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29. 
У К А З 

30. 
У Р Е Д Б А 

На основа членот 3 точка 12 Законот за Поет* 
Седништвото на Уставши орман а скупштина, Пргт-
седништвото на Устав отвор ната скупштина про-
гласе 

З А К О Н 
ЗА НАПОМЕНУЕЊАТА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОД-
НАТА БАНКА НА КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 
ОД 17 ЈУНИ 1931 ГОДИНА СО ИЗМЕНУЕЊАТА И 
ДОПОЛНУЕЊАТА ОД 14 СЕПТЕМВРИ 1940 ГО-
ДИНА ИЗГЛАСАН ОД САВЕЗНА СКУПШТИНА И 
СКУПШТИНА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНО 
СКУПШТИНА НА ДЕНОТ 14 ЈАНУАРИ 1946 ГОД. 

. Член 1 
Насловот на Законот за Народната банка иа 

Краљевина Југославија се менуе и гдлои: „Закгж за 
Народшзгга банка на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија". 

Во чл. 1 на кешот Закон првата реч шиш а се 
менур, и гласи: 

,, Народ еа банка на Ко а љевица Југославија ке се 
©ика од сега Народна банка на Федеративна Ва-
родш Република Југославија". 

Член 2 * * ' ' 
Во текстот на Законот на Народната банка на 

Крчевина Југославија'се виесуат овие шменуења: 
1) називот „Краљевина Југославија" и ..Краље-

вима" се заменев со називот „Федеративна Народна 
Република Југославија". Овој налив може да се упо-
треби и во скратена форма: „ФНРЈ"; 

2) Изразот ..Краљев [указ" се замеиуе со изра-
зот „Указ на Претсаднкштвоио на Н а р о д н а скуп-' 
штипа на Федеративна Народна Република Југо-
славија"; 

3) називот „Службени новини" се за-менуе со 
»азив „Службен лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Член 3 
Овој За,ко«! ЅЈЃег»уе во сма кЈога ке се свЈеди 

во „Службениот лист на Федер а титан а Народна Ре-
публика Југославија". 

15. јануари 1946 година 
Белград 

Претседништво 
На Уставотворната скупштина па Федеративна 

Народна Република Југославија 
Секретар, ' Претседник, 

М. Перуничић, е р. , ДР И. Рибар, е. р. 

ЗА СТРУЧЊАЦИТЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ И Т^Х^ 
НИЧАРИТЕ ВО ВАЗДУХОП ЛОВСТВОТО НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 
Член 1 

Стручниот персонал во ваздухопловството на 
Југословенската армија, кој по фоомацијата не зав-
зима положај на офицери и чиновници, има да се 
разврста во четиои категории, и тов-ч 

а) стручњаци; 
б) специалжти; 
•в) постари специал исти; и 
г) техничари. 

Стручњаци 
Звањето на стручњак го стекнуат бооците на 

отслужуење својот обавезен рок во ваздухоплов-
ството, кога претходно со успех ке свршат пропи* 
СРНИ курсеви на соодветната стручна гранка на ваз. 
духопловството. 

Во таа категорија спагјаа сите оние стручни 
гранки на в аздухоп л о вете ото за кои претходно е по-
требна обука на борците на специални курсеви, со 
траење најмалку 2 (месеца а највекје 6 месеци. 

Во таа категорија на стручните гранки влегуат: 
авионските стрелци, л&добранците, слагачите на па-
добраном минерите, саперите. маскирците, пожални-
циге, болничарке, оружарите, мотористите, тофе-* 
рите, трактор истите, виклерите, електричарите, аку--
гулатористите, лаборантите, фотолаборантите, ради-
стите-стрелци, радиотелеграфистите, радиогониоме-
тристите, телефонистите, телепринтистите. метеоро-
лошките осматрачи, административците и складишта, 
рите. 

Член 3 
На стручњаците прилагаат парични принадлеж 

ности предвидени со чл. 7 и 8 Уредбата За регули-
рање принадлежностите за лица на служба во Југо-
словенската армија и морнарица според положајот 
на кој се навогјаат, како и додаток за време служ-
бовање^ во Југословенската армија и морнарица 
предвиден со чл. 10 на истата Уредба. 

х ~ Специалисти 
Член 4 

Звањето на специалиста го стекнуат свршените 
питомци на ваздухопловната школа на специалисти-
те, како и борците и подофицерите стручњаци, кон 
по отслужењето на својот обавсзен рок се јават и 
ик' се одобри ^натамошно служење во ваздухом 
пловството, а се оценети да располагат со стручна 
способност и многу добра пракса за звање на спе-
циалиста на соодветната гранка. 

Во таа категорија на стручен персонал влегуат 
авиомеханичарите, механичарите-оружари, радио-
механичарите, електромеханичарите. фино-механича* 
рите, ауто-механичарите и метеоролозите. 
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Член 5 
^ ' На специал истиве црипагја месечна плата во из-
Ѕос од Дин. 800.— 

Постари специалисти 
1 Член 6 

Звањето на постар специалиста го стекпуат спе-
диалистите кои провеле во звањето на специалист 
,најмалку две години и кога ке положат испит за 
постар специјалист. 

1 Член 7 
На постарите специјалисти припаѓаа месечна пла-

та во износ од Дин. 1.500.— 
Техничари 

Член 8 
Звањето на техничар го стекнуат постарите спе-

циалисти кои провеле во звањето на постар специ-
јалната најмалку три години а претходно ке поло-
жат испит за техничар. 

| Член 9 
Техничарите се разврстуат во пет платни групи 

без обзир на разред от на скапотијата, и това: 
.V група со месечна плата од Дин. 3.000.— 
IV група со месечна плата од Дни. 3.250.— 
•III група со месечна плата од Дин. 3.500,—5 

И група со месечна плата од Дин, 4.000,— 
I група со месечна плата од Дин, 4.500.— 
За стекнуење право на техничар за преминуење 

}на повисока платна група потребно е да исполнат 
1 следните услови: 

а) да провеле на работа во логичната платна 
група најмалку 3 години; 

б) т на работата покажале стручна способност, 
завзимљивост и многу добра радосност и да се со 
Добро владање. 
1 / Член 10 

На специалистите, постарите специалисти и так-
тичарите, покрај месечната плата предвидена со оваа 
Уредба, припаѓаа додаток за време служењето во 
'Југословенската армија и морнарица според чл. 10 
:од в) Уредбата за регулирање принадлежностите да 
'лицата на служба во Југословенската армија и мор-
нарица и фамилијарен додаток од членот 13 »а иста-
та Уредба. 

Член 11 
Принадлежностите по оваа Уредба подлежуат нѓа 

опорезуење како и принадлежностите на државните 
чиновници сем порезот на неженените. 

Член 12 
Стручњаците, специал истите и постарите специја-

листи примаат од државата бесплатно храна, алишта 
и обувки и добиваат бесплатен стан во касарната. 

На оженетите стручњаци со подофицерски чин, 
на специалистите и постарите специалисти ке се ис-
платуе храната и станот во пари, чија висина ке се 
регулира со посебно наредуење. 

Член 13 
Стручњаците со чин подофицерски, специ алати-

те, постарите специалисти и техничарите на служба 
во ваздухопловството ^ожат за себе и за својте фа-
милии кои се должни да ги издржаваат, да набавуат 
сите артикли по цените на коштањето од војните 
магацини по таблицата која ке ја одредат надлеж-
ните оделења на Министарст&ото ва народна од* 
брана. 

Член 14 
Категорпеењето на постојекјите кадрови на 

стручњаци и специалисти во ваздухопловството во 
звање на стручњаци, специалисти, постари специал«. 

сти и техничари ке извршат опециални комисии на 
Командата на ваздухопловството, на ваздухопловни-
те обласни команди, штабовите на ваздухопловните 
дивизии, штабовите на ваздухопловните пукови и 
команди на аеродромите I ред, секоја за персоналот 
во својот органски состав. 

Комисијата за категори-сање ја образуат: ' 
командантот на допиената едонвда, на коман-

дата или установата; 
политичкиот колесар; 
начелникот на Персонално^ оделење или ше-

фот на Персоналниот отсек односно персоналниот 
референт; и 

по фо рм а ци јата најстариот рако во дил ед на до-
тичната стручна гранка. 

Решеното за признавање и доделуење звањето 
на стручњак и специалиста ке донесуат штабовите 
на ваздухопловните дивизии и на нив рамни коман-
ди и установи на ваздухопловството. 

Решењето за признавање и доделуење звањето 
на постари специалисти и техничари ке донесуе Ко-
мандата на вавдухошовството. 

Член 15 
Независно од одредбите на чл. 4, 6 и 8 на овал 

Уредба може да се преведат: 
1) Во звање на специалист; 
борците *и нодофицерите на соодветните струч-

ни занаети, кои подлежуат на демобилизација, а 
желаат и натаму да останат во ваздухопловството 
на Југословенската армија сад сл|уокеле во НОВ и 
ПОЈ и Југословенската армија и морнарица најмалку 
1в несеш! а од това најмалку 6 месеци во ваздухо-
пловството на Југословенската армија, а се оценети 
да располагат со стручна способност и пракса за 
обавуење должностите предвидени за специалисти и 
со своето досегашно држење, заложуење и пожр-
вованоста во работата тоа го заслужуат. 

2) Во звгње на постар специ а лист а: 
подофгацерите на соодветните стружни занаети, 

ш и подлежу^ на демобилизација, а сакаат и ва-
тамо да останат во в аздухоп ловството на Југосло-
венската армија, ако служеле во НОВ и ПОЈ и Ју* 
гослсхв-еноката армија и морнарица најмалку 18 ме-
сеци а од тоа најмалку година дена во ваздухоплов-
ството на Југословенската армија, а оценети се да 
растоварат со стручна способност и пракса за оба-
вљање должноста предвидена за постари спевдиали-
сти и со своето досегашно држење, заложување и 
пожотвованоста во работата тоа го заслужу-ат. 

3) Во звање на техничари: 
борците и под офицер ите на соодветните занаети, 

ако служеле во НОВ н ПОЈ и Југословенската ар-
мија и морнарица намалку 2 и пол години, а од тоа 
провеле најмалку 16 месеци во в1ае духон ловството на 
НОВ и ПОЈ и Југословенската армија. 

Паклуштето од прописите еа оваа Уредба, мо-
жат да се постават на зваше иа опеодиалисти, на по-
стари опсадна ли сти и техничари во воздухоплов ств ото 
лица од граѓанството, армијата и морнарицата, со 
ванредна стручност и народна оп вшиено ст, нако не 
ги исполнуваат условите превид ени со оваа Уредба. 
По о^а ке доне су е решење: 

а) за специал и сти и постари сап евди алисти Коман-
дата на ваздухопловството; 

б) за техничари Министер стото на »народната 
одбрана. 

Член 16 
Првв1о1дуењ'ето и по став учењето на персоналот на 

воздухоплова тв ото на зв1ање с т р у ч њ а к специјали-
сти, постари специалмсти и технички има да се из-
врши во број кој е предвиден со формалната ва 
ВазДУХОПЛЈОВСТВОТО. « -

I Член 17 " 
Тожуењето на оваа Уредба како и тетстанело 

з« нејзиното применуе-ње ке го издаде Министер« 
ството на народната одбр)аши. < • - . ^ 
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Член 18 < 
ОЈв&а Уредба добива обавезна оила! кога ке се 

објави во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 5 
7 јануари 1946 година 

Белград 
Претседник на Министерскиот совет 
и Министер на народната одбрана, 

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

31. 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПЕЦИЈАЛНИОТ ВАЗДУХОПЛОВЕН ДОДАТОК 
НА ПЕРСОНАЛОТ НА СЛУЖБА ВО ВАЗДУХО-

ПЛОВСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 

Член 1 
'Месечниот спец и ален ваздухом ловен додаток на 

персоналот на служба во в аз духопл ов снао то на Ју-
гословенската адилија се одреду« према врстата и 
природата од службата која ја врши, звањето и по-
ложајот до мој се навогја. 

Член 2 
Следи а лимот воздухопловен додаток по оваа 

Уредба тече од 1 февруари 1946 година. Испла-
тата ке се ©рши секо' месец 'унапред. Во случај про-
мена на службата, звањето или положајот, која би 
предизвикала промена - на висината на додатоците, 
новиот додаток ке се исплатуе од првиот ден на на-
редниот месец по настанатата промена. 

Член 3 
На »ме на опевдиалниот ваздЈухоетлове« додаток 

пропаѓ ја: 
а) ма командантите на бомбардер ските и тран-

спортните воздухопловни пукови и дивизии 1600.— 
'денари; 

б) на сите активни летачи на служба во, бом* 
бар дер ските и транспортните единици, на наставни-
ците за летање н пробните пилоти иа положај на 
командант на батаљон и начелник на бригада 1300.— 
•динари; 

в) на командантите на ло в даските и ју р итните 
ваздухопловки пукови и дивизии 1100.— динари; 

г) на сиге активни летачи иа служба во боод-
б ард ере ките единици, на наставни,пите за летање и 
пробните пилоти на положај залупио до агјутант иа 
батаљон 1000.— динари; 

д) т сите активни летачи »а служба во ловци-' 
ск^те и јуришните летачки единици и во- а^ропла-
ните за врска на положај командант на батаљон и 
начелник на бригада 900.— динари; 

гј) на сите активни летачи на служба во ловци-
ските и ј урмиште летачки единици и но а ероти-
ките за воска на положај заклучно од агјутант на 
батаљон 800.— динари; 

е) на сиот технички персонал на работа на 
аероил аните в^ бомбардер ските, транспортните и 
шк олските единици 600— динари; 

ж) на летачи стручњаци 500.— динари; 
з) «а сиот технички персонал на работа на аеро-

планите во летачких е и јур итните единици и, на ае-
роплан ите за врска 500.— динари; 

и) ад штабниот персонал со летачко »вање 500.— 
динари; 

ј) на стручњаците на работа на аеропланите во 
летачката единици 250.— динари. 

Член 4 
Сагдиалниот ваздухопловен додаток не подле-

жуе на опор е зуење. 

Член 5 
Толчењето на оваа Уредба, како и напатствие™ 

за нејзиното применуење ке ги издаде Министер-
ството на народната одбрана. 

Член 6 
Оваа Уредба добива обавезна сила кога ке се 

објави во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 6 
7 јануари 1946 година 

Белград 
Претседник на Министерскиот совет 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 

/ Јосип Броз-Тито, е. р. 

32. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУЕЊЕ 
ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА НА НАЈМЛА-
ДИТЕ ГОДИШТА И ДРУГИ ПАРТИИ ПОСТАРИ 
ГОДИШТА, ХРАНИТЕЛИ И СИТЕ ЖЕНИ ОД 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И МОРНАРИЦА 
МБ. БР. 15100 ОД 1 НОЕМВРИ 194Ѕ ГОДИНА1 

(„СЛУЖБЕН ЛИСТ" БР. 85/45) 
Како знатен бро, лица, отпуштени од Југосло-

венската армија (морнарица) во времето од 1 мај 
1945 годиш па до об јадењето на Законот за демо-
билизација на најмладите годишта и други партии 
постари годишта на обвезници, хр аните ли и сите 
жени од .Југословенската армија и морнарица од 
26 октомври 1945 година не уоп ел до 31 декември 
1945 -година да поднесе молби за признавање правата 
стечени со овој Закон, кој рок е прописан со чл. 6 
»а Правилникот за извршувале наменетиот Закон 
УРЛб. бр. 15100 ОЈД 1 МОЕ мери 1946 година, тоа на 
основа чл. 6 на тој Закон 

р е ш у а м: 
Рокот аа подне оу ење молби по чл. 6 на Пра-

вилникот 39 »звршуење Законот за демобилизација 
Мб. бр. 15100 од 1 ноември 1946 година. („Службен 
лист" бр. 85/45) да се продолжи до 30 јуни 1946 
година. 

Во врска со ово во чл. 6 (став втори) на о»х 
Прашалник да се внесе измена, така да се место „31 
декември 1945" стави „30 јуан 1946 година". 

Мб. бр. 596 
И јануари • 1946 година 

Белград 
Претседник на Министерскиот солет 
и Министер на народната одбрана, 

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

33. 
На основа чл. 12 и 13 Законот за поштажжо-

штедниот, чековниот и вирманскиот промет доне-
сувам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА КАМАТАТА НА ШТЕДНИОТ УЛОГ КАЈ 

ПОШТАНСКАТА ШТЕДИОНИЦА 
I. Поштенската штедионица плакја по редовни ге 

штедни улози 3% камата годишно. 
По овие улози улагачот може ра располага на 

пошта т 500!— динари на ден, а на благајните на 
Поштавската, штедионица тц преку штедна упут* 
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»ица преке/ пошта до 10.000 —< динари месечно. Изно-
сите преку 10.000.— до 20.000 динари се исшгатуат; 
Но истекот на откажаниот рок од 1 месец; преку, 
120.000.— до 50.000,— динари уз отказен рок од 2 
месеца и преку 50.000.— дава,ри уз отказни рок од 
3 месеци. Додека е во тек отказот ка 1 ш и 2 месеца, 
не може да се направи поновни откјав на истиот рок. 
Дадениот отказ не ја исклјучуе возможности на 
лолзуењето на месечните квоти. Неиоползуваните 
квоти во еден месен не можат да се исползуват во 
подоцните месеци. Доколку на улагач от хитно му 
се потребни пари Поштарската штедионица може 
хитно да му го (наплати улогот и пред истекот на 
откажаниот рок уз одбиток ма есконтната камата 
од 1% годишно, за времето додека би траел откажа-
ниот рок. 

II. На уловите, плателе« по гледање, Пот на« ек ата 
штедионица плаќаа 2% камата годишно. Износот на 
овие улови не е огреши Јен, али каматата се одобруе 
само на износот на улогот до 100.000.— динари. 

III. На улогите со договорен отказни рок од^ 
ѕТ година Поштенската штедионица плак ја 4% камата 
годишно. Доколку на улагачот, хитно му се потреби** 
пари, Поштанска та штедионица може да го исплати! 
улогот и .пред истекот на отказниот рок уз одбиток 
на есконтната камата од 2% годишно, за времето 
додека би тр?Јел отказниот рок. 

IV. Ова Решење влегуе во сила на 1 јаму ар« 
1946 година. 

ПШ. I бр. 5481 
31 де ке МР ри 1045 годара 

Београда 
Министер на .. • . 

Сретен Жујовић, с. р. 

34. 
ЗВАНИЧНА ОБЈАВА 

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИЈАЦИЈАТА ОД 
ГЕРМАНИЈА, ШВЕДСКА, НОРВЕШКА И ДАНСКА 
Т На основа чл. 5 Законот за земање државјан-
ството на офицерите и подофицерите од бившата 
Југословенска војска, Кои не сакаат да се вратат во 
^татковината, и на припадниците на војните форма-
ции кои служеле на окупаторот и побегнале во 
^странство, а во согласност со Министерот на народ-
ната одбрана, 
V о б ј а в у а м : 
/Да репатријацијата на државјаните на Федеративна 
^Народна Република Југославија од Германија, Швед-
ска, Норвешка и Данска е завршена. 

Рокот од два месеца по ставот 1 чл. 2 Законот 
за земање државјанството на офицеоите и подофи-
дерите од бившата југословенска војска ке започне 
да тече во секоја од споменатите земји по истекот 
од 8 дена од денот кога нашето дипломатско од-
носно БОЈНОТО претставништво истакне во своите 
службени простории званична објава оти репатри-
»јацијата на државјаните на Федеративна Народна 
Република Југославија од односната земја е завр-
шена. 

Дипломатските односно војните претставништва 
во односните земји ке објават на уобичаен начин 
и преку штампате и радиото, оти репатриацијата е 
завршена како и денот од кога тече рокот од два 
месеца после кој настапуваат последици по Законот 
за земање државјанството на офицерите и подофи-
церите од бившата југословенска војска за лица кои 
не ке дадат изјава оти се спремни да се вратат во 
татковината. 

Бр. 101 
И Јануари 1946 година 

Белгрпд 
Министер на внатрешни ге работи, 

Влада Зечевић! е, р. 

35. 
На основа членот 2 Законот за поштанско, теле-

графско-телефонските .такси, со Решението на Ми«? 
•»»етерот на поштите, телеграфите и телефоните од} 
117 декември 1945 година бр. 18601, а во споразум1.' 
со Министерот на финансиите од 31 декември 1949 
година V бр. 14297, прописана е со важност од 15' 
'јануари 1946 година 

ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОН-
СКА ТАКСЕНА ТАРИФА 

ПОШТАНСКА ТАКСА г 

1. ПИСМА 
Во внатрешниот саобраћај: 

до 20 гр. 2.50 Дин. 
Преку 20 гр. » 50 „ 4 , -

» 50 Ј* » 250 „ 6,— и 1» 250 1» „ 500 „ 9 - -
») 500 »» „ 1000 „ 1 5 . -„ 1000 „ 2000 „ 25.—< 

Најголема тежина 2 кгр. 

Во мегјународниот саобраћај: 
до 20 гр. 5.— Дин. 

Преку 20 гр. за секои 20 гр. или дел 
на оваа тежина — — — — — —' 2.50 Дин. 

Најголема тежина 2 кг. 

2. ДОПИСНИЦИ 
Во внатрешниот саобраћај: 

Отворена — —I — — — — 1.50 Дин* 

Во мегјународниот саобраћај: 
Отворена — — — — — — — 3.— Дин. 
Затворени дописници се франкираат како пи-

сма најмала тежина. 

3. ТИСКАНИЦИ 
Во внатрешниот саобраћај: 

до 50 гр. 1.— ДНР 
Преку 50 гр. „ 100 м 2.— „ 

'100 „ „ 250 „ 3.— „ 
> 250 „ „ 500 „ 4.—> „ 
г 500 „ „ 1000 „ 5.—• „ 

1000 „ „ 2000 „ 9.— „ 
2000 „ „ 3000 „ 16.— „ 

Во мегјународниот саобраћај: 
за секои 50 гр. или дел на оваа тежина 1.— Дин. 
Најголема тежина за внатрешна и меѓународни 

саобраћај 2 кг.а ако е една поврзана књига 3 кг* 

4. ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА ' " ' 
\ * 

1. Весници 
За секој примерок адресиран неадресиран вратен 

до 100 гр. 0.10 Дин. 0.05 Дин. 0.10 Дин, 
преку 100 „ 200 „ 0.20 „ 0.10 „ 0.15 „ 

IV 200 „ ЗОО „ 0.30 „ 0.15 „ 0.20 „ 
»» ЗОО „ 400 „ 0.40 „ 0.20 „ 0.25 „ 
*> 400 „ 500 „ 0.50 „ 0.25 „ 0.30 „ 

2. Списанија "-»V, • " * 
За секој примерок адресиран не адресира« вратен 

до 100 гр. 0.12 Дин. 0.06 Дин. 0.10 Дин, 
преку 100 „ 200 „ 0.25 „ 0.12 „ 0.15 п 

200 „ ЗОО „ 0.35 „ 0.17 „ 0.20 и 
ЗОО „ 400 „ 0.45 „ 0.22 „ 0.25 „ 
400 „ 500 „ 0.55 „ 0.27 „ 0.30 „ 

За прилози кој не се однесуват на дотичните 
новини или часописи се наплатуе на име такса за 
секој 100 прилози или дел на овај број 5 динари. 
Тежината на еден прилог не може да премине 30 тд.-
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За новини и часописи кој ги испраћат уред* 
ништвата се наплатуе такса во готово, а за вратени 
.примерци се наплатуе такса во франко, марки. Нај-
мала такса кај враќањето е 1 динар. 

Ѕ ' 5. КНИЖЕВНИ ОГЛАСИ 
Во внатрешниот саобраћај: 

за секој примерок до 100 гр. — — 0.20 Дин. 
Такса се наплатуе во готово како и за весници 

и списанија кои уредништвата ги пракјат. 
Најмала тежина 500 гр. 

4 ; 6. ИСПУПЧЕНИ ОТИСЦИ ЗА СЛЕПИ 
; Штампани предмети со испупчен« букви-реље-
фи за слепи за секои 1000 гр. или дел на оваа те-
жина 0.50 Дин. 

Иста такса се наплатуе за внатрешни и меѓу-
народни саобраћај. 

Најмалена тежина за внатрешни и меѓународни? 
саобраћај 7 кгр. 

7. ПОСЛОВНИ ПАПИРИ 
Во внатрешниот саобраћај: 

до 50 гр. 2.— Дин. 
Преку 50 гр. » 100 V 2.50 

» 100 II » 250 II 3.— 
» 250 »1 9Ј 500 »1 4.— 
»» 500 1> » 1000 6.— 9» 
и 1000 »» ЗУ 2000 II 10.-- #1 

Најголема тежина 2 кг. 

х Во меѓународниот саобраћај: 
За секој БО гр. или дел на оваа тежина 1.— Дин. 
Најмала такса 4.— Дин. ' < 
Најголема тежина 2 кг. 

8. РОБНИ ОГЛЕДИ * 
Во внатрешниот саобраћај: I 

до 50 гр. 1.— Дин. 
Преку 50 гр. „ 100 „ 1.50 §> 

100 „ „ 250 „ 2.— „ 
250 „ „ 500 „ 3.— „ 

Најголема тежина 500 гр. 
: Во мегјународниот саобраћај: 

За секој 50 гр. или дел на оваа тежина 1.— Дин). 
Најмала такса 2.— Дин. 

Најголема тежина 500 грама. 
9. МЕШОВИТИ ИСПРАТКИ ' , 
ЈЈ0 внатрешниот саобраћај: . I * 

* За секои 50 гр. или дел на оваа тежина 0.50 Д и л 
Ако мешовита испратка содржи и робни огледи 

најмала такса изнесуе 2.— Дин. 
Најголема тежина 2 кг. е тоа да робните огледа 

чожат да бидат највекје 500 гр. 
С Во мегјународниот саобраћај: 

За секој 50 гр. или дел на оваа тежина 1.— Дин. 
'Ако мешовита испратка содржи и робни огледи 

најмала такса износуе 2.— Дин. 
Можат да се групират тисков/ини, пословни па-

пири и робни огледи. 
Најголема тежина 2 кг. со тоа, да робните отле-

Ш мрднат Да бидат највекје 500 грама. „ — - -
ИО. ПОШТАНСКИ УПУТНИНИ 
; Во внатрешниот саобраћај: 

до 50 Дин. 2.— Дин. 
Преку 50 

100 
250 
500 

1000 
2500 

100 
250 
500 

1000 
2560 
5000 

3.— 
5.— 
7.—• 

10.— 
15.— 
20.— 

За телеграфон упутници се наплатуе покра] такса 
за упутнички износ уште и такса за хитна достава и 
такса за упутница телеграма, према бројот на збо-
ровите. 

Такса се наплатуе во готово. 
Во меѓународниот саобраћај: 

Преку 100 
ДО 100 Дин, 4.50 Дин. 

Преку 100 » 200 ЗУ 5.— 
200 м ЗОО I) 5.50 „ 
ЗОО )» 400 6.— „ 
400 >1 500 Ј| 6.50 „ 
500 II 600 7.— „ 
600 II 700 33 7.50 
700 )> 800 зз 8.— 
800 а 900 8.50 „ 
900 » 1000 „ 9.— „ 

Со една упутница не може да сс испрати више 
од 1000 Динари. 

За исплата приспелим упутници од иностра^1 

ство приликом исплатата се наплатује од примачот! 
следна такса: 

а) Такса за исплата упутниците дома 
до 100 Дин. 1,— Дин. 

Преку 100 Дин. „ 1000 „ 2— „ 
„ 1000 „ „ 3000 „ 3.— „ 
„ 3000 „ „ 5000 „ 5.— „ 

б) Такса за исплата упутниците во пошта 
до 5000 Дин. 1.— Дин. 

11, .ЧЕКОВНИ ПРОМЕТ 
1. Уплата 

До 50 Ди«. 0.50 
Преку 50 Дин. |Ј 100 » 

зз 100 л 250 1.50 
V 250 и » 500 1» 2. 
и 500 и II 1000 2.50 
зз 1000 м |> 2500 II 3.— 
>» 2500 и л 5000 лџ 

I) 5000 II и 10000 ЗУ 6.— 
Ј> 10000 II II 25000 }> 8.— 
» 25000 и II 50000 ЗУ 10.— 
Ј» 50000 II 100000 ЗУ 12.— 

За секои други 100000 дин. или дел на овој износ 
се наплатује уште по 2.— дин. Оваа такса се напла-
тне од уплатилецот во готово. 

2. Исплата 
а) Такса за исплата чекови« упутници дома: 

до 100 Дин. 1.— Дин. 
Преку 100 Дин. „ 1000 „ 2.— „ 

' I „ 1000 „ „ ЗООО „ 3 . - „ 
.Г ,, 3000 „ „ 5000 „ 5.— „ 

За износи кои се преку 5000 динари а се испла« 
туат по нарочита дозвола, се наплатуе такса 7.— Дин* 

б) Такса за исплата чековни упутници во пошта: 
до 500 Дин. 1.— Дин. 

• Преку 500 Дин. „ 2500 „ 2.— „ 
„ 2500 „ „ 5000 „ 3.— „ 
„ 5000 „ 5.— „ 

Оваа такса се наплатуе од корисникот и се лепи 
на грбот на чековната упутница во порто марки. 

12. ПОШТАНСКИ НАЛОЗИ 
Во внатрешниот саобраћај: 

Покрај таксата на препораченото писмо према 
тежината се наплатуе и такса за поднесуење 2.— 
Дин. 

13. МАЛИ ПАКЕТИ 
Само во мегјународниот саобраћај со земјите 

кои пристанале на таа служба. 
1) За секои 50 гр. или дел на оваа тежина 2.— Дин. 

Најмала такса 7.50 „ 
Најголема тежина 1 кг. 

2) За испорака мал пакет во пошта „ 
3) За испорака мал пакет дома — — 10.— „ 
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Такса под 2 и 3 се наплату е од прималецот и 
лепи на исправата во порто марки. 

14. ВРЕДНОСНИ ПИСМА 
Во внатрешниот саобраћај 

а) Такса по тежина: 
Оваа такса се состои од такса на препорачаното 

писмо иста тежина. 
б) Такса по вредност: 

до 100 Дин. 2.— Дин. 
Преку 100 Дин. „ 500 „ 3.— 

500 „ „ 1000 „ 6.— 
„ 1000 „ „ 2500 „ 10.— 
„ 2500 „ „ 5000 „ 15.— 
„ 5000 „ „ 10000 „, 20.— 
„ 10000 „ „ 100000 „ за секои 1000 

Дин, или дел на оваа свота, уште по 1.— Дин. 
Преку 500.000.— Дик за секои 1000 Дин. или дел 

на оваа свота уште по 0.50 Дин. 
Преку 1,000.000.— Дин. за секои 1.000.— Дин. 

или дел на оваа свота уште по 0.25 Дин. 
Такса под а) и 6) се наплату^ од испраќачот 

при предаја на испратете. 
15. ПАКЕТИ 

Во внатрешниот саобраћај: 
1) Такса по тежина: 

преку 1 
до — 7.— 

12 . -
16.— 

— — 25.— 
35.— 
45.— 

Дин. 
I 

1 кг. 
3 

3 „ 5 
„ 5 „ 1 0 
„ 10 „ 15 
„ 15 „ 2 0 

2) Такса шо вредност. 
Такса по вредноста кај пакетите е иста како и 

тачсита по вредноста кај вредносни писма. 
* 16. ПАКЕТИ СО СВЕЖ ЕМИШ 

Во внатрешниот саобраћај: 
до 6 кг. 7.— Дин. 

преку 6 „ 9 „ 10.— „ 
» 9 >» 12 „ 12.— „ 

17. ПРЕПОРАЧАНО РАКОВАЊЕ 
Во внатрешниот саобраћај 5,50 Дин. 
Во меѓународниот саобраћај 7.— „ 

18. ОТКУПНИ ИСПРАТКИ 
Во внатрешниот саобраћај: 

Сем редовната такса, се пр&кја кај продавањето 
на откупните писмени испратки и вредносни писма 
уште и таква за 'Предочени (презентирање) такса од 
2.— Динара. 

Од наплатената откупнина кај (Препорачаните пи-
смени и е пратки и вредносни писма, се одбива упут-
ничката такса и таксата за упутничката вредносница 
а остатокот се пракса на праосјачот на поштанска 
упутница. Кај пакетските откупни испржат ки плакја 
пракјачот по случај на предавањето сем редовните 
такси и упути,ичка такса. 
19. ПОВРАТНИЦА И ИСПЛАТНО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

При предавањето 
Во вШЈтрешниот саобраћај 5.— Дин. ^ 
Во меѓународниот саобраћај — — 5.50 „ 

После предавњето: 
Во внатрешниот саобраћај 6.50 Дин. 
Во меѓународниот саобраћај 7.— „ 

20. ХИТНА ДОСТАВА 
Во внатрешниот саобраћај: 

Во потесно доставио подручје: 
за писмоносни испратки и вредносни 

писма 6.-- Дин. 

за пакети до 3 кг. тежина 12.— „ 
за пакети преку 5 кг. тежина наплату]е 

се такса за хитна достава на извештајот 
за приспеће™ — — 6.— „ 

Во внатрешниот саобраћај: 
За писмоносни испратии и вредносни 

писма 10.— „ 
За пакети без обзир на тежина 14.— „ 

21. КУТИИ СО ОЗНАЧЕНА ВРЕДНОСТ 
Можат да се испраќаат само во меѓународниот 

саобраћај по следната тарифа: 
а1) За секои 50 гр. или дел на оваа 

тежина — — 5.— Ди.н.: 
Најмала такса по тежината 14,50 „ 

б) Према износот на означената вред-
ност за секои ЗОО зл. фр. или дел од 
оваа сума по 9.— „ 

в) Такса за препорачано ракуење за 
странство 7.— „ 

22. ПРАКЈАЊЕ ПО ПРИМАЧОТ И ВРАКЈАЊЕ НА 
ИСПРАТКИТЕ 

За прак јање пакети по примачот или враќање на 
истите се засметуе такса по тежината, извештај за 
довогјањето (за пакети од странство) и такса по вред-) 
поста ако е оваа означена, како и евентуална лежа-
римска такса. 

Сите овие такси се наплатуат од примачот, од-
носно лицето на кое испраткапа му се испорачуе и 
се лепат во порто марки на спроведеног лист. 

23. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОВОГЈАЊЕТО 
Во мег ју народниот саобраћај: 

За местата кај што се вредносните писма и па-
кети испорачуат на пошта за извештај аа довогја*1 

њето се наплатуе 2.— Дин. 
Таксата се наил ату е од приматот и се леш на 

извештајот во порто марки. 

24. ДОСТАВУЕЊЕ НА ВРЕДНОСНИ ПИСМА , 
И ПАКЕТИ ДОМА 

Во меѓународниот саобраћај: 
За испорака во местата мај што се врши доста-

вата дома се наплатуе од примачот: 
а.) за вредносни писма: 

до 5000 Дин. 2.— Дин. 
преку 5000 „ 10000 „ 3.— „ 

„ 10000 5.— „ 
б) за пакети: 

до 5 мг. 3.— Дин, 
преку 5 „ 10 „ 5.— „ ; 

„ 10 „ 20 „ „ : 
Такса се легни во портр ма.рми на доставеа »справа. 

25. ЛЕЖАРИНА 
За пакети мои не се подигнат од пошта во рок, 

за секој ден за кој треба да се наплати лежарина! 
се наил ату е: 

За пакети без вредност како и до 
1000.— Дин. вредност 2.— Дин, 

За пакети преку 1000.— Дин. вредност &— „ 
Најголема лежаринска накев износу« — 90.— „ 

' 26. КУПОН ЗА ОДГОВОР 
Само во меѓународен саобраћај: 

Продај напа вредност на купонот 8.— Дин. 
Купоните на страните управи се замену ат со една 

или повекје марки мои претставуат вредност на так-:, 
сата од обично писмо за странство на најниската 
стола на тежината. 

27. КАРТА ЗА ИСТОВЕТНОСТ 
За издавање карта за истоветност се наилатуе 

такса во износ од 13.— Дин. од кои 10.— Дин. се 
лепит во франко марки на самата карта. " -



Т А Р И Ф А 
ОГЛАСНИХ ТАКСА ЗА „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФЕДЕ-
Р А Л Н Е НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ" 

ЗА ЈЕДНО ОГЛАШАВАЊЕ 

Динара 
1) а) Сви службени огласи државних, 

земаљских, народноослободилачких и цр-
квених устаоова и школа наплаћиваће се 
од Једне рчи — — — — — — — — 1.— 

б) Табеларни слог плаћа се од 1 см, 
у Једном ступцу — — — — — — — 8.— 

2) За сва оглашавања приватних лица и 
установа наплаћиваће се од Једне речи —* 2.— 

3) Огласи привредних предузећа (држав-
них и приватних) као што су: протоколаци* ^ 
је, регистрације, скупштине и зборови, ли- -
цитације, конкурси, промене управних од-* 
бора и томе слично, наплаћиваће Се од Јед-; 
не речи — — — — — — — — — 4.— 

4) а) Биланси привредних предузећа на-
плаћиваће се до половине стране — —» — 1.500.— 
а преко половине до целе стране — — — 3.000.— 

б) Биланси у табели наплаћиваће се 
три пута више. 

5) Службена саопштења, регистрације и 
томе слично, привредних задруга и њихових ~ 
савеза основаних по Закону о привредним 
задругама, хумана удружења задужбине и 
Томе слично наплаћиваће се од Једне речи 1,— 
^ 6) Судски огласи од речи наплаћиваће се 1.— 

НАПОМЕНА: 
- 1) На све огласе плаћа се такса по Тер* 

бр. 8 тачка 3 Закона о таксама и то: 
а) За ситне огласе до 20 квадратних 

сантиметара површине — — — — — 2.— 
б) За огласе преко 20 до 50 квадрат-

них сантиметра површине — — — —* 5,— 
в) За огласе преко 50 до 100 квадрат-

них сантиметра површине — — — — 36,— 
г) За огласе преко 100 до 400 ква-

дратних сантиметара површине — — — 70.— 
д) За огласе преко 400 квадратних 

сантиметара површине за свако оглашавање 150.— 
ђ) За штампање службеног огласа а 

по предмегу приватних лица плаћа се од 1 
огласа за једно штампање државне таксе — 5.— 

2) Огласи се објављују хронолошки редом. Ако 
се жели прекореда публикација, плаћа се за текст 
100%, а за табеларни слог 300% више. 

3) Огласи везани за рок морају бити предати 
најмање пет дана од дана када Је рок за објављи-
вање. 

4) Ако оглашивач жели да купи и „Службени 
лист11 у коме ће оглас бити објављен, дужан Је да 
положи још и 10.— динара по примерку. 

Ова тарифа ступа на снагу 1 јануара 1946 године. 
\ V Директор, * 

Сл, М. Нешовић, с» р. 

СЛУЖБЕНЕ О Б Ј Ш 
Ј>1 ДРЖАВНИ МАТИЧАР, РИЂИЦА 

I Објава о склапању брака 
Објављујем, да ниже наведени брачници желе ме-

ђу собом брак склопити и то: 
Младожења: Судар Душан, неожењен, радник, 

српске православие вере, рође« 15 маја 1909 године 
у Доњем Поло ју, син пок. Судар Милића и пок. Ка* 
рас Станке. 

Невеста: Беатовић Савка, неудата, домаћица, 
српске православие вере, рођена 1 јануара 1925 го-
дине У Братунцима, станује у Братунцима, кћи пок. 
Беатовић Павла и Илић Сташсаве. 

Позивам све оне, који што имају против намера* 
ваног брака именованих брачника или ако за то по-
стоје какве брачне сметње да то мен« лично или п у 
тем општине односно матичарског звања У месту; 
пријаве. 

12 новембра 1945 године 
Риђица 

12809 1-1: 

СУДСКИ о г л а с и 
СРБСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 

[ Амортизација уложне књижице 
По предмету поништаја уложи е књижице бр., 

113092, која гласи на име Јосипа и Јеше Рубеновића! 
или на доносиоца, а издата је од Београдске општик- ! 
ске штедионице на суму од 11032,50 дин. Срески суд\ 
ва I рејон града Београда објављује да је предлагач; 
Рубен Рубеновић, чиновник, навео да је поменута 
књижица његове деце нестала. 

Позива се свако у чијим се рукама налази горе-
означена књижица да у року од шест месеци од дана 
објављивање овога огласа у „Службеном листу" озн<а< 
нену књижицу достави овоме суду или поднесе при- ! 
говоре противу поништаја исте. У противном, по\ 
истеку горњег рока, суд ће напред означену књижицу 
огласити неважећом. 

Бр. 6276/45-2. — Од Среског суда за I рејон града 
Београда, 22 децембра 1945 године. 371 1-1' 

Протоколација радње Петра Ст, Надера 
На основу овлашћења Народжхкдободидачког, 

одбора, Одељење за трговину, занатство и индустрију; 
Отсека за радње у Београду бр. ХИ 1380 од 12 фе-
бруара 1945 године отворио сам у Београду радњу 
мануфактурну, г а л а н т е р и ј а и парфимеријо^ — на 
мало, коју ћу водити под фирмом: 

Петар (Ст. Бадер 
Фирму ћу сам пуноважно потшоивати и заду-

живати. 
Седиште радње је у Београду, Кнез Михајлова 28. 
У Београду 4 јануара 1946 године. 
Срески суд за I рејон града Београда тврди, да 

је Петар Ст. Бадар садржину овог огласа, који му 
је од стране суда прочита«, као и потпис на истом 
у свему за своје признао и потписао, као и да 
је такса у динара 517,50 у таксеним маркама по Тгр. 
бр. 19, 31/1, 41, 30 Закона о судским таксама као, и 
динара 33 суд. доприноса у готову прописно напла-
ћена и поништена. 

Судија, 
Љ, Милосављевић 

Фи бр. 34/46. — Од Среског суда за 1 рејон града 
Београда, 4 јануару 1946 године, 198 1-1 
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СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Проглашење;* умрлим Боривоја Срећковића 

Боривоје Срећковић, електричар Београдске цен-
трале, на дан 16 марта 1941 године отишао је на 
вежбу и од тада се о њему ништа »е зна. 

Према томе сматра се, да је наступила законска 
претпоставка смрти из § 51 Грађанског закона и по 
молби Станке Срећковић, домаћице из Београда, Би-
стричка 9, жене Боривоја Срећковића«, отвара се по-
ступак ради проглашења за умрлог. 

Стога се позива свако ко би ма шта знао о неста-
лом Боривоју, да то јави овоме Суду. 

Исто тако позива се и Боривоје Срећковић да 
дође пред овај суд или да се на који други начин 
суду јави. 

После рока од једне године, од дана штампања 
овог огласа, одредиће Суд рочиште и по саслушању 
предлагача одлучити о захтеву проглашења за 
умрлог. 

Бр. 10539/45. — Од Среског суда за II рејон 
града Београда, 22 децембра 1945 године. 402 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Амортизације полисе 

Срески суд за III рејон града Београда по пред-
логу Катице Мањић домаћице из Београда објављује 
да је изгубљена полиса за осигурање живота код 
осигуравајућег друштва Београдске задруге гласећа 
на име осигураника Катице Мањић углавном следеће 
садржине; 

Полиса број 52957 осигураника Катице Мањић 
домаћице из Београда на суму од динара 50.000 код 
осигуравајућег друштва Београдске задруге у Бео* 
граду. 

Позива се сваки онај у чијим се рукама горња 
полиса налази да је у року од 6 месеци од дана 
објављиван^ овога огласа у „Службеном листу" до-
несе суду, а други учесници имају право да у истом 
року ставе приговоре противу предлога ради пони-
штаја изгубљене полисе, иначе ће суд по истеку овога 
рока исту огласити за уништену. 

Р. бр. 38/46. — Од Среског суда за III рејон града 
Београда, 12 јануара 1946 године. 331 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Постављења скрбника 

Тужилац Зора Фар, рођена Јовановић, из Бео-
града, поднела је Окружном суду за град Београд 
противу ту женика Ђуре Фар, тужбу ради развода 
брака. 

По овој тужби одређује се рочиште за усмену 
расправу у овом суду на дан 19 фебруара 1946 го-
дине у 10% часова. 

Пошто је боравак туженика непознат, поставља 
му се ради заштите његових права за скрбника Крста 
Каралић, адв. припр. из Београда, који ће га засту-
пати на његов трошак и опасност док не дође пред 
суд или не именује пуномоћника. 

Бр. По 406/46. — Од Окружног суда за град Бео-
град, "14 јануара 1946 године. 405 1-1' 

Тужилац Љубица К. Љахов-Поповић поднела је 
противу др. Кирила Н, Љахова, лекара Окружном 
суду за град Београд, тужбу ради развода брака. 

По овој тужби заказана је расправа код овога 
суда за дан 25 јануара 1946 године у 9 часова. 

Како је боравиште тужене странке непознато, то 
јој се ради заштите њених интереса поставља за 
скрбника Петар Аранђеловић, адвокат из Београда, 
који ће је заступати на њен трошак и опасност све 
док се иста не појави пред овим судом или не име-
нује себи пуномоћника. 

Посл. бр. 307/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 5 јануара 1946 године. 354 1-1 

Тужилац 'Јулијана Николић, поднела је »противу, 
Бранка Николића, келнера из Београда, код Окруж-
ног суда за град Београд, тужбу ради развода брака. 

По овој тужби заказана је расправа код овога 
суда на дан 1 фебруара 1946 године у 9.30 часова. 

Како је боравиште тужене стране непознато то 
јој се ради заштите њених интереса поставља за 
скрбника Тома Деспотовић, адвокат, који ће је за-
ступати на њен трошак све док се иста не појави 
пред судом или не именује себи пуномоћник. 

Од Окружног суда за град Београд, 4 јануара 
.1946 године. 363 1-11 

ДРУЖЕСТБ\ И ЗБОРОВИ 
„ЗВЕЗДА" А. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ — БЕОГРАД V 

Одржаће ванредни збор акционара на дан 25 
фебруара 1946 године у 16 часова после подне, у сво-
јим канцелари}ама Фабрисова улица бр. 8 у Београду, 
оа овим дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) примање к знању поднетог биланса за 1945 

годину и 
3) бирање Управе и то: 5 чланова за Управни и 

3 члана за Надзорни одбор. 
Позивају се акционари који желе учествовати на 

овом збору, да депонују акције код Банке „Златибор" 
а. д. у Београду, најдаље до 21 фебруара 1946 године 
закључно. 
394 1-3 , У п р а в н и одбор 

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА „СЛАВИЈА" А. Д. 
Позива све акционаре на редован збор акцио-

нара, који ће се одржати на дан 23 фебруара 1946 
године у 11 часова пре подне у просторијама Бео-
градске трговачке банке у Београду угао Кнез Ми-
хајлове и Вука Караџића ул. са следећим дневним 
редом: 

1) избор секретара збора и два оверача запи-
сника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду. 
у 1945 години; 

3) решавање о поднетим извештајима и давање' 
разрешнице члановима оба одбора; 

4) избор потребног броја чланова за Управни и 
Надзорни одбор и 

5) предлози и питања. ( 
Позивају се акционари, да акције односио по-* 

тврде за учествовање на збору, депонују код поме-
нуте банке или у друштвеној канцеларији у Кнез 
Михај лово ј ул. бр. 17 над касније до 15 фебруара 1946 
године закључно. 

Управа 
392 1-3 Текстилне индустрије „Славија" а. Д. 

-

; СВЕТЛОСТ А. Д. ВЛАДИМИРЦИ 
Одржаће редован збор акционара 17 фебруара 

1946 године, у свом локалу у Владимирцима-
Дневни ред: 
1) конституисање; 
2) извештај Управног и Надзорног одбора о рада 

у протеклој години; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорног 

одбору; 
4) предлози; 
5} бирање Управног и Надзорног одбора. 
Депоновање акција у друштвеној канцеларии дф 

14 јануара 1946 године. , 
355 2-3 Светлост а. Д. Владимиру 
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ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам је 

неважећом. — Илија Лазић, Београд. 8608 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 285604 издата на име Ми-

лана Ж. Јовичића изгубљена је и оглашава се не-
важећом. 13227 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 288389 издата на име Вулић 
Новице изгубљена је и оглашава се неважећом. 

8681 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — 
Миша Мајорске Бела Црква. 8547 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 293524 на име Радојевић 
Бранка, оглашава се неважећом. 8533 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 24204 на име Најмам М. Љу-
девита, оглашава се неважећом. 8632 1-1 

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам* неважећом. 
— Лука Грбић. 340 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 00519 оглашавам неважећу. 
. — Шуггут Мира, Косовска 43, 343 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА на име Лазар Валканчев 
оглашава се неважећом 345 1-1 

ВОЈНУ ОБЈАВУ издату од Команде града Београда 
о демобилизацији оглашавам неважећом. — Теодор, 
Симић, Војвођане^ 29. 336 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам је не-
важећом. — Никола Ратковић, студент агрономије, 
Београд, Теразије 43/1. 333 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Младена Симића, 
- Младена 'Буквића, Слобода Сремчевића, Ата-

наса Цветковића, Милована Ивановића и Црно-
горца Миленка изгубљене су и оглашавају се не-
важећим. 341 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Месног народног одбора 
у Жагубици, рег. бр. 178 од 1 јануара 1945 године 
оглашавам неважећом. — Сима Дулкановип из Жа-
губице. * 13113 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 28038 оглашавам нева-
жећом. — Бранислав Црвенковић, Економски отсек 
Главне војне болнице, Београд- 8489 1-1 

ДИПЛОМУ о положеном Вишем течајном испиту у 
11 женској реалној гимназији 1940/41 године огла-
шавам неважећом. — Цветковић М. Загорка, Бе-
оград. 8490 1-1 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ Правног факултета у Бе-
/ограду изгубио сам и оглашавам неважећим. — Ву-
летић Властимир, Гаврила Принципа број 4, Вршац. 

8488 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање, КУПОНСКУ КАРТУ. 

Г и ДОПУНСКУ КАРТУ Р-1 оглашавам неважећим. 
— Гачић Никола, Београд. 8487 1-1 

ПЛАНСКУ КАРТУ издату од Синдикалне подружнице 
Речног саобраћаја и обалског рада оглашавам не-
важећом. — Гачић Никола, Београд. 8486 1-1 

СПИСАК СТАНАРА издат од 3 рејона оглашавам 
неважећим. — Гачић Никола, Београд* 8485 1-1 

'ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Гачић Никола, Београд. 8484 1-1 

ОБЈАВУ и ПОТВРДУ Југословенског државног реч-
ног бродарства оглашавам неважећим. — Гачић 
Никола,- Београд. 1 - 1 

ЅВЕДОЧАНСТВО Ш разреда Држави« трговачке 
. академије оглашавам неважећим. — Мидрш Мило-

ш е в ^ Београд, Косовски Шл * * - 1 - 1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Народног одбора у Ки-
чеву оглашавам неважећом. «— Сотир Трпкоски, 
трг. помоћник, Кичево. 8481 1-1 

ДОПУНСКУ КАРТУ Р-2 за месец децембар 1945 го-
дине на име Др- Бранислава Илића из Београда 
изгубио сам па је оглашавам неважећом. 

8480 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање и ДОПУНСКУ КАР-

ТУ Р-2 изгубила сам и оглашавам их неважећим. — 
Живка Маравић, Београд. 8479 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Александар Петровић, Бе-
оград. 8478 1-1 

ПОТВРДУ о пријави стана оглашавам неважећом. — 
Бранислав Вукићевић, Захумска број 2/1. 

8477 1-1 
ЂАЧКИ ЛИСТ Станка М. Поповића студента филозо-

фије оглашава се неважећим. 8476 1-1 
ЗАДРУЖНУ КЊИЖИЦУ издату од задруге 1 рејона 

изгубила сам и оглашавам је неважећом, — Јованка 
Поповић, Београд- 8474 1-1 

ЗАДРУЖНУ КЊИЖИЦУ издату од задруге 1 рејона 
изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Ву-
кица Лазић, Београд. 8475 1-1! 

ЛЕГИТИМАЦИЈА Новинарског предузећа „Борба" 
на име Радмиле Ћурчић оглашава се неважећом. 

8473 1-1' 
ПРИЈАВУ СТАНА од бившег 7 рејона изгубила сам 

и оглашавам је неважећом. — Драгица Плазек,; 
Београд, Жичка 5. 8472 1-1ј 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Анка! 
Трајковић, Београд. 8470 1-11 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Зорица 
Милошевић, Пирот, Сења,кова 3. 8469 1-1! 

.ОВЛАШЋЕЊА број 8^29/35, 16116/34 и 19766/33 оглач 
шавамо неважећим. — Бата. 8468 1-1) 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Алек-. 
сандар Такач, Београд. * 8467 1-1! 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег 10 рејона изгуч 
био сам и оглашавам је неважећом. — Александар, 
Такач, Београд. 8466 1-11 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање, ПОТРОШАЧКЕ 
КАРТЕ и КАРТУ за текстил изгубио сам и огла^ 
шавам их неважећим. — Александар Такач, Бео-« 
град. 8465 1-11 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег 7 рејона изгуч 
била сам и оглашавам је неважећом. — Радмила 
Јаношевић, Београд. 8463 1-1) 

КЊИЖИЦУ ЗА ПЕКАРА и КОЛОНИЈАЛ оглашавам 
за неважеће. — Катица Филипова. 8550 1-11 

КЊИЖИЦУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ „К" оглашавам не* 
важећом. — Анкица Митровић, Церска 35. 26 1-1' 

ЂАЧКИ ЛИСТ Правног факултета на име Славољуб 
ба Живановића оглашава се неважећим. 8563 1-Г 

ПРИЈАВА СТАНА издата од I решна на име Воји-
слава Краставчевића са женом, Дринчићева 19 огла-
шава се неважећом. 8561 1-11 

ПРИЈАВА СТАНА Душанке Марковић оглашава се 
неважећом. 8 2 8 5 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Савка 
Микашиновић, радница, Београд. 8284 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА издату од 3 рејона оглашавам не-
важећом. — Никола Гачадћ, Београд. 8482 1-1 
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СПИСАК СТАНАРА оглашавам неважећим. — Жар-
ко Цвејић, Булевар Црвене Армије бб, 8282 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИИ за снабдевање бр. 2№2®9 изгубио 
сам и оглашавам је неважећом. — Бранко Мијо-
вић, Београд. 8281 1-1 

ЗАДРУЖНУ КАРТУ четвртог рејона оглашавам не-
важећом. — Обрад Матић, Молерова 29. 8279 1-1, 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Милић 
М. Томашевић, Јаше Игњатовића 33. 8278 1-1 

•БАЧКИ ЛИСТ Правног факултета у Београду огла-. 
шавам неважећим, — Драгослав Љ. Митић, Бео-
град, 82771 1-1 

ЛИЧНА КАРТА на име Марије И. Метикош огла-
шава се неважећом. 8270 М 

ЗАДРУГАРОВ КЊИЖИЦУ бр. 82 оглашавам нева-
жећом. — Верначки Милан, Мехмеда Соколови-
ћа 34. 8275 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Милић М. 
Томашевић, пензионер, Јаше Игњатовића 33. 

8274 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ и ПРИЈАВУ СТАНА изгубио сам и 

оглашавам их неважећим. — Анка Добрић, Кара-
ђ о р ђ а бр. 36/1V, 8273 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ домаћинова изгубио сам и 
оглашавам је неважећом. — Светислав Милосав-

; љевић, Београд, 8271 1-1! 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевања оглашавам нева-

жећом. — Момчило Симић, Београд. 8270 1-1 
ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ Г бр. 218049 за месеце 

новембар и децембар 1945 године оглашавам нева-
жећом. — Вера Белић. 8268, 1-1, 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ домаћинова бр, 152072 из-
губио сам и оглашавам је неважећом. — Мило-
сав Максимовић, Београд. 8266 1*1 

ПРИЈАВА СТАНА на име Вејиновић Јованке огла-
шава се неважећом. 8247 1-1 

;ФИЈАКЕРСКУ ДОЗВОЛУ издату од Одељења за 
радње бр, 7901 од 7 јула 1941 године оглашавам 

• неважећом. — Мирко Топаловић, Београд. 
8246 1-1 

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 1259/46 издату од 
Среза свињског изгубила сам и оглашавам је не-
важећом. — Мерцедес рођена Петрић Мићић. 

8243 М 
СВЕДОЧАНСТВО о свршеном 3 разреду Државне 

трговачке академије оглашавам неважећим. — Ре-
гина Штерн-Караичић, Београд. 8244 1-1, 

ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање механичке радионице 
бр. 7665 од 25 маја 1932 године оглашавам нева-
жећим. — Александар Радивојевић, механичар, 
Креманска 12, 8240 1*1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Маршлћ Шимо, Бео-
|рад. 8238 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Милен 
Пешић, Вишњичка бр. 23. 8237 1-1 

ПОТВРДУ бр. 2110 о запослењу код Речне пловид-
бе оглашавам неважећом. — Никола Котенко, Бео-
град, 8236 1-1 

ЂАЧКИ ЛИСТ бр. 16630 оглашавам неважећим. — 
Милија Цимбаљевић, студент права, Београд. 

8235 1-1 
ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 23913 оглашавам не-

важећим. — Милева Дамњановић, Васе Чарапића 
. бр. 5, Крагујевац. 13757 1-1 

ПРИВРЕМЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА (ЛИЧНА КАРТА) 
бр. 241 и ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 
1291 на име Бјеленицина Ирина оглашава се не-
важећом. 8239 1-1| 

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. БО издату од Финанси-
е р одељења штаба КНОЈ-а од 10 августа 1945 
године оглашавам неважећом. — Милена Симо-. 
вић-Кос!ић, секретар Персоналног одељења КНОЈ. 

131 1-1! 
КУПОВНЕ КЊИЖИЦЕ и ДОПУНСКУ КАРТУ Р-2 

изгубила сам и оглашавам их неважећим. — За-
горка Спасић, Београд. 8567 1-1] 

ПОТРОШАЧКУ КАРТУ Г изгубила сам и оглашавам 
је неважећом, — Софија Видојковић, Београд. 

8566 1-1 
ОБЈАВА бр, 2955 издата од Градског одбора огла-

шава се неважећим. — Џеладин Али Палтала, 
Охрид, улица Караорман бр. 1, 13769 1-1! 

КЊИЖИЦУ Г и К за снабдевање бр. 12380, 12381 и 
4474 оглашавам неважећим. — Гроздана Вуловић, 
Јанка Веселиновића 57, Крагујевац 13758 1-11 

ДОПУНСКУ КАРТУ за новембар месец оглашавам 
неважећом. — Велимир Каурић. 8340 1-1 

КАРТЕ СНАБДЕВАЊА бр. 139409 и Р-1 и Две ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈЕ изгубили смо и оглашавам© их не-

, важећим. — Србољуб и Драга Симић* Београд, 
Војводе Бране 16. 8339 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Мирг Ан-
тон, Престолонаследник Петра 36. 8338 1-1 

ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Марија 
Херман Микулић, Каленићева 9/111, 8337 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда, 
оглашавам неважећом, — Марија Херман Мику-
лић, Београд. 8336 1-1 

ЅУЅООСАШ' ГУО о ро1огепот У1ѕет 1ебајпот хѕрки, 
ЈасШо 0(1 III тиѕке геа1пе &1тпа2це и 2а&геђи 1949 
ЅоШпе о^Јаѕауат пеуа2еб1т4 — Сојко Ј. ЦјиѕКпа, 
бројала РгоШа 41, Вео&тасЗ. 9329 1—1 

Пошто ме је мој муж Драгутин Мајерхофер, 
бивши југословенски официр, а по доцнијем сазнању 
постао немачки официр, напустио 1941 године и отада 
ми се није више јавио, то га позивам да се у року 
од петнаест дана по огласу јави у противном про-
тиву њега ћу повести бракоразводна парницу. — То-
дорка Мајерхофер, Урошевац. 12549 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ЗЛАТАРСКЕ РАДЊЕ 
На основу §§ 3 ст. 1 тач. 1, 4, 23, 24> 96 ст. 1, 98 

и 418 Закона о радњама од 5 новембра 1931 године, 
а пошто је удовољено законским наређењима, овла^ 
шћуј-е се Никола Ђорђевић и Радова« Ајваз, из Бео-* 
града, да могу обављати: 

златарску радњу 
Име под којим се радња води: Златарска радња 

Школе Ђурђевића и Радована Ајваза. 
Седиште радње Је у Београду, улица Шенка« 

реова бр. 28, рејон 11. 
Ово овлашћење уписано је у СМИСЛЈУ § 99 Закона 

О радњама у регистар радњи II, под редним бр. 8, 
Такса од 200.— динара по Тбр. 91 ст. 4 Закона 

о таксама наплаћена је и пропише поништена на 
овом овлашћењу и 15.— динара у готову у корист 
ИНО-а. 

Бр. 18056. — Из Одељења унутрашњих послова 
ИНО-а, 30 новембра 1945 године* - 8426 1-1 
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28. ПРБПАКУЕЊЕ ПАКЕТИТЕ 
Во внатрешниот саобраћај: 

Пакети до 5 кг. 10.— Дин. 
Преку 5 кг. до 10 кг. • — — 16.— „ 
Преку 10 кг. до 20 кг. 20.—« „ 

Во мегјународниот саобраћај: 
За пакети без обзир на тежина 5.50.— Дин, 
Во меѓународниот и внатрешниот саобраћај так-

сата се убележуе на старо водниот лист и се шплатуе 
гари конор алката заедно со оеганалите такси и тро-
шкови кои го теретат пакетот. 

29. ПОТВРДА ЗА ПРЕДАВАЊЕ ИСПРАТЕТЕ 
Се маилатуе такса од — 10.— Дин. 

Оваа такса се лепи во франко марки на образец 
со кој се бара потврда ' 

30. БАРАЊЕ ЗА ПОВРАЌАЊЕ ИСПРАВАТА, 
ИЗМЕНА АДРЕСАТА И СМАЛУЕЊЕ ИЛИ СИМ-

НУЕЊЕ ОТКУПНИОТ ИЗНОС 
Во внатрешниот саобраћај: 

За еден од напред означените барања се на-; 
плату е такса на препорачано писмо на најниска стопа 
на тежината. За извршну е ње на барањето патем на 
телеграфот, покрај ова такса се наплатне и такса за 
телеграма према бројот на зборовите. 

Во мегјународниот саобраћај: 
Зе едно од овие барања се наплату« 12.— Дин. 

31. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕУРУЧИВОСТА НА ПАКЕТОТ 
Извештај за неуручивоста на пакетот 

се предава на испраќачот по наплата иа 
такса од 6.— Дин. 

Таксата се лени во порто марки на 
извештајот. 

32. ПРЕТПЛАТА НА ПОШТАНСКИ ПРЕГРАТКИ , 
Прегратки без клуч месечно — 30.— Дин1* 

- Прегратки со клуч месечно 50.—* „ 
33. ЗАТВОРЕНИ ТОРБИ (СО КЛУЧ) 

За ракуење со затворена торба се на-
ил ату е месечно * 40.—1 Дин. 

Такса се наил ату е во готово. 
34. ПОСТ РЕСТАНТ РАКУЕЊЕ 

За писма и дописници 1— Дни.' 
За препорачани испразни вредносни 

писма, упутници и пакети 2.— Дин. 
Во внатрешниот саобраћај таксата се наплатуе 

од испраќачот. Ако се наплату е таксата од прима-
лецот, се наплатуе во дупли износ. 

За испратил од странство се наплатне од при-
мал ец от такса во еднострук изн-ос и се лепи на 
испраткагга во порто марки. , 
35. ИСПЛАТНО ОВЛАСТУЕЊЕ (ДУПЛИКАТА НА 

УПУТНИЦАТА) 
За оставуењето на исплатното овластуење (ду-' 

пликатот на упутницата) ако е загубена упутницата, 
уништена или оштетена со кривица на примачот ш и 
испраќачот или оо нивна кривица поминал рокот за 
исплатата, се плаќаа, сем таксата за молба (во так-
сени марки) према Законот за таксите уште и такса 
бо поштански мдоки во внатрешниот и меѓународ-
ниот саобраћај 7.— Дин. 

Таксата се лепи на исплатното овластуење. Упут-
ничката такса по вредноста не се наплатуе. 

36 ПРОДОЛЖУЕЊЕ РОКОТ ЗА ИСПЛАТА НА1 

УПУТНИЦИ 
За продолжував рокот з,а исплата иа упутница«, 

ако овие останат неисплатени до одредениот рок 
јсо кривица ва примачот, сем таксата за молба (во 
Таксени марки) према Законот за таксите се напла-
т е уште и такса во поштански одарки во внатреш-
ниот и меѓународниот саобраћај 7.— Дин. 

Оваа такса се лери на дотичната упутница. 

37. ПОТРАЖБИЦИ 
Во внатрешниот саобраћај — — — 6.60 Див. 
Во меѓународниот саобраћај — — 7.— Дин. 

38. ЧУВАЊЕ ПОЛНОМОКЈИЈАТА 
Ако полномошното гласи з,а време 

15 дена 10.— Дин. 
Ако полномокјијето гласи подолго од 

15 дена годишно 20.— Дин. 
Таксата се наплатуе во франко марки и се лепи 

на самото полномокјије. 
За секоа штедна година се »аплатуе и лепи на 

истото полномокјице а најдалеку до крај на март на 
настанал ата годиш* 

39. ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И ВАГАШ НА 
ПОШТАНСКИ АУТО - ЛИНИЈИ 

Тарифа на патници 
За секој прејден километар од лице 1.— Дин. 
Раздалечина до 500 метра не довогја во обзир, 

кај пресметаното должината на пцуењето, а разда-
лечивата од 500—1000 метра се смета како цел ки-
лометар. 

Тарифа за багаш 
Вагаш до 5 кг. тежина ако не завзема користен 

простор во колата како и за бапаш од 5 кг. до 10 кг. 
тежана се наплатуе 20% на цената од возната карта 
»а сопственикот на багашот. 

За бегаш преку 10 кг. до 20 кг. тежина се на-
платуе од 30% на цената од возната карта на соп-
ственикот на багашот. 

Под таксирани зак: обио вл егу е секој предмет 
(пакет). 

Најголема тежина на вкупниот багаш на еден 
патник не смее да прејдуе 20 кг. 

40. ТАКСА НА ЦАРИНЕЊЕТО , . . } 
а) Писмоносни исправки '] 

За писмоносни исправки од странство чмј« содрЈ 

жај подлежу е на царинење, таксата на царинењето 
по парче износуе 7.50 Дин. 

За сметање царинските даваш (за секоја заЈ 

сметка) 1.— Ди«. 
б) Пакети 

За секој пакет од страстао таксата иа 
на царинењето по парче 9.— Дин. 

За секоја засметка на царинските 
давачки 2.— Дин. 

Овие такси се однесуат во засметката на цари-
ната и се наплату ат во готови шри. За таор еду ењ е 
при извозното царинење се наплатуе иста такса како 
и при посредрењето при увозното царинење. Оваа 
такса се ^епи во франко марки на царинската при-
знаница по платената извозна царина. 

41. ПОСРЕДУЕЊЕ И ПОДНЕСУЕЊЕ НА 
ЖИГОВИНА 

. За посредуење и поднесуење на жиговине царин-
ски испратен од иностраиство примадецот плакја 16 
динари. 

Ова такса се наплату е од прималеадот на испрат-
ката. 

42. ПРОДАВАЧНИ ЦЕНИ НА ПОШТАНСКИТЕ 
ВРЕДНОСНИЦИ И МОНОПОЛИСАНИ ОБРАЗЕЦИ 

Дописница за внатрешни саобраћај, 
отворена 1.50 Дину 

Дописница за внатрешни саобраћај 
со платен одговор 3.— „ 

Дописница за внатрешни саобраћај, 
затворена 2.50 „ 

Дописница за меѓународни саобрак-
јај, отворена — 3 — * 

Поштанска упутница за внатрешен сао-
браћај 1.— „ 

Поштанска упутница за меѓународни 
саобраћај > « ц 
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Телеграфска упутница за внатрешни 
саобраћај 1,— 

Откупна упутница за внатрешни и 
меѓународен саобраћај — — — — — 1.— „ 

Спроводни лист за внатрешни и меѓу-
народен саобраћај 1.— „ 

Откупни спроводни лист за внатрешен 
саобракјај 2.— „ 

Откупни спроводим лист за меѓуна-
роден саобраћај — 2.— „ 

Царинска декларација 1.— „ 
Поштански налог (наложен лист) — 2.— „ 
Поштански налог (завој) 1.— „ 
Завој за вредносни писма (мали) — 2.— „ 
Завој за вредносни писма (поголеми) 3.— „ 
Предајна књига (голема) — — — — 40.— „ 
Испоручна књига (мала) 20.— „ 
Књига за продавци на вредносниците 20.— „ 
Предаји^ књига (мала) 25.— „ 
Франко карта — — — — — — — 1000.— „ 

Министерството на поштите, телеграфите и теле-
фоните кје саопшти засебно: 

1) Допунски такси за отпрема, писмоносните ис* 
пратки по воздушен пат во виатрошњен и мегјунаро--
ден саобраћај; 

2) Пакетсхи такси во мегјународнит саобракј-аџ'; и 
3) Преглед на еквивалентите на писмоносните 

такси кои ги наплатат поедините поштански управи. 

ТЕЛЕГРАФСКИ ТАКСИ 
Во внатрешниот саобраћај: 

1) За обична телеграма, збор — 1.50 Дин. 
минимална такса — — — 15.— „ 

2) За хитна телеграма, збор ; 3.— „ 
минимална такса 3 0 „ 

3) За весникар ска телеграма, збор — , 0.75 „ 
минимална такса — — — — 7.50 „ 

4) За телеграма со платен одговор, , 
збор 1.50 „ 
минимална такса — 15.— „ 

5) За телеграма со хитен одговор пла-
тен, збор ! 3.— „ 
минимална такса — — — 30.— „ 

6) За телеграма со сравнуење покрај 4 
таксата за телеграма упне пола 4 

такса на обична телеграма на исти 1 

број зборон и за исто определуење; 4 < 
минимална такса 7.50 „ 

7) За телеграфска потврда за непо-
рачка телеграмата — — — — —• . 15.— „ 

8) За потврда за испорачка телегра-
мата со хитна телеграма — — — 30.—. „ 

9) За препис на телеграмата ма која 
врста, до 50 реча 15.-н и 
за секои други 50 реча или дел од 
50 реча уште по 15.— „ 

10) За признаница за предадена теле-
грама 2.— „ 

11) За достава телеграмата по нарочит 
носилец, од 1 км. или разломак од « 
километро, дење 15.— м 
а ноќ је 30.—ч „ 

12) Претплата за извештаји за берзан-
ски курсеви и прогнози на време, , л 
годишно ЗОО.—* | | ' 

13) Претплата за право на предавање 
телеграм на депозит, годишно — 240.— * 

14) Претплата за право на употреба или 
скратена или уговорена адреса, го-
дишно 360.— „ 

15) За предавање телеграм патем на 
телефон за секои 10 зборови или 
дел од 10 зборови 1.— и 

16) Претплата за употреба Кода (ши-
фри), годишно — 1.200.— „ 

ЗОО.-

150.-

100.-

— 5 0 . -

1.-

Далекописни урегјаи: 
Инсталација, преселуење и преместуење 

17) Инсталација или селидба на глав-
ниот апарат или споредната станица 
во потесен местен рејон — — — 1.560.— Дин, 

18) Инсталација на споредниот апарат 260,— „ 
19) Преместуење на главниот апарат, 

споредниот апарат и споредната 
станица 400.— „ ' 

Претплата 
20) За главен апарат, на година 1.200.— Дин, 
21) За спореден апарат, на година — 350.— „ 
22) За споредна станица, на 10дина — 600.— „ 

Одржуење на апаратот и спојната линија 
23) За главен или спореден апарат како 

и споредна станица, по апаратот: 
а) во ускиот местен рејон, на го-

дина 1.200.— „ 
б) во широкиот местен рејон, на 
о г о д и н а 1.800.— „ 

24) За споредна линија по широкиот 
местен рејон, за секој километар 
»или започнат километар на лини-
јата: а) за ваздушна линија, годишно ~ 
б) за вештачка линија или кабел, 

годишно 
Уступуење на линиите 

25) За секој километар или започнат 
километар на линијата при непре-
кидно трајање на спојот: 
а) за ваздушна линија, годишно — 
б) за вештачка линија или кабел, 

годишно — — — — — . 
Користење на линиата 

26) Во местниот саобраћај, за секоја 
цела или започната времена еди-
ница од 3 минути — 

27) Во мегјуместниот саобраћај, за пр-
вата единица на времето од 3 мин. 
во времето на јакиот саобраћај: 

; а) I зона од 100 км. 
б) II зона од 100 до ЗОО км. 
в) III зона преку ЗОО км. 

28) Во мегјуместниот саобракјај за пр-, 
вата единица на времето од 3 ми-
нути во време на слабиот сао-

~ ; бракјај: 
а) I зона до 100 км. . 
б) II зона од 100 до ЗОО км. 
в) III зона преку ЗОО км. 40 — 

оаоелешка 1. За секој започнат натамошен мину« 
се смета една третина на означените 4 1 такси. 

Забелешка 2. Ужиот местни рејон е онај дел на ме. 
стната *т. т. мрежа кои се најдуе во' 
границите на замишљениот круг со' 
по лу пречник од 4 км., чији центар е 
местата далекописна централа Овој' 
ужи мести« рејон една« е за сите 
места. 

Забелешка 3. Такси за инсталација, селидба, преп« 
стуење и годишна претплата еднакви 

а -, с е За сите места. 
Забелешка 4. За линии, за кои се плакја такса за 

уступуење, не се плакја такса за одр, 
л - жуење. Ј 

.забелешка 5. За предавање телеграми на централата' 
по пат на далекописакји уређаји за , 
ради подолго отпремање или достава' 

Ј примачот се плакја такса како и за' 
предавање или достава на телеграми 

0 - пс> пат на телефон, 
в е л е ш к а 6. Местен саобраћа ј е непосредан еас* 

бракјаЈ помеѓу д в а далеку оке а кј,и 
в к л у ч е н « »а една иста ц ин гр ал а. • — 

20.-
35.-
60.-

1 4 . -
25— 
40.— 



Петок, 18 јануари 1946 , СЛУЖБЕН ЛИСТ . Број 6 — Страна -45 

ЅабЅелешка 7. Како време на слаб саобраћај се зема 
времето кое е прописано за телефонски 
разговори. 

Забелешка 8. Меѓуградски^ линии можат да се усту-
пат на државните установи за метју-' 
собна работа на нивните далек уп исак ји 

%
уређаји. 

а белешка 9. Во мегју месниот саобраћај се шшла-
туе за првите три дена таква за целата 
единица, а преку тоа траење се напла-
туе за секој минут или дел на минут 
една претиш на таксата за цела еди-
ница. 

ТЕЛЕФОНСКИ- ТАКСИ 
Ин ста лади они такси 

1) Такси за внатрешна инсталација 
Ди«. 

1) За внатрешна инсталација на главниот 
рретплатнички телефон и двојниот приклучок 200.— 

2) За внатрешна инсталација на споредна 
(Станица 200. —> 

3) За внатрешна -инсталација на според-
ниот телефонски апарат — — 200.— 

4) За инсталација на втора телефонска 
Слушалица 100.— 

5) За внатрешна инсталација на сигнално 
звонче 200.— 

6) За инсталација на ноќ јен прекидач шии 
Мењач 100.—-

7) За инсталација на една гарнитура на 
собни контакт (два зидни и еден на гајтанов-
кра телефонот) 20&— 
* 7а) За инсталација на секој понатамошен 
.собни контакт (трети, четврти и т. н.) од кон-
такт 150*— 

76) За приклучок на контактот кој прет-
. патникот сам го набавил и инсталирал 100.— 

8) За инсталација на потцентрала која е 
својима на п. т. т. управа се наплату ат фак-
тички трошкови. 

9) За приклучок на логцентрала на држав-
ната централа од секоја лишија 50.— 

10) За монтирање или демонтирање на ка-
мчиња за збирање пари — 100.-— 
Забелешка 1. Таксите за внатрешни инсталацији ед-

накви се за сите места и за сите прет-
платници, без обзир на системот на те ' 
гтефонската централа и типот на теле-
фонската постројка кај претплатникот. 

Забелешка 2. Претплатниците кои за свој трошок ке 
изградат внатрешна телефонска инста-
лација, не плакјаат такса за истата. 

Забелешка 3. Во случаите под точ. 3 и 5 покрај пред-
видената такса се плак ја ат и стварен ге 
трошкови за изградбата на надвореш-
ната линија помегју главниот и според-
ниот »апарат, односно помет ју главниот 
апарат и сигнално™ звонче, ако такви 
има. 

2) Такси за надворешни инсталацији 
За надворешна инсталација -на главниот претплат-

нички телефон во усниот местен рејон: 
1) Во местата кои има(а*т до 100 уве-

дени претплатнички линии — — — — 700.— Дин. 
2) Во местата кои имаат од 101 до 

1000 уведени претплатнички линии 900.— „ 
3) Во местата кои имаат преку 1000 

уведени претплатнички линии — — — 1.000.— „ 
»Забелешка 1. Такса на надворешната инсталација на 

главниот претплатнички телефон во по-
тесниот местен рејон е одредена според 
вкупниот број на претплипгничките ли-
нии уведени во телефонската централа 
на дотично™ место и еднаква е за сите 
претплатници во истото место. 

, Забелешка 2. Во вкупниот број »а уведените лиши 
* . во централата не влегуат линиите на 

службените телефони, , 

Забелешка 3. Претплатниците на двојните приклучоци 
и споредните станици плаќаат на ,име 
такса за надворешна инсталација 75% 
од оваа такса, 

забелешка 4. Претплатниците чии телефони се врза-
ни преку кукјната централа плакјаат на 
име такса за надворешна инсталација 
50% од оваа такса. 

Забелешка 5. Претплатниците во поширокиот местен 
рејон »плаќаат покрај таксата од оваа 
точка уште и стварни трошкови за из-
градба на линијата во поширокиот ме-
стен рејон. 

Забелешка 6. Кога претплатникот поради пресе дуење 
на друго место откажу е телефон и исто-
времено изјави да ке биде претплатник 
и во новото место и во прописани©; 
оок се пријавуе за претплатник, мече]:* 
50% од вкупната инсталациома (надво-
оешна и внатрешна) такса за тоа место. 

Забелешка 7. Во случај уступуење телефонот по мег-
ју супружниците несе плаќаа кикаква 
инсталационо такса, ами само такса за 
промена на адресите. 

Ако телефонот го уступуе родителот на синот 
или ќерката и обрнато, брат на братот или ма се-/ 
спрата и обратно, новиот претплатник плак ја 25%'.; 
од вкупната довсталациона (надворешна и внатрешна)'1 

такса. 
Забелешка 8. Активните поштенско-телеграфско-телс. 

фонски службеници плакјат за главна- 4 

от телефон 50% од вкупната илегали:-
пиона (надворешна и внатрешна) такса 
која важи на дотичното место. 

3) Такса за преместуење и селидба на телефонот: 
1) За преместуење главниот претплатнички теле-

фон, ДВОЈНИОТ приклучок или споредната станица во 
истата зграда или на земјиштето на истиот катастар-
ски број — Дин. ЗОО.— 

2) За селидба на главниот »претплатнички теле-
фон, двојниот приклучок или споредната станица во 
друга зграда на земјиште на друг катастарски број 
во потесниот рејон на местната мрежа, се плак ја? 
50% од таксата одредена за внатрешна и надворешна 
инсталација на главниот претплатнички телефон во 
логичното место. 

3) За преместуење споредниот телефонски апарат 
во истата зграда или во друга зграда »а земјиште на 
истиот катастарски броЈ — — — — Дин ЗОО.— 

4) За преместуење на еден апарат од едно место 
на друго во истата просторија Дин. 100.— 

5) За селидба т споредниот апарат во друга 
зграда на земјиште на друг катастарски број ЗОО.— 
Динари. 

6) Симнуење и поновно наместуваме телефонскиот 
а л ф ат по захтев на претплатникот Дин. 100.— 

7) За измена врстата .на апаратот по захтев на 
претплатникот мако и за измена апаратот оштетен со 
кривица на претплатникот Дин. 100.— 

8) За преместуење и .»и преселуење една гарни-
тура на собни контакт — - - — — — Дин. 2(Х).— 

9) За премеетуење на секој по там опши контакт 
на трекји, четврти и т. н. Дк,н. 100'.— 

10) За преместуење или селидба на еден сигнален 
звонец Дин. 200.— 

11) За преместуење или селидба на нокје« пре-
кидач или мекјач Дин. 100.— 
Забелешка 1. Во случај на селидба на главниот 

претплатнички телефон, двојниот при-
клучок или споредната станица од 
усниот во поширокиот реон на медна-
та мрежа, се плак јат покрај 50% од 
одредената вкупна такса за инстала-
цијата и вистинските трошкови за из-
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градбата на линијата во широкиот ме« 
стен рејон. 

Забелешка 2. Во случете под точка 1 и точка 3 по-
крај предвидената такса се плакјат и 
вистинските трошкови за изградбата 
на надворешната линија од едно до 
друго здание. 

Забелешка 3. Селидбата на споредниот телефонски 
апарат се врши секојпат едновремено 
со селидбата на главниот претплата 

; нички телефон. Селидба само на спо-
редниот апарат не може да се врши. 

Забелешка 4. За измена на апаратот по службена 
потреба и на апарат оштетен без кри-
вица на претплатникот не се наплатуе 
никаква такса. 

4) Такса за одржуење претплати инките телефонски 
линии во поширокиот местен реон 

За одржуење линиите во поширокиот местен 
реон за секои 100 метра или дел од 100 метра, го!-
дишно Дин. 30.—. 
Забелешка 1. Оваа такса ја плакја секој претплат-

ник кој се навогја во поширокиот ме-
стен реон. 

Забелешка 2. Претплатникот на повремениот теле-
фон во поширокиот местен реон на име 
такса за одржуење линиите во поши-
рокиот местен реон плакја за времето 
додека телефонот не е вкопчен 50% 

< од таксата која е прописана за време-
то додека телефонот е во работа. 

Забелешка 3. Селските народни одбори (селските 
општини) како претплатници на кој им 
е одобрено сами да ги одржуат своите 
претплатнички линии во поширокиот 
местен реон, не плак јат такса за одр-
жуење тие линии. 

5) Такса за одржуење потцентралите 
За одржуење потцентралите, кои се власништво 

иа поштанско-телеграфско-телефонската управа, се 
плак ја годишно: 

1) За ивдукторските потцентрали 60.— Дин. 
2) За потцентрали со централна ба-

терија — — — — — — — — 120.— „ 
3) За автоматски потцентрали — — 160.— „ 

Забелешка 1. Оваа такса ја плакјаат претплатници-
те според вкупниот број во подцен-
тралата уведени споредни апарати и 
споредни станици. 

Забелешка 2. Претплатнитице, кои сами за свој тро-
шок набавиле и инсталирале потцен-
трали, ако самите ги одржуат не ја 
плаќаат оваа такса. 

6) Телефонска претплата во местата со рачни теле-
фонски централи 

За главниот телефон 
I Раздел: местата кои имаат до 25 

претплатнички линии. 
I група на претплатници: приватни 

станови — — — — — — — _ 600.— Дин. 
II група на претплатници: остана-

ли претплатници — — — — — — 1200.— „ 
И Раздел: местата кои имат преку 

25—100 претплатнички линии. 
I група на претплатници: приватни 

станови — — — — — — — — 900.— „ 
II група на претплатници: остана-

ли претплатници — — — — — — 1800.— „ 
III Раздел: местата кои имат преку 

100 претплатнички линии. 
I група на претплатници: приватни 

станови — — — — — — — — 1200.— 
II група на претплатници: остана-

ти претплатници — — — — — — 2400.— „ 

ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА 
Телефонска претплата во местата со автоматски 

телефонски централи 
За главниот телефон 

I Раздел: Претплатници во местата 
кои имаат до 100 претплатнички линии 360.— Дин, 

II Раздел: Во местата кои имаат 
преку 100—1000 претплатнички линии — 440.— „ ' 

III Раздел: Претплатници во местата 
кои имаат преку 1000 претплатнички 
линии — — — — — — — — — 600.— „ 
Забелешка 1. Телефонската претплата за главниот 

телефон се одредуе во годишен износ 
и 'се плакја тромесечно унапред. Тро-
месечјата се сметат по календарската 
година. 

Забелешка 2. Годишната телефонска претплата се 
одредуе: 

1) према системот на телефонската 
централа во местото, 

2) према вкупниот број на прет* 
претплатнички^ линии вкопчени во 
телефонската централа . на дотичното 
место на ден 1 декември на претход-
ната падина. Во овој број не в легу в ат 
линиите на службените телефони. 

л 3) према групата во која е теле-
фонскиот претплатник сврстан, (ова ва-
жи за местата со рачни телефонски 
централи). 

Забелешка 3. Претплатата прописана за местата со 
рачни телефонски централи се приме-
нуе и во местата со автоматските те-
лефонски централи а во случаите кога 
автоматските централи не се снабде-
вени со бројачи на разговори. 

Забелешка 4. Активните поштанско-телеграфско те-
лефонските службеници плакјат за 
главниот телефон 50% од прошетаната 
претплата. 

7) Претплата за јавната телефонска говорница 
За јавната телефонска говорница покрај редов-

ната телефонска претплата плакја претплатникот и 
посебно годишна претплата од Дин. 1000,— 
8) Претплата за споредната станица, двојниот при-
клучок, споредниот апарат, нокјниот прекидач и 

сигналното звонче 
1) За споредната станица, ако е претплатникот 

на главниот телефон и споредната станица едно 
исто лице, годишна телефонска претплата се одре-
дуе како да е таја главен телефон, а се наплатуе 
50% од таја одредена претплата. 

Ако се (претплатниците ва главниот телефон и 
споредната станица дваица разни лица, обајцата 
претплатници плакјаат по 75% од претплатата одре-
дена за главниот телефон. 

2) Претплатниците на двојките приклучоци пла-
ќаат на име на претплатата по 75% од претплатата 
прописана за главниот телефон. 

3) Претплатниците, чиите телефони се врзани 
преку кукјната централа плакјаат на име на прет-
плата по 50% од претплатата одредена за главниот 
телефон. 

4) За спореден телефонски апарат годишна прет-
плата изнесуе 20% од годишната претплата за глав-
ниот телефон. 

5) За секој собни контакт, сем оној 
кој се навогја кај главниот апарат, се 
плак ја годишна претплата — — — 120.— Дин. 

6) За сигнално звонче се плакја го-
дишна претплата — — — — — — 120.— „ 

7) За нокјен прекидач се плак ја го-
дишна . претплата — — — — — — 60.— „ 

8) За каоинче за збирање пари уз 
телефонскиот апарат се плакја годишна 
претплата — .— — — — — —. — 120.— „ 
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Забелешка 1. Двојните приклучоци и приклучоците 
врзани преку крајната централа, можат 
д,а се ине та лир ат само во местата со 
автоматски телефонски централи и това 
на претплатниците кои обавујат мал 
број разговори. 

Забелешка 2. Претплатникот, кој сам го набавил и 
ло обдржава споредниот апарат со пот-
центаралата плакј,а годишно претплата 
секој спореден апарат по Дин. 160.«-. 

Забелешка 3. За мењачот како посебна справа прет-
платниците ве пл-акј-ат годишна прет-
плата. 
периодот на јак саобраћај во период 
на слаб саобраћај и обрнуто се таке и-

Забелешка 4. За втората слушалица не плакјат прет-
платниците никаква претплата. 

Забелешка 5. Претплатникот кој сам го набавил и 
го о д р ж а т телефонскиот апарат со ка-
сица за збирање пари не плакја прет-
плата з.з каои/цата. 

Забелешка 6. Претплатникот кој сам ја набавил само 
касицата за збирање пари, кој го одр-
жава п. т. т. управа, плакја за ош одр-
жуење годишно Дни. 60.—. 

9. ПРЕТПЛАТА НА ПОТЦЕНТРАЛИТЕ КОЈ СЕ 
ВЛАСНИШТВО НА П. Т. Т. УПРАВА 

- 1 ;1) За индуктореките пот цеи тр али од 
секој телефонски апарат уведе« во пот-
Централата, годишно Д т , 60,— 

2) За по тц еитра лит е со централната 
/батерија (С. В.) од теле фонеми апарат 
увезан во потцеитралата, годишно — — Дин. 120.— 

3) За аЈутчшатосите по тц витраже од 
сокој телефонски апарат уведен во ПОТ-
централата, годишно Дин. 1в0.— 
Забелешка 1. Освем претплатите од точка 1, 2 и 3 

» ллакја претплатникот за секоја линија 
која потцентралата ј«а врзу е со држав-
ната телефонска централа, претплата 
одредена за главниот телефон. 

Забелешка 2. Претплатникот кој сам ја набавил и 
инсталирал потцентралата, не пла«ја 
годишна претплата за потцентралата, 
ако ја одржуе сам. 

, ' 10) Претплата за посебни служби 
, 1 ) Претплата за постојана телефонска врска на-

в о д е : 
а) ако се дава еднаш дневно, месечно Дин. 60.—* 
б) ако се дава дра пати дневно, ме-

сечно Дин. 120.—= 
( 2) Претплата за разбудат ен? е или повику ењ е во 

Одредено време износу е: 
а) амо разбуденото или повикуењето се врши 

, еднаш дневно, месечно Дин. 60.—. 
б) ако раз буду ење то и ли повику е љето се врши 

'дневно повекје пати, се плакја онолку пати одре-
дена такса под а) колку пати раз буду ен> ето или по-
»икуењето се врши дневно. 

3) Претплата за обавестуен*е за бавеле на прет-
платникот надвор од кук јата износу е: 

За секој 15 дена обајвестуења или дел 
на ова време Дин. 60.—. 

. ј ОСТАНАЛИ ТЕЛЕФОНСКИ ТАКСИ 
г ј И) Такса за разни измени 

1) За намена бројот на телефонските 
Претплатници се плакја такса од Дан. 100.—* 

г 2) За трето и секое понатамошно увр-
јстуење иа прети патникот во телефоне!«! 
шешиќ се плакја такса од Дин. 20.— 

3) За измена на текстот на ш т о ата, 
адресите, звањата и друго од који прет-
платниците се уведени во телефонските 
именици кога оваа измена сам« ја сакат 
се плаќаа татеа од Дин. 20.— 

Забелешка: 
Еднократно и двократно унооуење претплатни-

ците во телефонски именик е бесплатно. 

12) Такса за телефонски разговори 
Дин. 

1) Такса за обична телефонска позивница 
износу е 10.— 

2) Такса за хитна телефонска позивница 
износуе 201.—I 

3) Такса за телефонска извесницз износуе 
1/3 од таксата за обичен троминугни разговоо, 
најмалку 10.— 

4) Такса за признаница на извршен теле-
фонски разговор паросу е ' — 2.— 

5) За една единица на местен разговор оба-
ве« од јавна говорница во местата со рачни те-
лефонски централи 2.— 

. 6) За секој познаш местан разговор обувен 
од претплатнички©! телефон во местата со. ау-
томатски телефонски централи п л т ј а прет-
платникот —Г — —. ^ Г̂ ^ 1. 

7) За една единица на местен разговор оба-
ве« од ј аша г о в о р т т во местата со аутомат-
ски телефонски централи — — — 1.— 

8) За обични међумесни озаговори обавени во 
период на јак саобраћај од в—20 часови, докса за 
еде* единица ца разговорот данихус: 

; ! зора до 25 км. 10.— Дин. 
| ![ „ од 25 „ 50 км. — 16.— „ 
ЈИ „ „ 60 „ 100 км. 20.— „ 

' IV „ „ 100 „ 200 км. 30.— 
, - V „ „ 200 „ 400 км. 40.— „ 

VI „ „ 400 „ 600 км. 50.— „ 
УН „ преку 600 км, 60.— „ 
За обични међумесни разговоои обавези во пе-

риод на слаб саобраћај, од 20—8 часови, такса за 
една единица на разговорот изеосуе: 

I зона до 25 км. 5.— Дин. 
II „ од 25 „ 50 „ 8.— „ 

•Ш „ „ 50 „ 100 „ 10.— „ 
IV „ „ 100 „ 200 „ 1 5 . - „ 
V „ „ 200 „ 400 „ 2 0 . - „ 

VI „ „ 400 „ 600 „ 25.— „ 
VII „ преку 600 км. 30.— „ 
9) Такса за право на обавуење међумесни разго-

вори ка рачу« депозитот износу« годишно Дин. 240.—. 
Забелешка 1. Такса за месни разговори обавези од 

претилетничкиот телефон во местата со 
аутоматски телефонски централи е со-
ставни дел на претплаката и се плакја 
месечно во рок од 10 дема, од денот 
на примениот позив на плаќањето. 

Забелешка 2. Таксата за месните разговори во ме-
стата со аутоматски телефонски центра-
ли може претплатникот да ја ншлати 
од лицето кое обавило разговор од не-
говиот телефон. 

Забелешка 3. Државните међумесни разговори под-
лежу«? на плакјање такса, прописана аа 
приватни разговори. Изузетак од ова 

) чинат разговорите кој по законот се 
ослободени од пла«јање такса. 

З а б е л е ж а 4, Службените разговори не подлежуат на 
плакање такса (член 5 точ. 1, 2 и 7 Зет* 
кбнот за п. т. т. такси). 
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Забелешка 5. За хитни разговори се плакја двостру-
ка, а за многу хитни, дес ето стр ука так-
са од обичниот разговор, со тоа за обе-
те врсти разговори за првите три ми-
нути да се наплатуе такса за цела еди-
ница, а одреку това траење се наплатуе 
за секој минут или дел на минутот 1/3 
на таксата за цела единица. 

»Забелешка б. За претплатените разговори во одреде-
но воеме, во време на слаб саобраћај 
(од 20 до 8 час.) се наплатуе половина 
такса прописана за обични разговори 
обавести во време на јак саобраћај, а 
за претплатени разговори обавези во 

- * време на јак саобраћај, се наплитуе 
Двострука такса прописана за обични 
ршговори во време на јакиот саобраћај. 

Забелешка 7. Мегјумесните радио фоне ки преноси 
под тежу ат на такса за мегј умесим раз-
говори. 

Забелешка. 8. За м>ег ју месните веснишоски разговори 
обавести во време од 15—8 часот се 
плакја такса прописана за разговори 

* - ' обавести во време на слаб саобраћај . 
Забелешка 9. За разговорите ш и се обавуат мегју, 

две централи во разни места ако мег-
Ј јусобната далечиосг во воздушна линиа 

не е поголема од 6 км. не се наплатуе 
такса за мегју месни разговори, век је 
они се сметат како местни. 

Забелешка 10. Разговорите чие траење преминуе од 
рат по чл. 74 точка 10 Правилникот за 
телефонската служба. 

Забелешка 11. Ако пов-икујачот на телефонот одбива 
да разговора, пошто е мегјумесната ве-
за векје успоставена, плакја такса 
една единица на тражениот разговор. 

Забелешка 12. Ако телефонскиот претплатник пред 
ус поставу ©ње то на врската за метју ме-
сни разговор одустануе од разговорот, 
не плакја никаква такса. 

Забелешка 13. Ако телефонскиот претплатник не се 
одзива во моментот кога е тоажената 
врска успоставена, плакја такса за една 
единица на тражени от разговор. 

13) Радио претплата 

1) За употреба на приземниот радио апарат се 
плак] а годишно Дин. 360.—. 

2) Продавачите на радио апаратите било да имаат 
аш ена па спојте радњи, или не̂  плаќаат годишно 
Дин. 2.00(3.—. 

3) За преносните радио апарати кои служат за 
демонстрација, пропаганда, се плакја годишно 1 ООО.— 
динари. 

4) За држење апарати, за примање вести н,а ве-
сникарските агенции, берзанските и трговските аген-
ции, како и ескафските удружења, се плакја годишно 
2.500.— динари. 

Број 630. — Од Министерството ва поштите, теле-
графите и телефоните, 10 јануари 1946 година. 

И С П Р А В К А 
Во „Службениот лист" бр. 98 од 18 декември 

1946 година е објавено Напатствие за спр ово дуење 
валоризација и аа нрекнижуеље во динари ДФЈ во 
Ерска со замената на новчаници те. Во ракописот 

доставен за штавена се поткрала следната грешка: 

во чл. 5 под 4) во шеснаестиот ред одозгора . 
стои: 

„100 албански лекови 250.—" 
а требе: 
„100 албански франкон 250.—" 
VII бр. 628. — Од оо/мзното Министерство на 

финансиите, 14 јануари 1946 година. 

ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА 
Претплатата на „Службениот лист на Федера-

тивна Народна Република Југославија" за 1946 го-
дина износуе 650; ако претплата се положуе само за 
првото полугодиште на 1946 година, тогај претпла-
тата чини 350,— динари. 

Претплатата на „Службените соопштења на Со-
јузниот уред за цени" како посебно издање на 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" чини за целата 1946 година 250.— 
динари. 

Претплатата се положуе на благајната на „Служ-
бениот лист", Београд, Бранкова бр. 20, секој рабо-
тен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 
62-324, со назначуење на име од што парите се 
уплатуат. 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" одново ги повикуе 
оние претплатници који до донеска конечно не го 
измириле долгот на име на претплатата за 1945 го-
дина долгот да го што порано измират. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

29. Закон за напоменуењата на Законот за На-
родната банка на Краљевина Југославија . 
од 17 јуни 1931 година со шмспиењата и 
дополнусњата од 14 септември 1940 година 37 

30. Уредба за стручњаците, еп социјалистите и 
техничарите во ваздухопловството на Југо-
словенската армија 37 

31. Уредба за специјалниот ваздухомоген до-
даток на персоналот на служба во вааду-
хопловството на Југ е словенската армија 39 

32. Решење за измена на Правилникот за извр-
шува е Законот за демобилизација на нај-
младите годишта и други партии постари * 
годишта, хранител« и сите жени од Југо- -
словенската армија и морнарица Мб. бр. 15100 
од 1 ноември 1945 година („Службен лист" 
бр. 85/1945) 39 

3(3. Решење за каматата на штедениот улог кај 
Поштарската штедионица 39 

34. Званична објава ѕа завршетокот на репа-
тријзцијата од Германија, Шведска, Нор-
вешка и Данска 40 

-о. Поштанско-телеграфско-телефонска таксе-
на тарифа — 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" — Бео-
град, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20. —» 

Штампа на Државна штампарница Београд. 


