат на војно лице 
односно на водачот на групата ^ 'Матица остануе во 
свесната. 

2) Со една објава можат, да се отпремат ловиш е 
лида само 'ако патујат од истата иолазна до истата 
упатеа станица и во истиот разред и истиот воз — 
односно брод. 

3) Една објава може да се издаде на јповеќе за 
8 лица во една група. 

4) Ако објавата неважи за повраќање, тогај 
зборот „и назад" да се прецрта. 

5) Секоја злоупотреба и преправка на објавата 
ќе се казни најстрого. Погрешно исполнетите листови 
да се превртат, напишат „поништено" и да се остават 
сите три дела во светската. 

6) Оваа објава не важи без лична објава. 
7) Со оваа објава може да се с т р а в и војна сто-

ка најнов ечку до 200 кгр. сотова, да ниед,но парче 
не биде потешко од 100 кгр. 

8) Лицето кој е ползуе оваа објава мора за време 
патувањето да се покоруе на повел бит е на железни-
чките службеници. 

9) Лесно запаливи предмети (бензин, петролеум 
итн.) како и смрдливи! материи не омејат да се 1уно-
сујат во патничка кола. 

Член 3 
Горните означени сорти на Биениот лен не смеат 

да содржуат повечку поздер или ,кумина но што е 
това предвидено. За секој постоток на поздер или 
кучица на горе се одбива о,д дозволената цена 0.50 
динари по пост о токот. 

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

родуење во „Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југославија". 

Бр. 6439 
8 октомври 1945 година 

Београд 

Претседател на Стопанскиот совет, 
А. Хебранг, с. р. 

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

733. 
На предлог на сојузното Министерство за тр-

говија и снабдуење — Стопанскиот совет донесуе 

732. 
На предлог на сојузното Министерство за трго-

вија и снабдуење, 'Стопанскиот совет доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЛЕНОТ 

Член 1 
Се одреду ат следните цени на ленот: 

Стаблика: 
Динари 

1) 1а ленена с разлика со семе долж. 
изнад 75 см. 3.— за 1 кг. 

2) На ленена стаблика со семе 
долж. од 60—76 см. 2,20 „ „ 

3) Ма ленена стаблика со семе 
долж. 60 см. 1.50 „ „ 

4) I ленена с таблоска без семе долж. 
изнад 75 см. 2.40 „ „ 

5) III ленена стаблика без семе 
долж. 60—75 см. 1.60 „ „ 

6)-Ш ленена стаблика без семе 
долж. до 60 см. 1.40 „ „ 

Горивата цена важи за 1 килограм без коров, 
земја и оштетуење. 

Член 2 
Вијени лен (швинговани) 

Динари 
Првата сорта со 52% и повечку на 

долго чешлано влакно а најве-
чку 5% губиток кај чешлањето 44.— за 1 кг. 

Втора сорта со 42—52% на долго 
чешлано влакно а највечку 7% 
губиток ка ј чешлањето 41.25 „ „ 

Кучина од лен со искористуење од 
најмалку 70% на карденбанда 29.50 „ „ 

Цените се иодрааумујат за 1 кг. утоварено во 
вагон или шлеп, односно франко фабрика по избо-
рот на продавачот без скупен данок на роботниот 
промет. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТКУПУЕЊЕ ПРЕСНИ СЛИВИ МАЏАРКИ НА 
БЕРЕЊЕ ОД 1945 ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДИЛОТ 

Член 1 

Откупујачка цена на сливите маџарки (иожегачи) 
на берење 1945 година се определуе за производи-
телот, и това: 

За слива со рака брана Дин. 4,50 кг. 
за слива тресена „ 3,50 „ 

Член 2 

Под слива со рака брана се подразумуе слива 
пресна, неозледена, со светломодра омагличка и со 
најмалку 80% рачки. 

Сета останала слива се смета тресена. 

' Член 3 

Определените цени се подразумујат франко от-
купујачна станица (магацин, сушница, пекмезара или 
нецара), нето тежина. 

Член 4 

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-
родуењето во „Службениот лист на Демократска 
федеративна Југославија". 

Бр. 9296 
6 октомври 1945 година 

Београд 

Претседател на Стопанскиот совет. 
А, Хебранг, с. р̂  

Министер за трговија и снабдуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 
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734. 
Министерство за трговија и -снабдуење на сојуз-

ната влада — Управа за цени — доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ 

ОТПАТЦИ 

Член 1 
Се определујат следните цени за отпатци од 

текстил: 

а) отпатци од волнени и платнени крпи: 
по 1 кг 

1) нова волнена трикотажа — — — Дин. 
2) нови бели селски клашни 
3) нови шарени селски клашни и 

шајак — 
4) нова цивилна чоа (кројачка 

5 нова војничка чоа 
6) стари волнени чарапи груби и 

полугр. (ист. и л и ч ш 
7) стари грагјански клашни 
8) стари бели селски клашни 
9) стари шарени селски клашни и 

шајак — — 
10) стари селски черга волнени 
11) стара волнена трикотажа 
12) турска волна и полуволна 
13) стари војнички предвојни платни 
14) стари војнички војни клашни — 

Бубакјерни отпатци: 
1) нови американ (молино) и шифон 
2) ново шарено војничко платно — 
3) нови отпатци од светло машко 

облекло 
4) нов шренц 
5) стари бели бубакјарни крпи — 
6) стар шренц 
7) стари шарени војнички отпатци 

од постава 
8) бубакјерни чорапи мешани со 

бубакјарна трикотажа 
9) светли катун стар — -

10) стари бубакјарни черги (крпари) 

в) Ленени отпатци: 
1) нови ленени отпатци 
2) отпатци при предењето на ленот 

и каделата - — — — — 
3) бел груб и танок лен, ленени 

циради 
4) шарен груб лен, шарени мелез — 
5) ленена постава, ленени блузи -
6) неделни конопци, коноп, гуртни 
7) полу ленени отпатци 

г) Отпатци од вештачка свила: 
1) отпатци од бела свила 
2) отпатци од шарена свила 

д) Разни отпатци: 
1) стара вата мешана 
2) крпи шарени за бришење „ 
3) крпи бели за бришење 
4) ситна јута 
5) крпи од јута за бришење под и 

амабалажа — 
6) отпатци од волновлачарата по 

мостра од динара 4.— до 28 

26.— 
22.— 

20.— 

2 2 . — 
24.— 

14.— 
14.— 
15.— 

12.— 
12.— 
22.— 
8.— 

2 6 . — 
12.— 

14.— 
10.— 

7) оти атци од де пар-а (дрндар а) — Дин. 4.— 
8) конопни коноп — — — — — — „ 11.— 
9) пуцволи од нов бубакј „ 20.— 

Горните цени важат за испорачка на индустри-
јата утов арено во вагон или шлеп. 

Член 2 
Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-

родена е во „Службениот лист''. 
Бр. 7860 

5 октомври 1945 година 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

735. 
На основание чл. 1 Уредбата за регулирање це-

ни Министерството за трговија и снабдуење на со-
јузната влада — Управа за цени — доносуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ОГРЕВНО ДРВО 
НА ПОДРУЧЈЕ СРБИЈА 

Член 1 
Се определуат следните откупни цени за 1 пр. м. 

на огревно твр,до дрво I категорија франко утова-
рено во вагон или шлеп на доле означените рела-
ц и ј а 

Р е л а ц и ј 
К а к в о ћ а 

II III 

11.— Д и н а р и 
6 . - 1) Шабац—Бања Ковиљача— 
9.— Л о аница — — 365.— 347.— 329.— 
4.— 2) Обала на Сава и Дунав — 375.— 356.— 338.— 

3) Кучево — — 375.— 356.— 338.— 
8.— 4) Лајковац—Аранђеловац— 

Младенов ац — 395.— 375.— 356.— 
9 . - 5) Лајковац—Чанак 400.— 380.— 360.— 
8.— 6) Лајковац—Ваљево 400.— 380.— 360.— 
4!— 7) Вишеград—Ужице 375.— 356.— 338.— 

8) Ужице—Ч,ачак 385.— 366.— 347.— 
9) Чачак—Краљево--Крушевац 395.— 375.— 356.— 

11.— 10) Кр-аљево—Рашка 385.— 366.— 347.— 11.— 11) Краљево—Лапово 395.— 375.— 356.— 
11.— 12) Лапово—Ћуприја—Парафин 400.— 380.— 360.— 11.— 13) Ћуприја—Равна Река 390.— 370.— 351.— 
8.50 
8.50 
8.50 

11.— 
5.50 

14) Пар афин—Б ољ ев(а ц - - За ј е ча р 390.— 370.— 351.— 8.50 
8.50 
8.50 

11.— 
5.50 

,Д 5) Непотни—Зајечар — Књаже-8.50 
8.50 
8.50 

11.— 
5.50 

вац — — 385.— 366.— 347.— 
8.50 
8.50 
8.50 

11.— 
5.50 

16) Ниш—Сврљиг 395.— 375.— 356.— 

8.50 
8.50 
8.50 

11.— 
5.50 17) Параћин—Ниш 400.— 380.— 363.— 

8.50 
8.50 
8.50 

11.— 
5.50 18) Ниш — Прокупље—Куршум-

лија 385.— 366.— 347.— 
19) Ниш—Цариброд 395.— 375.— 356.— 

13.— 20) Ниш—Лесковац— Владичин 
11.— Хан 400.— 380.— 360.— 

Во тврдо дрво I категорија влегуе: буковине, 
габер овина, дабовина и цер о в ина. За тврдо дрво од 
И категорија, каде довогја јасеновина, брестовине, 
и останали трвди лисјари, цените се определујат на 
5% помалку од горните цени. 

Цена на меко дрво (липовина, врбовина, то-
полина, јововина, четинари и останал и меки лисјари) 
првата и втората врст,а се определујат за 30% по-
малку од горните цени. Трекјата врста кај мекото 
дрво не постојки. 
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Член 2 
За пиланските отпади се определујат следните 

откупни цени за 1 тона франко пилана: 
од тврди л ику ари Дин. 405.— 
од меки лисјари и четинари Дин. 2 8 5 . -
Ако отпатците се продават врзани, на горните 

цени можат да се додават ефективни трошкови за 
жица и врзуење. 

При препродавачката на мали количества фран-
ко пилана, не се признават доплатуења. 

Член 3 I 
Утоваруење огревното дрво и пиланските отпат-

ци на сите железнички и пар о бр одек и станици на 
подручје Србија, а за потреби на цивилниот и ин-
дустрискиот сектор, ќе се врши исклучително со 
товарни листови издадени од Министерството за 
трговија и снабдуење на Србија. 

Член 4 
На останалите релации, ' цените на огревното 

дрво останујат слободни сотона да утоварите можат 
да се вршат само со товарни листови издадени од 
Министерството за трговија и снабдуење на Србија. 

Член 5 
За продуцентското огревно дрво сојузното Ми-

нистерството за трговија ,и снабдуење - Управа за 
цени — ќе определи посебни цени на база поднесе-
ните калкулации франко натоварено во вагон или 
шлеп на најблиската станица односно пристаниште. 

Член 6 
Со огревното дрво и пиланските отпатци ќе дие-

ионират во местата на испорачуење надлежните на-
родни одбори, преку који ќе се врши понатакашна 
поделба. 

Член 7 
Највисоки цени во продавачка на малку за вна-

трешност на земјата ќе одредујат надлежните на-
родни одбори во смисал одредбите на овоа Решение 
и за това ќе известат Министерството за трговија 
и снабдуење на Србија. 

Определуење ,на набавните цени ќе се врши на 
следни начин: на највисоката куповна цена на големо 
франко утоварено во вагон или шлеп ќе се додават 
стварни подвозни трошкови; стварни трошкови за 
мерење и претоварење; на име трошкови за чување 
и пратња на патот, по 1 пр. м. динари 10,— кај 
вагонските пратилки, а динари 2,— кај пратилките 
со шлеп; односно динари 30,— на по 1 тона на пи-
ланските отпатци; на име данок на работниот промет 
4%; ,и на име бруто заработуачка на добавујачите 
на огревното дрво најмногу 12%. 

На набавујачните цени, добиени во смисал на 
предниот став, можат во продавачка на малку да се 
засметуваат трошковите на истоваруењето, превозот 
ОД истоварната станица до складиинтето, општинска 
трошарина, истоваруење и слаг.ање на складиштето и 
до 5% бруто заработујачка на поделба. 

Во случај да трговец на малку купуе огревно 
дрво франко станица на местото на потрошујачка 
од продуцент или трговец на големо, маржа бруто 
заработујачка од предниот став може да изнесе и 
до 10%. 

Член 8 
Народните месни одбори можат, по претход-

ното одобруење на Министерството за трговија и 
снабдуење на Србија да образујат посебни фондови 
за изедначуење цените на огревното дрво, а во цел 
обезбедуење единствените продавачни цени во тр-
говија на малку на нивното подрачје. Доприноеите 
во полза на тие фондови не можат да изнесат по-
векје од динари 50 по еден пр. м. Средствата на тие 
фондови имаат да бидат исклучително наменети на 
изедначуење набавните цени на дрвото по порекло 
од различни релацији -од продуцентските реони. 

Член 9 
Забранета е наплата на секоја извозна или тран-

зитна такса на огревно дрво од страна на народните 
одбори. 

Член 10 
Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-

родуење во „Службениот лист". 

Бр. 9578 
9 октомври 1945 година. 

Београд 

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

736. 
Министерството за трговија и ^енабдуење на со-

јузната влада — Управа за цени — на основаше 
чл. II Уредбата за репулирање цени, донооуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕДУЕЊЕ ЦЕНИ ЗА ТЕЧНИ 
ГОРИВА И МАЗИВА 

Член 1 
Се одобруе на Државното петролејско прет-

пријатие „Југопетрол" да може до понатакај да ги 
продава доле наведените течни горива и мазива 
по следните цени: 

Динари: 
Петролеум за осветљење — — П.— 

„ за пољодел/ие — — 6,50 
Бензин моторни — 9.— 

„ екстракциони 15.— 
,, апотекарски 18.— 

Плинско уље 6,30 
„ „ за пољоделие 5,30 

Вајтшпирит 13.— 
Цилимдареко заситена пара 17.— 

„ прегрејааа пара 21.— 
Уље за вретена 16.— 
Машинско уље — 19.— 
Осовинско уље — 16.— 
Компресорско уље — 22.— 
Моторно уље — 2 2 . — 
Тракторно уље — — — 17.— 
Уље за бродове 22.— 
Уље за мењаче 22.— 
Турбинско уље — — 23.— 
Трансформаторско уље 22.— 
Бело уље — 23.— 
Уље за бушење — — 23.— 
Текстилно уље — — — 22.— 
Вазелинско уље — 28.— 
Парафинско медицинско уље 35.— 
Уље за хладњачи л 28.— 

„ за кочници 70.— 
„ за амортизери 45.— 

Член 2 
Поголемуење трошковите на траспорт и оси-

гуруење до југословенската граница пагја на терет 
на Фондот за израмнуење цени. 

Член 3 
Горните цени се подразумуат франко железни-

чка или паробродарска станица до најблиското 
место на купецот, односно секое складиште на „Ју-
гопетрол" за 1 кг, нето. Стоката оригинално паку-
ена се подразумуе бруто за нето. 

Квантитативно и квалитативно превзимање сто-
ката по горните цени франко складиштето на „Ју-
гопетрол". 
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Член 4 
Со овоа Решение се ставаат ван сила цените за 

горе означени произвел ениј а пропишани со Реше-
нието бр. 5989 од 27 јули 1945 година и со Ре-
шението бр. 6050 од 13 август 1945 година и со Ре-
шението бр. 7447 од 5 септември 1945 година. 

Член 5 
Овоа Решение влегуе во сила со денот на него-

вото потпишуење 

Бр. 9480 
8 октомври 1945 година 

Београд 

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

737. 
За да се избегне од произволното толкуење на 

Уредбата за определуење цени на живата стока (го-
веда, свињи и ситна стока) и на мршавите свињи за 
гојење („Службени лист" бр. 69 од 11 септември 
1945 година) сојузното Министерство за трговија и 
снабдуење — Управа за цени — дава 

Т О Л К У Е Н ј Е 
НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА 
ЖИВА СТОКА (ГОВЕДА, СВИЊИ И СИТНА СТОКА) 

МРШАВИ СВИЊИ ЗА ГОЕЊЕ („СЛУЖБЕН 
ЛИСТ" БР. 69 ОД 11 СЕПТЕМВРИ 1945 ГОДИНА) 

Во чл. 1. кај определуењето цените на свињите 
под зборш „Тешка" има да се смета тежина на сви-
њите по пасмина (раса). 

Бр 8835/316 
29 септември 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снаб,дуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

738. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

На Југословенската државна железница, Тарифа за 
превозуење стока свеска I од 1 август 1945 година 

Д о п о л н у е њ а и и з м е н у е њ а 
Во Прилог V „Пристсцјбата за превозуење сто-

ката помегју извесни станици и дар очни колосеци да 
се спроведат следните дополнуења и изменуења: 
Апатни 

За превозуење стоката во колски товари шжег ју 
станицата и брегот, од кола 35 динари. 
Б атин,а Скела 

За превозуење стоката во колски товари помегју 
станицата и брегот, од кола 35 динари. 
Богојева) 

За превозуење ,стоката во колски товари помегју 
станицата и Дунавскиот брег, од кола 100 динари. 
Нови Сад 

За превозуење стоката, во колски товари помегју 
станицата и Ново-садските обор и, од кола 105 динари. 
Нови Сад—Дунав 

За превозуење стоката в,о колски товари помегју 
станицата и б,режниот колосек од кола 65 динари. 

Но ви С ад—Зимовн ик 
За превозуење стоката во колски то,вари помегју 

станицата и брежниот колосек, од кола 35 динари. 
Сремск,а Рача, да се додаде нова точка: 

ц) За превозуење стоката во кол,ски товари по-
меѓу станицата и товарниот колосек Нова Рача, од 
кола 50 динари. 
Шамац, да се брише пр истојбата под 2. 
Шибеник 

За превозуење стоката во колски товари помегју 
станицата и колосекот во пристаништето, од кола 
13 динари. 

ГУЖ бр. 11997/45. - Од Главната Управа на же-
лезниците, 10 октомври 1945 година. 

739. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

Основна тарифа на Југословенските железници 
од 1 октомври 1940 година 

П р и в р е м е н о и з м е н'у е њ е 
Во Основната та,рифа во чл. 86 д. о. IV по вто-

риот став да се избришат времено зборови: „Об,ичен 
рок за односу е л е" и да се стави: „рок од 3 часа". 

Скратен рок за објавуење од 15 дена е одобрил 
Министерот за соопштенија во актот ГУЖ бр. 16317/45. 

ГУЖ бр. 16317/45. — Од Гласаната управа на же-
лезниците, 10 ,октомври 1945 годи,на. 

О Д А И К О В Л Н И ^ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Антифашистичкото векје на народното ослободуе-
ње на Југославија 

на предлог на Врховниот коман,дант на Југосло-
венската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

р е ш у е 
да се за умешност во -командувањето, покажана хра-
брост, специјални подвизи и паразити заслуги за на-
,род одликујат 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 
мајори: Баочић И. Јакша, Бобнар Ј. Стане, Де-

желин Ј. Јосип, Илинчић Р. Спасоје, Јукић А. Аугу-
стин, Лаковић И. Милош, Лончар Н. Богдан, Мартић 
Ј. Грго, Павлетић Ј. Никола, Поповић Д. Милорад 
и Виловић П. Даниел; 

капетани: Антуновић Ш. Доменико, Буљан А. Сти-
ла, Дреага М. Божидар, Драшковиќ М. Милорад, 
Фабрис А. Оњегин, Ибрахимпашић А. Мујо, Јаић 
Б. Светолик, Јуловић М. Војин, Којић И. Сретен, 
Кончар Д, Богдан, Котараш И. Ђуро, Ковачевиќ С. 
Васо, Левичник К Јуриј, Мујалић И. Анте, Мирановић 
Н. Арсо, Минић Ф. Иво, Петровић Ђ. Милић, Пећа-
нац И. Стево, Радаковић С. Мане, Стипетић С. Јосип, 
Стричевић-Шолић С. Никола, Сушак И. Мирко, Шер-
бо Ј. Мирко, Шеме А. Јоже, Вукосавић С. Петар и 
Жарнић Б. Јово; 

командант на баталјонот Јуришић А. Јово; 
поручници: Булајић Ј. Илија, Ча,ло И. Миљенко, 

Дракулић С. Живко. Гилевић Ј. Иван, Гурдулић Ј. 
Иван, Голов Ј. Нацо, Јандрић Р. Максим, Ловрић 
М. Раде, Лукач Ј. Богдан, С мирков Н. Олег и Швоња 
Ш. Милош; 

потпоручници: Опчић С. Зоран и Пејовић Ч. 
Љубомир; 

заставниц,и: Козара,ц Мирко и Чировић М. Драган; 
старии водник Ботдановић М. Ђуро. 
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СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Јовић Ј. Никола; 
поручници: Беовић С. Јура, Борић Б. Никола И 

Павић С, Душан; 
потпоручници: Парот С. Анте и Русео Р. Алекса 
водник на водот Будровић -П. Перо. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Ш РЕД: 
мајор Видом М. Кажимир; 
капетани: Фиумон А Вилко, Јовић Ј. Никола 

и Ливић Б. Жељко; 
поручниц,и: Аљиновић А. Марин, Буловић П. Ђу-

ро, Чгпета М. Анте, Димитровић В. Петар, Џин Д. Ре-
шад, Гаврановић Ј. Васо, Качунић М. Орано, Кромпић 
Л. Славко, Пешић Ј Јосип, Штамбук М. Анте, Уводић 
Б. Андрија, Вукушић П. Фердинанд, Вучковић С. Лу-
ка, Зарић Д. Илија, Живковиќ П. Петар и Жижић 
И. Далибор; 

зам. на командантот на бат. Симончић П. Тартан; 
п о т п о р у ч н и к : Јарамов М. Југослав, Мартинић 

М. Тонћи, Милишић И. Марин, Раде Шпиров Никола, 
Шкубоња А, Пашко, Ткач Е. Артур, Врдељак В Ви-
томир и Жагор А, Тонко; ^ 

заставник Трнинић Б. Лука 

Бр. 251 
26 јуни 1945 година 

Београд 
За секретар, Претседател, 

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

Д Е К Г Е Т И 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ 

и ТЕЛЕФОН 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон Мбр. 9064 од 26 јули 1945 
година, ,а на оси о вани е на решеното на Министер-
ството за пошта, телеграф и телефон број 3925 о д 
18 април,и 1945 година се п,ремешта во Дирекц,ијата1 

за пошта-, телеграф и телефон С а р а е в о , Јанковић Ј. 
Живомир, виши контролор 6 група, пошта, телеграф 
и телефон Петровац Пожаревачки, по молба. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и 
телефон Мбр. 9115 од 27 јули 1945 година, се отпу-
шта од државната служба С анди ћ Ј. Милош, служител) 
2 група пошта, телегра-ф и телефон Прелива , 

Со Решение на Министерот за пошта телеграф и 
телефон број 9251 од 28 јули 1945 година, на осно-
вание поднесена молба а по укажана потреба и чл. 4 
Уредбата За п о с т а в е ш е и унапреди ен. е на државни 
службеници на Демократска Федеративн,а! Југослав,ија 
и чл. 2 тач. 5 Уредбата за регулисуење принадлежно-
сти на службениците од граѓански ред се поставуе 
за ,П. т. служител) 2 група во пошта, телеграф и теле-
фон Прибој Вукојичић Момир. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и 
телефон бр. 9248 о д .28 јули 1945 година), а зарад,и 
това што спрема извештајот на Дирекцијата за по-
шта, телеграф и телефон Београд б,р. 10149/1 од 10 
јули 1945 година не долази на својата редовна дол-
жност се отпушта од државната служба Филиповиќ 
Д. Драгутин, чиновнички прип,равник по 5 45/1 Ч. з. на 
Дирекцијата п. т. и т. Бео,град, со денот 31 мај 1945 
година. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и 
телефон бр. 9336 од 19 јули 1945 година, а на осно-
ван,ие на поднесената молба се уважуе -оставката! на 
државната служба на Јараковић К. Тома, чиновнички 
приправник по 5 45/1 Ч. з. пошта, телеграф и теле-
фон Ужице. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон Мбр. 9117 од 27 јули 1945 година, заради 
тоа што е Ди,ре,кцијата П. т. т. Београд под бр. 11750 
од 9 јули 1945 год. известила да ОД 27 октомври 1944 
година не долази на ,должност се отпушта од др-
жавната служба Јовановић М. Благоје, помокјни ма-
нипулант 10 група пошта, телеграф и телефон Власо-
т,инци. 

/ 
Со Решение на ,Министерот за пошта, телеграф и 

телефон бр. 8527 од 19 јул,и 1945 год,ина, по укажана 
потреба, а на основ ание чл. 1 и 4 Уредбата за поста-
ва е њ е и унапредував на државни ,службеници! ,на Де-
мократска Феде,ратив,на Југославија и чл. 1 и 2 Уред-
бата за регулисуење принадлежности на државни слу-
жбеници од праг јански ред од 20 априли 1945 година, 
е поставена за чи,новнички приправн,ик ,по 5 45/1 Ч. з. 
во пошта, телеграф и телефон Херцегнови Вејновић-
Рундо Десанка, со тоа да и принадлежностите при-
паѓаат од 1 мај 1945 година. 

ИСПРАВКА 
Во ,,Службениот лист" бр. 69 од И септември 1945 

година е објавено Решението за од,реду ен. е цени на 
жива стока (говеда, самији и ситна стока) и на мр-
шави свинји за гојење. Во рукописот доставен за 
штампа се и от,крил а следната грешка: 

Во членот 1 в-о ставот „Говеда" стоји: „IV класа 
со ирско 40% месо во заклано стање Дин. 10.—" а 
треба да стоји: „IV класа со мање о д 40% месо во 
заклано стање Дин. 10.— 

Б,р. 9459/796. — Од Сојузното Министерство за 
трговија и енабдуење — Управа за цени, 5 окто,мври 
1945 година. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

729. Решение за одобрував обновата за ра-
бота на Народната ради,кална ст,ранка — 789 

730. Решение да се сите превози на државните 
соопштителни установи имат да плакјат во 
готови па,ри — — — — — — — — — 789 

731. Правилник за кре,дитирање на превозните 
трошкови 789 

732. Решение за од,редуење цени на лен 792 
733. Решение за от,куп на сливи маџарки за 

бербата 1945 година на произвогјачите — 792 
734. Решение за одредував цени на текстилните 

отпатци . — 793 
735. Решение за одредував цени н,а огревното 

дрво з,а подручје на Србија — — 793 
736. Решение ,за о д р е д у в а в цени за течни го-

рива ,и мазива — ' — — 794 
737. Толкување Уредбата за одредував цени 

на жива стока (,говеда, свињи и ситна 
стока) и на мршав и свињи за товење 
(„Службен л,ист" бр. 69 од 11 септември 
1945 година) 795 

738. Тарифско обавештеае — — — — — — 795 
739. Т ар и феко обавештење — — — — — — 795 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


