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854. 
На основ ание на чл. 2 Одлуката од 30 ноември 

1943 година за Врховно законодателно и извршно 
претставите л но тело на Југославија како вревен ор-
ган на врховната народна власт во Југославија и на 
основанине Резолуцијата од 10 август 1945 година за 
променуење називот Анти фашисти о векје на народно-
то ослободува на Југославија во Привремена на-
родна скупштина на Демократска Федеративна Југо-
славија, а на предлог на Министерот за финансии, 
Претседателството на Привремената народна скуп-
штина на Демократска Федеративна Југославија до-
несуе 

З А К О Н 

ЗА НЕПОСРЕДНИ ДАНОЦИ 

I ГЛАВА 

УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

На подручјето на Демократска Федеративна Југо-
славија постојат следните непосредни даноци: 

данок на доходон, и 
данок на наследство и подароци. 

Член 2 
Данокот на доходон според начинот на1 разре-

зот и наплатуењето се дели на четири групи: 
I — данок кој се одбива при исплатуењето од-

носно прес метан, ето приходите (данок по одбиток); 
И — данок кој се разрезуе без пријава (данок 

по проценка без пријава); 
Ш — данок кој се плакја во непроменет износ 

(данок по фиксниот став); 
11У — данок кој се разрезуе според пријавите на 

даночните обвезници (данок по пријава). 

Член 3 
1) Даночното задолжение е општо. 
2) Сите лица (физички и правни) плакјаат данок 

по овој Закон во колку несе со Закон ослободени. 
3) Државните претпријатија се сметаат секое за 

себе како посебен даночни обвезник. 

Член 4 
1) Даночното задолжение почнуе со денот на 

отпочнуењето стопанската дејност, почетокот на вр-
шењето занимавање, односно со денот на стекнув-
ањето имотни предмети или права, а престануе на 
оној ден кога даночниот обвезник умрел, престанал 

да обавуе стопанската дејност, престанал да врши 
занимавање или го отугјил односно изгубил имовин-
скиот предмет или правата. Кај правно лице даноч-
ното задолжение престануе со денот на престано-
кот на неговото постојана. 

2) Стопанската дејност, односно вршењето на за-
нимавање се сметаат започнати, кога работата ви-
стински е започнала. 

3) Сите даночни обвезници се должни најдалеку 
за петнаесет дена од денот на почетокот односно -,пре-
станокот на даночното задолжение за тоа да подне-
сат пријава на надлежниот даночен срган. Од тоа се 
исклучуат даночните обврзници за приходи од (I 
група. За смрта на даночниот обвезник ќе го извести 
даночниот одел месниот народен одбор надлежен по 
домицилот на умрениот. 

Член 5 
1) Данокот на доходон се разрезуе на физички 

лица на вкупниот износ на нивните приходи од те-
риторија на една федерална1 единица, доколку со овој 
Закон нее инаку пропишано. 

2) На правните лица данокот се разрезуе на сите 
нивни приходи од територијата на целата држава. 

Член 6 
1) Ако домашниот даночен обврзник има прихо-

ди и од странство, го плакја овој данок и на тие 
приходи, освен во случај ако докаже да е на тие 
приходи платен соодветен непосреден данок во 
странство,, а под условие на реципроцитет. 

2) Ако лицето од странство има приходи од те-
риторијата на Демократска Федеративна Југославија, 
го плакја овој данок само на тие приходи. 

Член 7 
1) Роковите одредени по овој Закон задолжи-

телни се за секого и не можат да се продолжуват. 
Секое пречекоруваа повлечуе законски последици. 
Исклучително не ќе повлечуе законски последици, 
пречекоруењето кое не првЈдуе петнаесет дена, ако 
се оправда нарочно со важни разлози; овоа не важи 
за чл. 14, ст. 2) чл. 48, чл.53 и чл. 65. 

2) Финансиските органи на народната власт мо-
жат во постапката по овој Закон да одредат рокови 
кои не се предвидени по овој Закон, а кои не бидат 
задолжителни за сите лица и народните власти. 

3) Како ден на предавањето се смета и денот на 
предавањето на пошта. Ако последниот ден на рокот 
падне во недела или на празничен ден кога надле-
штвата не работат, рокот се продолжуе до првиот 
нареден работен ден 

Член в 
При пресметањето даноци по овој Закон, раз-

ломците до 60 пари не се земаат во обзир, а преку 
50 пари се заокружува на цел динар. 
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И ГЛАВА 

ДАНОК НА ДОХОДОН 

I Група 

Данок по одбиток 

Член 9 

Данок по одбиток се наплатуе при исплатуењето 
или пресметаното приходите, (без подносуење да-
ночна пријава, а го плакјаат; 

а) работници и намештеници — на приходот од 
односот на службата; 

б) лица кои примаат хонорари, награди' и слично 
за худежествени, научни, стручни и други работи — 
на хонорари, награди и слично; и 

в) сопственици на улови на штедња (по књишки, 
текукји сметки и сл.), на хартии од вредности и 
удели — на приходи од улови, на хартии од вред-
ност и удели. 

Член 10 

Даночната основица на обврзници на 1р група ја 
чинат: 

1) Кај работници и намештеници, приходите во 
пари и во натура кои произлегуат од односот на слу-
жбата. Во -случај да едно лице има приход и од но-
вите односи на службата, овие приходи не се со-
бир ат туку секој од нив преет,авуе даночна основи-
ца за себе. 

2) Кај лица кои примаат хонорари, награди и 
слично — хонорарот, односно наградата; 

3) Кј (со,пственици ,на улови н,а штеди.а хартии 
од вредност и удели,'-приходите од улогите на штед-
на, хартиите од вредност и уделите. Приходите од 
секој улог, односно од секоја хартија од вредност, 
односно од секој удел чинат посебна даночна осно-
вица. 

Член И 

Од данокот на приход од односот на службата 
се ослободуат: 

1) По начелото на реципроцитет дипломатски 
застапници на странски држави и други лица на кои 
по меѓународното право припагја екстериторијал-
нсст, нивните чиновници, и намештеници, како и оста-
нали лица на кои на основание на меѓународниот 
договор или по мегјународно-правни начела им при-
паѓа право на ослободуење, воколку се оние стран-
ски државјани; 

2) Ученици во поглед на својот -приход од поу-
чуење. 

Член 12 

Данокот се разревуе според скалата а по ме-
сечниот, неделниот односно дневниот приход. Кај 
приходите кои не се одредени на месец односно не-
дела, туку за некое Друго време да,нокот се престе-
ту е сразмерно на месечниот или неделниот износ 
сметајќи ја неделата во 6 дена, месецот во 25 ден,а 
и годината во 300 дена. 

2) Ако приходот пее одреден по време (акордна 
плата, плата од парче и слично) се пресмета при-
ходот на износот кој просечно ќе падне или обично 
пагја на ден, недела и месец. 

Член 13 

Работодавачите и лицата кои вршат исплати на 
принадлежности, хонорари или пресметки на прихо-
дите од улови, хартии од вредност и удели должни 
се да го обустават данокот по скал,ата од чл. 49 на 
овој Закон при исплатувањето прнадлежности, хо-

норари или исплатуењето односно' прес л-.етањето 
приходите од улови, хартии од вредност и удели. 

Член 14 

Лицата од чл. 13 на овој Закон кои обуетавуат 
данок при исплатуењето односно пресметаното дол-
жни се во рок од 15 дена по истекот на месецот во 
кој исплатуењата односно пресметаната се изврше-
ни да го положат обуставениот данок на државната 
благајна. 

Член 15 

1) Ако работниците, намештениците и лицата кои 
примаат хонорари, награди и слично имаат приходи 
и од други извори, должни се да поднесат доночна 
пријава. Во тој случај сите приходи се собираат 
уедно и се оданочуат на начин пропишан за IV гру-
па а по стопи на II скала на чл. 49. Исклучително, 
ако се приходите надвор од односот на службата на 
обврзници од тон. 1) чл. 10 на овој Закон а кои не 
се ода,ночуат по начинот предвиден во чл. 9, пома-
лите од 50% од нивните приходи од односот на слу-
жбата — се собираат уедно и оданочуат по стопа-
та I скала чл. 49. 

Ако сопствениците на улови ,на штедња кај кре-
дитните институции им,аат приходи и од други из-
вори, должни се да поднесат даночна пријава само 
за тие други приходи и оние не се собираат со при-
ходите од тие улови на штедња. 

3) Сите о стан,ал и лица споменати во чл. 9 на 
овој Закон ако имаат приходи и од други извори, 
должни се да поднесат даночна пријава. Во тој слу-
чај сите приходи се собираат уедно и оданочуат на 
начин пропишан за IV група, а по стопите на II ска-
ла чл. 49 на овој Закон. 

4) И во овие случаи за приходите од чл. 10 на 
овој Зако,н ќе се вршат одбивања на данок на на-
чин предвиден во тој член, но вака наплатениот даг 
ноќ ќе се одбие на обвевникот од данокот разрезен 
по стопите на II скала на чл. 49 на неговиот целоку-
пен приход. 

II Група 

Данок по проценка без пријава 

Член 16 

1) Данок по проценка без пријава плакјаат зем-
јоделци кои се бават со пољоделие сами или уз 
помокј на тугја работна снага. 

2) Под земјоделец во смисол на предходниот 
став се подразбира секое оноа лице на кое главното 
занимавање е пољоделие. 

3) Земјоделските деца под 18 години старост и 
земјоделците трајно неспособни за привредуење 
спагјаат во оваа група и во случај кога садите не 
се бават со пољоделие. 

Член 17 

1) Даночната основица на обвезници од И група 
ја чинат приходите од по јоделие. 

2) При пресметаното приходите од по јоделие 
даночната комисија ќе појдуе од утврдениот ката-
старски чист приход кој може да го смалуе односно 
поголем е во случај да вистинс-киот приход на об-
везниците според доставените и податци, е помал 
односно поголем за 20% од неговиот катастарски 
чист приход утврден според Уредбата за делокруг 
и начинот на работата на Комисијата за утврдуење 
приходите од земјишта како и ѕа извршував описи 
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на земјиштата во краишта каде уште не се израбо-
тени катастарските податци од 9 мај 1928 година. 

3) Ако земјоделците имаат приходи како чле-
нови на народните одбори, овие приходи не се со-
бнруат со ост а палите нивни приходи, туку засебно 
се оданочуат на начин предвиден за I груп,а. 

Член 18 

1) Ако обвезниците од чл. 16 на овој Закон иуаат 
приходи и од други извори освен приходите од по-
љоделие, исклучуејки приходите од улози на штед-
ња кај кредитни институции, должни се да подне-
сат даночна пријава. Во тој случај сите приходи се 
собираат уедно, и опорезуат на начинот пропишан 
за група IV. 

2) Исто така и притежателите и закупците на 
пољоделеки имоти, освен вдовици со право на вдс-
вички у жито к се должни да го пријават на надлеж-
ниот даночен оддел постојањето на право за ужи-
вање односно на закупниот однос. Пријавата мора 
да содржи: ознака на катастарската единица, вред-
ност и рок на траењето на правото за уживање, од-
носно условите и рокот на траењето ,на з вкупниот 
однос. Пријав,ата мора да биде поднесена најдоцна 
во рок од 15 ден,а од денот на превземање поуБодел-
скиот имот. 

III Група 

Данок по фиксниот став 

Член 19 

Данок по фиксниот став плакјаат:, 
1) кукјни помокјници; 
2) лица кои не ја обавуат стопанската дејност 

во стален локал или на стално пазарно тезге, туку 
на јавни места или по кукји (носачи, тестераши, тор-
бари, улични продавачи итн.); и 

3) патни агенти и трговски патници, воколку не-
маат стелна работна просторија во кој случај се 
оданочуат ,на начин пропишан за група IV. 

Член 20 

1) Данокот по фиксниот став се плакја пред по-
четокот на занимавањето и тоа: ако занимавањето 
почнуе во првата половина на годината во цел го-
дишен износ, а ако занимавањето почнуе во втората 
половин,а на годината во полгодишен износ. 

2) Ако обвезниците од оваа група имаат други 
прихо,ди должни се да поднесат даночна пријава. 
Во тој случај сите приходи се собираат уедно и се 
оДаночуат на начин пропишан за група IV. Задолже-
ност на пријавата не постои ако обвезниците од оваа 
група имаат покрај приходите на кои плакјат да,нок 
по фиксниот ста,в уште само приход од улози на 
штедња кај к,редитни институции. 

IV Група 

Данок по пријава 

Член 21 

Данок по пријава плакјаат сите физички и прав-
ни лица кои обавуат извесна стопанска дејност или 
вршат самостално занимавање во цел на стекнуење 
прихо,ди или имаат приходи од имотни предмети или 
права, доколку не се работи за приходи и,ли лица 
кои се оданочуат по групите I до III. 

Член 22 

1) Даночната ос,новица на обвезници од IV гру-
па ја чинат нивните вкупни приходи освен прихо-
дите од улози на штедња кај кре,дитни институции. 

2) Исклучително од прописите на, предниот став, 
должни се правните лица задолжителни на јавно по-
лагање сметки во својата пријава да ги наведат и 
сите свои приходи од уловите на штедња. Овие при-
ходи ќе се соберат со оетаналите приходи ,и заедно 
оданочат 

Член 23 
1) Данок по оваа група не плакјат институциите 

кои вршат јавн,а служба, без обзир да ли имаат до-
бивки или не. Кои институции ќе се сметаат за ин-
ституции кои вршат јавна служба, ќе пропише со-
јузната влада на п,редлог на сојузниот Министер за 
финансии. 

2) Приходите од зданијата на странските држави 
во кои се сместени нивните дипломатски и консу-
ларни преставителств,а се ослободени од плакјање 
данок под услов на реципроцитет. 

Ш ГЛАВА 

Данок на наследство и подароци 

Член 24 

1) Данок на наследства и подароци плакјаат на-
следници, легатори и лица на кои подароците се чи-
нат, според вредноста ,на наследството, легатот или 
подарокот, степенот на средството и висината на да-
ночното за,борчуење на примателот на наследството, 
легатот или подарокот во тренутокот на смрта на 
оставателот односно во тренутокот на давање пода-
рокот. 

2) Овој да,нок се илакја на целокупната вредност 
на наследството, легатот и подарокот по одбитокот 
на долговите кои ги теретат, а се плакја и на на-
следства, легати и подароци од странство. 

3) Странци кои примаат наследство или пода-
роци во нашата земја, го плакјаат овој данок како 
и нашите државјани. 

Член 25 

Жената и децата на борци загинати во народно-
ослободителн,ата борба г лакјаат 50% од стопата на 
данокот на наслед,ството пропи,шано во чл. 51 на овој 
Закон. 

Член 26 

Вредност на наследството, легатот и подарокот 
се' утврдуе според времето на с крт а на оставателот, 
односно според времето кога подарокот е направен. 
Ако приемањето на наследство, легат или подарок е 
условено, в,редноста се одреду е според времето во 
кое условието е исполнето. 

Член 27 

Ако предметот на наследството, легат или по-
дарок е оптеретен со право на плодоуживање, на-
следникот на имотот плакја данок на неговата чиста 
вредност по престанокот на споменатото право, на 
други лица, додека притежателот плакја на име на 
данок, кога уживањето е доживотно: 

а) една половина ак,о, е притежателот стар до 
50 години; 

б) една третина ако е притежателот стар преку 
50 до 60 годи,ни; 

в) една петина ако е притежателот стар преку 
60 години. 
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Овој данок притежателот ќе го плати според 
данокот кој би го платил да е наследник на имотот 
добивен на уживање. Жените за уживање на имотот 
на мажот не го п лак ја ат овој данок ако вредноста 
на имотот е помала од, 60.000.— динари. 

2) Кога уживањето е ограничено на извесно вре-
ме, тогај се зема да даночната основица за секоа 
година на уживањето износу е 5% од вредноста на 
имотот кој се ужива, со тоа да даночната основица 
не може да прејде 100% на вредноста на имотот без 
обзир на предвиденото трајанче на уживањето. 

3) Вредноста на наследството кое е оптеретено 
со право на плодоуживање се одредуе во тренуто-
кот кога наследникот во целост или частично го при-
мил на потполно располагање. 

Чле,н 28 

1) Месниот народен одбор ги известуе за с\.трта 
на секое лице околискиот народен суд и околискиот 
народен одбор. Месниот народен одбор врши попис 
и проценка на заоствештината на умрените лица и 
доставуе на околискиот народен суд и околискиот 
народен одбор. 

2) Околискиот народен одбор образуе комисија 
од три лица која ќе изврши конечна проценка на 
заоставштината и резултатот на проценката ќе го 
достави на околискиот народен суд, кој по распра-
вата на заоставштината ќе го устаип предметот на 
околискиот народен одбор поради разрез на данок. 

Член 29 

О,вој данок се плакја во рок од 30 дена по со-
општението на разрезот. 

Член 30 

Во случај на подарок помегју живи, лицето кое 
подарокот го примаа и лицето кое подарокот го дава 
се должни за подарокот да поднесат пријава во рок 
од 30 дена на околискиот народен одбор надлежен 
по местото на домицилот на лицето кое подарокот 
го прима. Околискиот народен одбор ќе ја провери 
пријавената вредност на подарокот и по потреба ќе 
изврши проценка. 

IV ГЛАВА 

ПОСТАПКА ЗА РАЗРЕЗ И НАПЛАТУЕЊЕ 
/ 

а) Даночна основица 

Член 31 

1) Даночната основица на IV група на една да-
ночна година ја чинат приходите стечени во таа го-
дина. 

2) Даночната година се поклопуе со календар-
ската. Кај оние даночни обвезници кај кои работна-
та година не се поклопуе со календарската, даноч-
ната основица ја чини приходот на онаа работна го-
дина која се завршуе во таа даночна година. 

Член 32 

Приходите кои ја чинат даночната основица на 
група IV се добиваат кога од бруто приходите на 
поедини извори се одбијат дозволените одбитоци (чл. 
33 и 34). 

Како годишен бруто приход се смета: 
1) Кај недвижни и движни предмети, вистински 

издадени под закуп (кирија, наем) износот на закуп-

нината додавајќи му сите останали накнади ма во 
кој вид биле кои закупецот на основание закупот е 
должен да чини на закуподавачот; 

2) Кај зданија кои обвезникот сам ги исползува 
или ги дава на употреба на друг бесплатно или 
испод реална вредност, вистинската годишна закупна 
вредност. Од овоа се исклучуат работните простории 
кои обвезникот ги употребуе за обавуење својата 
стопанска дејност, како и зданија на земљоделци кои 
он сам ги употребуе; 

3) Кај радњи, претпријатија и слободни занима-
вања, годишниот бруто приход на истите извори. 

Член 33 

Во цел на утврдуење чист приход на разни из-
вори се признаваат следните одбитоци од бруто при-
ходот: 

1) кај имотни предмети кои се издаваат под за-
куп или се употребуат за сопствена употреба: тро-
шковите на одржуење, управата и амортизација; 

2) кај радњи, претпријатија и слободни занима-
вања: 

а) закупнината за локалот; 
б) платите и надниците во пари и натура на 

работниците и намештениците; 
в) камати на долгови кои ја теретат работата; 
г) отпиен односно дотации на фондовите на име 

амортизација на предмети кои служат за обавуење 
стопанската дејност на даночниот обвезник, како 
што се зданија, строеви, мртов инвентар итн. Освен 
тоа се дозволуе кај рударските претпријатија амор-
тизација на трошковите за истражуење сразмерно 
^а количеството на годишната извадена руда ,спо-
ред целокупното количество на откриената руда; 

д) отпиен или дотации на фондовите за покрик-
је на сомнителни или ненаплативи побаруења; во 
случај на наплатуења отпишаните побаруења ќе се 
оданочат оние како приход во годината на напла-
туењето; 

гј) платени посредни даноци, такси, доприноси 
за осигуруење намештеници во граници на закон-
ското задолжение, премии за осигуруење зданија^ 
радњи, стоки и строеви и останали задолжителни 
давачки; - " 

е) приходи од странство под условија предви-
дени во чл. 6 на овој Закон; 

ж) оданочен добиток пренесен од предходната 
работна година; 

3) кај осигурителни претпријатија онаа сума 
која е ставена во премиски резерви по поедини 
гранки на осигуруење, како и каматите на такви ре-
зерви се додека тие суми не се употребат за други 
работни цели; 

и) секој губиток и издаток ставен на терет на 
векје оданочениот фонд; 

ј) сите издатоци кои елужиле на стекнуење 
приходи. 

Член 34 

Не можат како одбитоци по чл. 33 на овој За-
кон да се признаат: 

1) сумите употребени од текукјите приходи за 
поголемуење претпријатието или радњата, поголе-
муење работниот капитал или за израмнуење дол-
говите; 

2) платени или резервисани непосредни или ме-
сни даноци за своја или тугја сметка (на пр.: за 
свои работници и намештеници); 

з) трошкови на кукјанство на даночниот обвез-
ник уа во која форма; 

4) камати на целокупен уложен сопствен капи-
тал; 
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5) губитци од предходните работни години; 
6) накнади и ползи код правните лица, ма во 

кој вид, ги исплатуат на оснивачите или на други 
членови во полза нивна или на нивните фамилии 
или нивните претпријатија; 

7) тантиеми, дневници ,и други слични награди 
на членовите на управниот и надзорниот одбор ка-
ко и недоговорени тантиеми на останалите службе-
ници на претпријатието; 

8) сите останали издатоци и губитоци кои не се 
во врска со работењето. 

Член 35 

При утврдуење даночната основица се призна-
ваат следните олеснуења: 

1) кај даночни обвезници чија даночна осно-
вица не прејдуе 60.000 динари даночната основица 
се смалуе за секое малолетно дете за 5%; 

2) кај земнишни заедници (селски, општински, 
племенски и слични), даночната основица се сма-
луе за 30%; 

3) кај лица преку 60 години старост даночната 
основица се смалуе за 10%, ако онаа не прејдуе 
60.000 динари годишно 

Член 36 

Даночна пријави подносуат: 
1) обвезници од чл. 9 на овој Закон, ако имаат 

и други приходи кои не се оданочуат на начин 
предвиден за I група; 

2) обвезници на II група ако освен приходите 
од пољоделие имаат ,и други приходи, исклучуејки, 
приходите од улози на штедња кај кредитните ин-
ституции; 

3) обвезници од IV група за сите свои приходи 
исклучуејки приходите од улози на штедња кај кре-
дитни институции; правните лица мораат во своите 
пријави да ги покажат и своите приходи од улози 
на штедн,а кај кредитни институции. 

Член 37 

1) Даночните обвезници кои се должни да во-
дат работни книги задолжени се да уз пријавата 
поднесат биланс и сметка на добитоци и губитоци. 

2) Правните лица кои ликвидираат должни се 
да поднесат ликвидациони биланс. 

Член 38 

1) Даночната пријава се предава по опште јавно 
повикуење и во рок во него предвиден, кој не мо-
же да биде покус од 30 или подолг од 60 дена. Ро-
кот за предавање во јавно повикуење го одредуе 
земскиот министер за финансии. 

2) Правните лица на кои разрезот се врши по 
биланс, должни се да поднесат пријава во рок од 
60 дена по завршетокот на работната година. 

Член 39 

1) Даночната пријава се поднесуе на надлеж-
ниот народен одбор непосредно или преку месниот 
народен одбор, кој е должен да даде потврда за 
поднесената пријава. 

12) Даночните обвезници, физ,ички лица, кои имаат 
извори за приходи н,а територија од, повекје око-
лиски народни одбори на истата федерална единица, 
ќе назначат во својата пријава на околискиот на-
роден одбор на своето место на домицил изворите 
на приходите од територијата на други околии. 

3) На останатите околиски народни одбори ,ќе 
пријави само опие приходи од територијата на одно-
сната околија уз назнач,уење местото н,а домин илот. 

4) Даночниот обвезник кој и,ма приходи од тери-
торија на федерал,ната единица во која нем,а доми-
цил, подносуе пријава на околискиот народен одбор 
на чија територија и,м,а давор ,на приходи. А,ко има 
извор на приходи на територија од повекје околиски 
народни одбори на федерална ед,иница во која нема 
свој домицил, ќе поднесе пријава н,а околискиот на-
роден одбор на о,наа федерална единица на чија те-
риторија има најголем извор приходи, а во сето оста-
н,ало ќ,е постапи аналогно на одредбите од точк,а 2 
и 3 на овој член. 

5) Правните лица задолжни на јавно полагање 
сметка ќе н,азначат во (Својата пријав,а на надлежниот 
народен одбор приходи од територија на целата 
држава. 

6) Неписмени или недоволно писмени! даночни 
обвезници, ако не се задолжил да водат трговски 
книги, пријавата можат да ја поднесат ка ј надлеж-
,ниот народен одбор и устено, за кое ќе се состави 
запис,ник. И за овака поднесена даночна пријава на-
родниот одбор" е должен да даде потврда. 

Член 40 
Ако даночниот обврзник не поднесе даночна 

пријава во пропишаниот рок, даночната основица ќе 
се утврди и без пријава. 

Член 41 
Сите надлештв,а, институции и ч астми лица, кои 

располагаат со податци потребни за утврдуење да-
ночните основици, се должни да ги дадат тие п од а т и 
на сакање на надлежниот ,народен одбор. 

Член 42 
1) Даночните основици на оние обврзници кои се 

должни да поднесат пријава ги утв,рдуат даночните 
ко,ми,сии и това,: 

а) за физ,ичките лица к,омис,иите при околиските 
наро,дни одбори, а 

б) за правните лица комисиите при окружните 
народни одбори односно при околиските народн,и 
одбори во земј,ите кои ,немаат отруен. Земското ми-
нистерство за финансии може да одреди една ко-
мисија да биде надлежна за обвезници-правни лица 
од територија на повекје окру,зи односно околии. 

2) Даночните комисии се состојат од претседател 
и четири члена. Претседателот на комисијата е член 
на околискиот ,однос,но окружниот народен одбор кој 
раководи со финансиските работи на тој одбор. Од 
останалите четири член,а ,на комисијата при околи-
скиот народен одбор ,н,ај,малку двајца мораат да би-
дат од местото ,на да,ночни,от обвезник чиј,а даночна 
основица се ут,врдуе, ,а најм,алку еден член ,од стопан-
ската гранка, на, тој обвеаник. 

3) Членовите на комисијата ги поставуе од,носно 
омен,уе. (извршни,от одбор н,а оној народен одбор при 
кој комисијата работи. 

4) Претседателот во отсаствие го заменуе член 
н,а одборот кого ќе го изабере окол,искиот односно 
окружниот народен одбор. 

5) Комисијата во работат,а ја помага стручниот 
референт ко,го ќе го одреди окружниот народен од-
бор, ,за комисиите при околиските ,народни одбори, 
односно зе,мске министерство за фин,ансии, за комисии 
при окружните народни одбори. Стручниот референт 
е должен да за секој конкретен случа,ј поднесе ре-
ферат. 

6) Месната надлежност на комис,ијата се утврдуе 
с,поред местот,о на домицилот ,н,а даночниот обве-
зник, однос,но за правни лица,, според ,местото на 
седалиштето на упра,вата. 

7) Чле,новите на комисијата пред почетокот на 
работата положуат ,заклетва, 
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в) Функцијата на членовите на даночната коми-
сија е почесна грагјанска должност. Исклучително 
земскиот министер за финансии: може да одреди 
дневници како накнада за учпиените трошкови од-
носно изгубениот приход. 

Член 43 
Кај даночни обврзници на група 11 и IV кои не 

подносуат била,нси даноч,ната комисија ја утврдуе 
основицат,а по свое слободно увереше земајќи во 
обзир пријавата и п,рисобраните податоци. Кај лица 
кои се должни да водат работни книги ко,мисијата 
ќе ја цени вистинитост,а на билансот и според најде-
ното постојано стале ќе утврди даночна основица. 
Даночните обврзници мораат да б,идат обавестени за 
денот на расправата и можат да участвуат во 
расправата по својот предмет. 

Член 44 
Решенијата на комисијата за висина на даночната 

основица мораат да бидат образложе,ни во запи-
сникот. 

Член 45 
1) Во случај да еден даночни одвеаниве има из-

вори на приходи на територијата од повекје околии, 
д,аночните комисии за тие околии ќе дадат извештај 
за висината на приходите за своите територии и ќе 
ли достават на даночната комисија на местото на 
домицил на даночниот оовезник. Оваа комисија ќе 
утврди вкупн,а даночна основица на сите извори на 
пр,иходи на тој даночни обвезник. 

2) Ако даночниот обвезник —- физичко лице — 
им,а извори на приходи на територија од повекје 
околии на федералната ед,иниц,а во коЈа не се најдуе 
неговиот до мици л, даночните ком,исии за околиите 
во кои според пријавата се н а ј д а т помали извори 
на приход, ќе достават извештај за висината на при-
ходите од своите територии на даночнат,а комисија 
на окол,ијата во која се најдуе главниот извор на 
приходи, коЈа ќе ја утврди вкупната даночна осно-
вица на ТОЈ даночен оо вез ник во таа федерална 
единица. 

Член 46 
1) Разврстуење на даночни обвезници но групи, 

како и разрез по основиците кои ги утврдила коми-
си,јата, в,рши финансиското одделение или фин,анси-
скиот отсек на народниот одбор н,а местото на до-
мицилот на даночниот обвезник, односно местото на 
главниот извор на приходи во случаи на оданочуење 
приходите во федералната единица во кој,а не се 
наЈДуе до ми д,илот на даночниот обвезник. 

2) ,Кај работници, н амети теници и лица кои при-
маат хонорари, награди и слично за художествени, 
научни, стручни и други работи, а кои имаат при-
ходи и ван односот на службата како и кај физички 
и правни лица задолжителни на јавно полагање смет-
ка, ќе се одоие од разрезаниот данок векје плате-
ниот данок на приходот од односот на службата; од 
хонора,рот односно од улози, хартии од вредност 
и удели. 

Член 47 
1) До разрезот на данок група II и IV за те-

кукјата година даночниот обвезник плакја аконтација 
според задолжуњето за претходната година. 

2) Кај нови даночни обвезници, додека не се 
изврши прв разрез, висината на аконтацијата Ја одре-
дуе финансиското одделение односно финансискиот 
отсек на надлежниот народен одбор. 

Член 48 
1) По утврдената даночна основица и висината 

на разрезот на данокот по пријавата се доставуе на 
даночниот обврзник извештај. 

2) На обвезници на Гј1 група, кои не поднесуат 
пријава разрезот се соопштуе преку ставање распо-
редот на увид за време од 30 дена. 

3) На обвезници на IV група на кои разрезот се 
врши на основание билансот, се издава посебно ре-
шение за разрезот. 

б) Даночни стопи 

Член 49 
Даночни стопи на групите I, II и IV на данокот 

износат: 

Даночна основица 
(во хиљади) 

I Заплати, надници 
хонорари и влози 

на штедња 
(во проценти) 

До 
преку 

преку 

1 — 2 
2 - 4 
4 - 6 
6 - 8 
8 - 12 

12— 15 
15— 18 
18— 21 
21 - 24 
2 4 - 30 
3 0 - 36 
3 6 - 42 
4 2 - 48 
4 8 - 54 
5 4 - 60 
6 0 - 66 
6 6 - 72 
7 2 - 78 
7 8 - 84 
8 4 - 90 
90 — 96 
9 6 - 102 

102— 108 
108— 114 
114— 120 
120— 126 
126— 132 
132— 138 
138— 144 
1 4 4 - 150 
150— 156 
156— 162 
162— 168 
168- 174 
174— 180 
180— 186 
186— 192 
192— 198 
198— 204 
204— 210 
210— 216 
216— 225 
225 - 300 
3 0 0 - 500 
5 0 0 - 1000 

1000— 3000 
3000 

2,5 

2,6 
2,8 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
5,5 
6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
9,5 

10 
10,5 
11 
11,5 
12 
12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,5 

20 

Член 50 

Даноци за III група (член 19 — фиксни ставови) 
износуат: 

1) за кукјни помошници и лица кои не обавуат 
стопанска дејност во постојан локал или на посто-
јана пазаришна тезга, туку н,а јавните места или по 
кукјите (носачи, тестераши, торбари, улични прода-
вачи итд.) 300 динари годишно; 

2) за патнички агенти и трговски патници: 2.400 
динари. 
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Член 51 
Стопите на данокот на наследства и подароци износат: 

Категорија на наследници — приематели на подароци 

Висина на непо-
средниот данок 
на наследници 
(во хиљади ди-

нари) 

I 
Деца 

11 
Останали по-

томци во права 
линија, муж 

и жена 

III 
Претци во пра-

ва линија 

IV 
Бракја и сестри 
и нивните по-

томци во 1 
степен 

V 
Стриц, ујак, 

тетки и нивни 
потомци во 

I степен 

VI 
Останали 

наследници 

о 
о 
о се 

До 2 
2 - 1 0 

преку 10 

1 
1,5 
2 

2 
2,5 
3 

3 
о. 4 

5 

6 
7 
8 

10 
11 
12 

14 
15 
16 

0 
1 1/5 
сч 
1 

о 

До 2 
2 - 1 0 

преку 10 

2,5 
3 
3,5 

3,5 
4 
4,5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

13 
14 
15 

17 
18 
19 

0 
1 1/5 
сч 
1 

о 

О Ѕо 
а 1 . 1П ^ см 

До 2 
2 - 1 0 

преку 10 

4 
5 
6 

5 
6 
7 

9 
10,5 
11 

12 
13 
14 

16 
17 
18 

20 
22 
24 

п
о

д 
-1

00
00

0 
1 

До 2 
2 - 1 0 

преку 10 

7 
8 
9 

8 
9 

10 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

19 
20 
21 

26 
28 
30 

1 
Ѕ о 
с 

С
 Т

 В
 А

 
И

. 
11

00
-2

50
00

01
 

До 2 
2 - 1 0 

преку 10 

10 
11 
12 

11 
12 
13 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

22 
24 
26 

32 
34 
36 

С
 Т

 В
 А

 
И

. 
11

00
-2

50
00

01
 

ЦЈ Ѕ 
^ 10 
о 1 
С 8 
-г ^ 

До 2 
2 - 1 0 

преку 10 

13 
14 
15 

14 
15 
16 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

28 
30 
32 

38 
40 
42 

ЦЈ Ѕ 
^ 10 
о 1 
С 8 
-г ^ 

Н
 А

 
I 

-1
00

00
00

) 

До 2 
2 - 1 0 

преку 10 

16 
17 
18 

17 
18 
19 

21 
22 
23 

24 
26 
28 

34 
36 
38 

44 
46 
48 

О
 С

 т
 

50
00

00
" 

- -т 

Е о 

Ш о 
а. Ѕ 

До 2 
2 - 1 0 

преку 10 

19 
21 
23 

20 
22 
25 

25 
27 
30 

30 
33 
36 

40 
43 
46 

50 
53 
56 

со ^ 

До 2 
2 - 1 0 

преку 10 

25 
27 
30 

28 
31 
35 

33 
36 
40 

40 
45 
50 

50 
55 
60 

60 
65 
70 

4) 
С 

Ако лица од категорија II до IV живееле во фа-
милијарна или стопанска заедница со умрениот, пла-
ќ а а т данок по првата пониска категорија од онаа 
која инаку би ја платиле. Ако децата (1 категорија) 
живееле во заедница со умрениот, даночната стопа 
има се смалуе за 10%". 

поголем од данокот по најблиската пониска стопа 
поголемена со разликата на даночната основица по-
ради која би се применила повисоката стопа. 

в) Постапка за наилатуење данокот 

Член 52 
Кај применуење скалата од чл. 49 и 51 на овој 

Закон, данокот по повисоката стопа не може да биде 

Член 53 
1) Аконтации на данокот на II група доспеваат 

заплакјање во два еднакви годишни оброци: 1 ав-
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густ и 1 ноември, а мораат да се плакјат во рок од 
30 дена по доспевањето. 

2) Аконтации на данокот на IV група доспеваат 
за плакјање во четири еднакви годишни оброци: 1 
јануари, 1 април, 1 јули и 1 октомври, а мораат да 
се плаќаат во рок од 30 дена по доспевањето. 

3) Даночните обвезници кои плакјаат ,аконтација 
по чјЛ. 47 на овој Зак1с(н, како и даночните обвезници 
кои плакјаат разлика помегју разреза,ниот данок и 
платените аконтации, се должни да го платат на-
кн,адно разрезаниот данок односно разликата 1в1о рок 
од 30 дена по пропишано извршеното соопштение. 

Член 54 
1) На износите ,на данокот и аконтации кои не 

се платени во рокот, ќе се смета годишна камата 
во износ в%. 

2) Повекје платениот данок се впакја, по' подне-
сената молба, на даночниот ^бвезник. 

Член 55 
1) Редовно наплатуење данокот на група ТТ до 

IV го врши околискиот народен одбор преку ме-
сните наполни о д бол и. Данокот може да се пл,ати 
преку чековни сметки кај Поштенската штедилница 
и нејзините Филијали. 

2) Ако даночниот обврзник не го плати д,анокот 
бтдглвпемено, наилатуељето може да се извиши со 
присилен пат од движимоста од страна на околиски-
те народни олбоои преку месните народни одбори, 
а од нелвижимоста преку судевите УЗ наплатуење 
вистински направените трошкови. 

Член 56 С 
1) Во постапката за присилно наплатуење дано-

кот постојат тпи поонесни пидњи: 
а) опомена ^(општа или поединечна писмена), 
б) попис, и 
в") продавачка1. 

2) Помегју секоја од овие радњи мора да про-
тече најмалку 8 дена. 

Член 57 
1) Во оправдани случ-аи може да се дозволи по-

чекуење. 
2") Пдоборњето ипчекуење не ослободуе од пла-

кјањето камати поради задоцнуењето. 

V ГЛАВА 

САНКЦИИ ЗА ППВРЕДУЕЊЕ ОВОЈ ЗАКОН 

Член 58 
Л Тдночниот обврзник кој во лок -о преден со 

о,в^ј Закон, не поднесе даночна понова 'или не даде 
даночни податоци по сакањето на (ћ "иди си с кит е ор-
гани иа наш,опната власт, ќе се казни парично од 50 
до 5 ПОП лин до и. 

Даночниот обврзник кој в'о по и \ а в ат а не на-
бргу р податоци означени во чл. 92. 37 и на отаој 
Закон, ќе се казни со парична казна од 50 до 5.000 
дин ал и. 

З4) КИј во предметите на ТУГЈИ даноци не даде 
потоебни податоци кој по о(вој Закон е должен да 
ги даде. ќе се казни со парична казна од 50 до 
5.0ПП динари. 

4) Казната од предходните ставови ја о/дмеоуе 
(Ни нанеле кио т орган на државната власт на кој при-
јавата се поднесуе односно кој податоците ги бара. 

Член 59 
1) Ако физичките или правните лица кои се дол-

жни да при исплатуењето1 односно. пресметаното 
приходите обустават данок, не го обустават дано-
кот или го Нбустават а 1не го предадат благовремено, 
ќе се казнат парично од 100 до 10.000 динари. 

2) Казната ја изречуе надлежниот околиски на-
роден одбор, 

Член 60 
1) Лицето кое како кукјни помошник не плати 

данок пред стапуенето во служба, ќе се казни по-
крај накнадно платениот данок, со 150 д,инари. 

2) Работодавачот кој прими како кукјни по-
мошник лице кое не платило данок по група ПП, ќе 
се казни со 150 динари. 

3) Казните ги изречуе надлежниот околиски на-
роден одбор. 

Член 61 
1) За дело на даночна утаја ќе се казни лице 

кое во предметите на сопствениот данок или како 
застапник на друг поднесе односно даде лажни или 
непотполни податоци (во пријавата или ван неа) во 
намера да го избегне плаќањето на данок 'во1 це-
лост или частично. 

2) За делото од предниот став ќе се казни да-
ночниот обвезник, физичко или правно лице со па-
рична казна од 1.000 до 500.000 динари. 

3) Застапниците на физички или правни лица ќе 
се казни делото од предниот став со парична казна 
од 1000 дјо! 50.000 динари покрај обвезникот кој се 
к)азние но ст. 2. 

4) Во нарочно тешки случаи ќе се казнат фи-
зичките лица, покрај казната од ст. 2 и 3 и со^ли-
шуење на слободата од еден месец до една година 
уз губиток политички и поедини граѓански права за 
време издржуење казната. 

5) За изречуење казната по одредбите на овој 
член е надлежен н,ародниот окружни суд 1на обвезни-
ко,виот домицил. 

Член 62 1 
Ппедходни извидуења по делото од чл. 61 на 

овој Закон В Р Ш И народниот одбор надлежен за раз-
резуење данокот. 

VI ГЛАВА 

ГАРАНЦИЈА 

Член 63 
Физичките и правните лица кои по овој Заклон се 

должни да одбиваат данок при исплатуење односно 
прееметуење приходите, гарантуат за тој данок. 

Член 64 
1) Држават,а има на доспелиот да,нок првен-

ствено право на наплатуење од целокупниот имот и 
приход на даночниот обвезник за време од 5 години 
по дојдуењето. 

2) При пренесуење имотот преносителот на имо-
тот е должен да поднесе уверење за платениот да-
нок на доходок. 

VII ГЛАВА 

ЖАЛБИ 

Член 65 I 
1) Против сите првостепени реше,нија донесени 

по овој Закон има место на жалба во рок Јод 30 дена 
по нивното соопштение, и тоа само! на една пови-
сока инстанца. Оваа жалба можат да ја поднесат не 
само даночните обвезници, туку и даночниот рефе-
рент. 1 

2) Против првостепените решенија на пониските 
народни одбори се подносуат жалби на повисокиот 
народен одбор. Против решенијата на окружниот на-
роден одбор жалбите се подносуат на земското ми-
нистерство за финансии односно на финансиското 
одделение на автономната покраина, односно на фи-
нансиското одделение на обласниот народен одбор. 

3) Против првостепените решенија, донесени од 
страна на даночната комисија при околискиот на-
роден одбор, жалбите се подносуат на даночните 
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комисии при (Окружните народни одбори. Против 
првостепените решенија на Даночните комисии при 
окружните народни одбори, жалбите се подносуат 
на даночната комисија при земското министерство за 
финансии, односно на даночната комисија при фи-
нансиското одделение на автономната покраина или 
област. 

4) Комисијата при земското министерство за фи-
нансии односно при финансиското о,дделение на ав-
тономната покраина или област се состои од пет 
члена кои ги бир,а земската народна влада односно 
Претседателството на Скупштината на автономната 
покраина, односно извршниот областен одбор. Рефе-
рентот го поставуе земскиот министер за финансии, 
односно повереникот" за финансии за автономната 
покраина или претседателот на обласниот одбор. 

Член 66 
Во поглед на жалби како и постапки кај народ-

ните судеви ВО' општ е кога доносуат одлуки по кри-
вините од овој Закон, важи судската кривична по-
стапка. 

VIII ГЛАВА 

ЗАСТАРЕЛОСТ 

Член 67 
1) Правото на државата на разрез и наплатуење 

данок и на изречуење и извршуење казната по овој 
Закон не засТаруе. 

2) Исто така не застаруе ни правото на даноч-
ниот обвезник на повраќан.е данокот кој нее дол-
жен да го плати. 

3) Правноснажниот, а неправилно извршен раз-
рез на данокот може да се измене во рок од 3 го-
дини од денот (на о осип пцуењето во полза или на 
штета на даночниот обвезник. 

IX ГЛАВА 

МЕСНИ ДАНОЦИ 

Член 68 
1) На непосредните даноци по овој Закон едино 

можат, уз согласност на сојузниот Министер за фи-
нансии, да се наил ату ат месни даноци на народните 
одбори само до вкупна висина од најповеќе 100% 
на даночните стопи. 

2) На данокот од приходи од ст. 1) чл. 10 на 
Законот, на данокот од улози на штедња како и на 
данокот на наследства и подароци не можат да се 
наплатуат никакви месни даноци. 

X ГЛАВА 

ПРЕЛАЗНИ НАРЕДУЕЊА 

Член 69 
1) Со денот на стапуење во сила на овој Закон 

престануат да важат сите даночни ослободуења ма 
која сорта биле; 

2) За обвезници на кои разрезот на данокот за 
1945 година ќе се изврши по овој Закон укинуењето 
ослободуењето важи и за 1945 година. 

XI ГЛАВА 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 70 
Поблиски одредби за1 извршуење овој Закон 

ќе пропише сојузниот Министер за финансии со 
правилник. 

Член 71 
Се овластуе сојузниот Министер за финансии да 

издава напатствија за применуење овој Закон. 

Член 72 
1) Разрезаните даноци по стариот Закон за не-

посредни даноци за 1945 година ќе се отпишат, а 
уплатените суми по тие разрези ќе се засметаат во 
уплатата на данокот разрезен по овој Закон. 

2) Уплатите на данокот на обвезникот од пред-
ходниот став на овој член на име даночно задол-
жуење за 1945 година се сметаат како аконтации на 
даноците разрезани по овој Закон. 

3) Прописите на овој Закон ќе се применуат и 
на оставштини по кои не е донесена правноснажна 
одлука. 

Член 73 
Овој Закон влегуе во сила на 1 јануар 1945 го-

дина. 
26 октомври 1945 година 

Београд 
Претседателство 

на Привремената народна скупштина 
на Демократска Федеративна Југославија 
Секетар, Претседател, 

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

855. 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНУЕЊЕ ДИРЕКЦИЈА НА ПОМОРСКАТА 
ПЛОВИДБА ПРИ УПРАВАТА НА ПОМОРСТВОТО 

Член 1 
Во цел за што поуспешно вршеше саобракјајот 

на море се основуе Дирекција на поморска пловидба 
(Дирекција) ,при Управата на поморството. 

Член 2 
Дирекцијата е подредена на Управата за по-

морството и стоји под нејзин непосреден надзор. 

Член 3 
Седалиштето на Дирекцијата 1ое навогја во се-

далиштето на Управата на поморство то. 

Член 4 
Во надлежност на Дирекциј,ата спаѓаат рабо-

тит.е на организација и техничко спроводуење пло-
видбата на бро,довите ставени времено под Управа-
та на Министерството за соопштенија! на Демо-
кратска Федеративна Југославија на сонов а ние ^ле-
нот 1 на Законот за ставање пловните објекти, бро-
д оградил ишта, луки и пристаништа на море под 
упр,ава на Министерството за соопштенија на Де-
мократска Федеративн,а Југославија. 

Член 5 
Дирекцијата на поморската пловидба има 4 от-

сек,а: персонални, административни, ко1мер1Цијално-
саобракјајни и економски. 

Уз това Дирекцијата има 2 инспектората, подре-
дени непосредно на Дирекцијата и тода): наутички 
и технички. 

Чл ен 6 
Со работењето на Дирекцијата раководи Дирек-

тор кому ,по потреба можат да се доделат два 
помошници. 

Член 7 
Дир-екторот на Дирекцијата и неговите по-

мошници ги поетавуе Министерот за соопштенија 
на Демократска Федеративна Југославија во согла-
сност со Претседателот на Министерскиот совет на 
сојузната влада а останатиот персонал на Дирек-
цијата го поставуе Директорот на Дирекцијата во 
согласност со Управата на поморското одреду ејки 
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прина длежности во смисал на Уредбата за регули-
рање надници и плати на работниците и намеште-
ниците во држаало -стопанските и ,приватните прет-
пријатија, приватните установи и организации од 
20 април 1945 година. 

Член 8 
Во своето работење Дирекцијата се ползуе со 

државни кредити за обновуење трго,вската морна-
рица и вршење патничмо-пошталекиот и терет,ниот 
саобракјај на ,море. Потребни износи на Дирекција-
та става на расположбата^ Управата на поморството 
по усвоената пресметка која ја поднел Директорот 
на Дирекц,ијата. 

Член 9 
Не по1стапуејки по Законот за државното смет-

ководство Дирекцијата има свое посебно 'сметковод-
ство на трговска основа со изведени месечни смет-
ки на приходите и расходите. 

Еднаш месечно Дирекцијата полага на Управата 
за пС1Морството Сметка за својте приходи и расходи. 

Член 10 
Организацијата на Дирекцијата, начин ,на нејно-

то работење и поблиски 'одредби за сметководство-
то на Дирекцијата ќе пропише со Правилник Упра-
вата на нам српството. 

Член 11 
Дирекцијата е установа на привремен карактер 

и неја со своја Уредб,а ја укинуе Министерскиот 
совет на Демократска Фе,деративна Југославија. 

Член 12 
При покренуење постапката за обештетуење 

сопствениците на пловн,ит,е објекти во смисал чл. 4 
на Законот за ставање пловните објекти, бродогра-
далишта, луки и пристаништа на море под Управа 
на Министерството за соопштенија на Демократска 
Федеративна Ју,гославија, Дирекцијата ,преку Мини-
стерството за соопштенија ќе стави на распол,агање 
на Државната комисија за обештетуење сопствени-
ците на пловните објекти 'сметки н,а приходи и рас-
ходи за секој брод ,посебно, оверени од 'Страна на 
Управата на поморетвото. 

Член 13 
Оваа Уредба влегле во сила ког,а '̂ е се објави 

во „Службениот лист на Демократска Федеративна 
Ју,гославија." 

10 ноември 1945 ,година 
Белград 

Претседател на Министер,скиот, сов гт 
,и Министер на народна одбрана, 

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

Министер за соопшт,енијата, 
Тодор Вујасиновић, с. р. 

856. 
На основание членот 12 Уредбата за државна 

централна библиотека на Демократска Федеративна 
Југославија од 20 јули 1945 година пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА 

ДРЖАВНАТА ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА 
ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Државната централна библиотека на Демократ-

ска Федеративна Југославија има официјелен назив: 
Државна библиотека На Демократска Федера-

тивна Југославија1. 

Член 2 

Државна библиотека на Демократска Федера-
тивна Југославија има овие оделенија: 

а) Секретаријат; 
б) Оделение за набавка, примање и расподелба 

библиотечните предмети; 
в) оделение за книги; 
г) оделение за периодине; 
д) оделение за ракописи и инкунабули; 
гј) оделение за музикални, карти, слики и ре-

продукции; 
е) оделение за централни каталог; 
ж) 'библ,иографско-биографско ,одел ение, 
з) оделение за размена кни,ги. 

Член 3 

Државната библиотека на Демократска Федера-
тивна Југославија има во својот состав: 

а) Лаборатории за конзервација и повезуење 
книги со работилница, 

б) лабораториј за снимање книги и ракописи. 

Член 4 

Државната библиотека на Демократска Федера-
тивна Југославија расп,олага со потребен број струч-
но уредени читал,ишта за употреба библиотечните 
предмети. 

Член 5 

Персоналот на Државната библиотека на Демо-
кратска Федеративна Југославија се дели на стручни, 
административни, технички и помокјни. 

Стручниот персонал го чинат: Управник, помо-
шник на Управникот, библиотекар и-шефови ,на оде-
ленијата, помокјници-библиотекари, библиотекарски 
пр,иправници ,и раководители. 

Административн,иот персон,ал го чинат: админи-
стратив,ни секретар, писар и и званичници-дактило-
графи. 

Техничкиот персонал го чинат: препаратори, ре-
стауратори, фотографи, стручни мајстори, книго-
весци со потребен број стручни работници. 

Помошниот персонал го чинат: манипулации и 
служители. 

Член 6 

Управникот на библиотеката, помошник на 
управникот, библиотекарите и помошниците на би-
блиотеката морат да бидат лица со стручна спрема 
кои се истакнале со библи,отекарска работа. 

Приправниците на библиотеката мораат да ра-
сполагат со факултетска спрема. 

Раководителите мораат да имат полна средна 
или на неја ра,мно ст,ручно школо. 

Административниот секретар може да биде ди-
пломиран п,равник или л,ице со соодветно вишо струч-
но школо. 

Писарите мораат да имат свршено средно или на 
него ра,мно школо. 

Званичниците-дактилографите мораат да имат 
стручна спрема. 

Техничкиот персонал мора да има соодветна 
стручна квалификација. 

Манипулантите мораат да, имат најмалку четири 
класа средно или друго стручно школо. 

Служители^ мораат да имат основно школо. 
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Член 7 
Стручниот приправии персонал после стажот во 

Библиотеката полага стручен библиотекарски испит 
по Законот за полагање тој испит. 

Член 8 
Должностите на Управникот се: административно 

и стручно водење библиотеката, организација и над-
зор над целокупната работа над установата. 

Член 9 
Помокјник-управник е надзорни шеф над сите 

оделенија, освен административното, и застапник на 
Управникот во неговото отсаствие. 

Член 10 
Библиотекарите се шефови на оделенијата и они 

се одговорни за сите работи во нив. 
Помошниците библиотекари, приправниците, ра-

ководителите, манипуланти, дактилографите и слу-
жителите се помокјен персонал во одделението. 

Во случај да нема доволен број стручни библио-
текари, оделенијата можат да ги водат помошници-
те на библиотекарите и стручните раководители. 

Член 11 
Административниот секретар ги води сите адми-

нистративни работи, освен стручно библиотечните. 
Он е режисер и благајник на Библиотеката. 

Член 12 ' 
Манипулантите ги обавујат сите работи во чита-

лиштата и магацините; они се истовремено и раково-
дители на магацинските книги. 

Служителите се грижат за чие ток,! а и исправност 
на зградата и вршат фдаички внатрешни и надво-
решни библиотечни работи. 

Член 13 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија требе да ги има с,ите дела на наци-
оналните јазици, штампана во земјата и во тугјина, 
како и на странските јазици кои се односујат на на-
шата земја; нотова делата на странските јазици кои 
се потребни за научна и уметничка работа воопште. 

Член 14 
Државна библиотека на Демократска Федеративна 

Југославија ќе се грижи да ги набави и комплетира 
сите списанија, листови и други периодични списанија 
кои се обавујат на нашите јазици во земјата и стран-
ство. 

Исто така она гребе да содржуе и сите ракописи 
и стари книги значајни за нашата култура и наука. 

Член 15 
Спојте збирки на ретки книги, ракописи и т. н. 

во колку не располага со оригинали, библиотеката ќе 
ги наполни со синици и репродукции . 

Во таа цел управата на библиотеката ќе израбо-
ти попис на сите предмети во земјата и странство 
кои гребе да се снимаат или чија репродукција гребе 
да се изработи. 

Член 16 
Сите ракописи на Државната библиотека на Де-

мократска Федеративна Југославија мораат да бидат 
заштитени и чувани во н ар очни кутији. 

Член 17 
Државната библиотека на Демократска Федера-

ти,вна Југославија располага со збирки на снимци од 
домашните писатели. Работата околу нивното присо-
бира,ње управата на библиотеката ќе ја организуе по 
претходно направениот план. 

Член 18 

Одлуката за набавка на библиотечните предмети 
ја доносујат заеднички управникот, помошник на 
управникот и шефови на оделенијата. Во таа цел они 
ќе одржујат заеднички заседанија еднаш неделно, а 
по потреба и почесто. 

Член 19 

За стручни совети и консултација околу набав-
ките на библиотечните предмети, нарочно од стран-
ство, при Државната библиотека на Демократска Фе-
деративна Југославија може Да се оснуе Библиотет-
ск,и одбор во кој влегујат признати стручњаци1 за по-
едини гранки на наук,а и уметност. Членовите на овој 
одбор ги именуе Министерот За просвета на со-
јузната влада по предлог на управникот на Библио-
теката. 

Член 20 

Библиотеката во читалиштето ќе ста;вуе на распо-
лагање на питачите посебни отштампани лишчиња за 
пополнуење потребни под,атци за опие книги кои Би-
блиотеката ги нема а кои, по мнението на питачите, 
гребе да се набават. 

Чл ен 21 

Државната библиотека на Демократска Федера-
тивна Југослав,ија прима 15 задолжил примерни штам-
пани на територија на Демократска Федеративна Ју-
гославија. Сите задолжни примерни кои влепујат во 
Библиотеката одмах се делат и по два примерка се 
пракјат на централн,ите библиотеки на оние федерал-
ни единици на чија територија! несе објавени. Остана-
лите пет примерни се задржујат за потреба на би-
блиотеката и одма се лракјат во оделенијата на по-
натакашна работа. Од овој број еден е музејски при-
мерок кој се чува во засебен магацин и не се дава 
на читање; другите два примерка се употребујат за 
разменуење со книги од странство, а останалите два 
примерка се ста,ват на располагање на питачите. 

Член 22 

Сите библиотечни предмети мораат да имат своја 
сипнатура; мораат да бидат обележени со жиг (по 
големина со најмал што може да биде) во средина 
на внатрешната (маргина на онаа страна која упра-
вата ќе ја одреди. Това е истовремено и с е к р е т и 
знак за познавање библиотечните ,предмети. Остана-
лите привремени обележја се уносуат исклучиво со 
оловна. 

Библиотечните предмети, жигосани, инвентари-
сани, пописани и поврзани има да бидат во најкус 
рок во полиците на своето место. 

Член 23 
Секој скапоцен и редок примерок се чува во тре-

зорот на реткостите на Библиотеката. 

Член 24 

Ниеден библиотечни предмет не може никому 
да се даде на читање додек,а бнблиотечки не се 
обработи!. 
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И Член 25 
Систем на инвентаризација, каталогизација, те-

леграфско уредуење книгите и форматите одреду е 
Управата на Државната библиотека на Демократска 
Федеративна Југославија според со в ремените потре-
би, користејќи то на,јновото библиотекарско ис-
куство. 

Член 26 
Личниот каталог, било алфабетски било ,пред-

метни, било стручни се работи на меѓународниот 
формат на картонот. Това исто важи и за лишчето 
на централниот каталог. 

Картотеката е секој пат во читал,иштето или во 
оделението кое се навогја во читалиштето, така да 
е на распола,гање и на виновни,ците и на публиката 

Член 27 
Со делата на Државната библиотека на Демо-

к,ратска Федеративна Југославија може да се ползуе 
секој во библиотечните читалишта уз улваница која 
ја до делу е Секретаријатот 'на Библиотеката. Стран-
ците мораат да имаат препорака од својот ди,пло-
матски преоѓавител кој,а им овозможеа добивање 
улазници. , "'I 

Член 28 

Ракопи,си, реткост,и или скапоцени списанија, но-
това карти, слики, репродукции и т н, можат да се 
дадат на читање само но посебни, за ,нив одредени 
чит алишта. 

Член 29 

Делата се издават ван библиотечкото читалиште 
само по изузетск, и това на најкусо време, ,уз кау-
ција која ќе ј,а, одреди упра,вата. Прирачната пери-
одичната литература, збирки, ракописи како и ска-
поцени и ретки примерни воопште не се издавлт 
ван Библиотеката. 

Член 30 

Ако кауцираните книги земени ван Библиотека-
та, не се вратат во одреден рок, кауцијата пропаѓа, 
а книгите се одземаат по средство на власт. 

Член 31 
Текукјата перисдика се ставу е на расп,олагање 

на читачите во за тоа предвидена ^игралиште кога 
новиот лист ќе влезе во Библиотеката. 

Член 33 
Сите забранети книги, периодиката, архивската 

шрагја и останали списи се чув ат во библиотечниот 
трезор и не се ставуат на располагаше на играли-
штето во временски рок о,д 30 години од денот на 
пишуењето или излежењето, или од смрта на ауто-
рст, преводителот, препи шувачот, издавачот итн. 

Министерот за просвета на сојузната вл,ада мо-
же по исклучение по пр,едлог на управникот на Би-
блиотеката, да дозволи употреба н,а овие предмети 
и пред предвидениот рок на поединци, ако тоа го 
добарце научниот или некој друг општ ,интерес. 
Исто така тој \.оже, по предлог на управникот на 
Библиотеката, да го скрати рокот воопште. 

Член 33 
Книгите се издават на реверс. Читачот ја за-

држуе книгата најповеќе 15 дена. Ако никој не Ја 
побара, по обновуење реверсот, може да ја задржи 
и преку то.ј рок. 

Член 34 
Ако е книгата житно потребна на Библиотеката, 

управникот може исклучително да го бара; нејзиното 
враќање од читателот со тоа, да ово,ј има првен-
ствено право после тоа да е ползуе. 

Член 35 
Бараните книги се уракуат веднага или во нај-

кус ,рок. 

Чл ен 36 
Реверсите на повратените кн,иги Се чуват поради 

статистика. 

Член 37 
Прирачната библиотека (големи енциклопедии, 

речници, библиографија', биографии, лексикони) стои 
во читалиштето на располагање1 на читаните без 
ре,верс. По консултацијата земената свеска веднага 
се ставу е на своето место. 

Член 38 
На реверс земените книги во читалиштето и ван 

него никој нема право да ги позајмуе на друг. 

Чле,н 39 
Забрането е да се чкртат и повлечуат книгите, 

да се пишуе преку нив, да се превиткуат страните 
и ма на кој начин да се штетат. Секој мора да ја 
надокнади оштетената или упропаетената книга. 
Вредноста на книгата ја одредуе управата. Правото 
на служење со книги поради вакви постапки може 
да биде ограничено или одземено. Кауцијата и па-
рите од паричната казна на оштетената книга ќе се 
предава на благајната на Библиотеката за набавка 
нови примероци. 

Член 40 
Во секоје библиотечно читалиште постои дежу-

рен чиновник кој дава потребни обавесгуења, врши 
надзор и води сметка за редот. 

Член 41 
Секој читач при влечењето и излегуењето мора 

да ја покаже својата торба. 

Член 42 
Жалбите како и желбите на читаните ги прима 

дежурниот ч,иновник пис,мено или устено и в еди ага 
ги доставуе на управата на Библиотеката. 

Член 43 
Персоналот на Државната библиотека на Демо-

кратска Федеративна Југославија мора да биде пре-
дусретљив спроти секое"оправ,дано сакање на публи-
ката, водејќи сметка за правилата, редот и имотот 
на Библиотеката. 

Член 44 
Предработењето и понего е забрането на сите, 

со исклучение службениците, пристапуење во чита-
лиштата и библиотечките простории. 

Член 45 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија води годишна статистика на пол-
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зуваните книги и други библиотечни предмети по 
струшките, како и статистика на читачите и тоа по-
себно на домашни, посебно на странци, водејќи смет-
ка за обрасците кои за библиотеките ги пропишало 
Министерството за (Просвета на сојузната влада. 

Член 46 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија изработуе Централен каталог во 
колаборација со библиотеките на федералните еди-
ници по најсовремени принципи на библиотекар-
ството. 

Член 47 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија ја изработуе текукјата библиогра-
фија на Југославија и библиографија од миналите 
години. Библиографската грагја се објавуе во др-
жавно издавање во тримесечни свесни. 

Член 48 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија собира и средуе биографски по-
датоци на домашни писатели и преводители. 

Член 49 
Библиографската и биографската грагја на Др-

жавната библиотека на Демократска Федеративна Ју-
гославија са добавуе од штампарските или издавач-
ките претпријатија, односно од писателите и прево-
дителите по овие обрасци: 

Библиографски лист 

а) К н и г и 
1) Презиме, име и занимавање на писателот (де-

шифрујат псеудоними и иницијали); 2) за збирка или 
алманах: презимиња и имиња на сите писатели; 3) 
за збирка или алманах: презиме и име на уредникот; 
4) за превод: презиме и име на преводителот; 5) за 
колекција или целокупно издање: презиме и име на 
уредникот и плановите на уредувачкиот одбор; 6) 
потполн наслов на делото (за превод: и оригинален 
наслов); 7) поднаслов на делото; 8) за збирка или 
алманах: наслови на сите работи; 9) за превод: од 
кој јазик делото преведено; 10) за превод: од кое 
издавање дело е преведено; 11) на која струка де-
лото припагја; 12) кое издавање е по ред; 13) да 
ли је издавањето со измени или не; 14) ако је друго 
или подоцно издавање: кога и дека се штампани по-
раните издавања; 15) која свеска или том; 16) изда-
вач и његова адреса; 17) место на издавањето; 18) 
штампар; 19) место на штампањето; 20) година на 
издавањето која книгата ја носи; 21) датум на изле-
гуење књигата (ден, месец и година); 22) формат 
после опсекуење во мм.; 23) број страни на предго-
ворот, текстот, поговорот; 24) за кое зборуе предго-
вор и поговор (за писателот или књигито итн.); 25) 
писател на предговорот или поговорот; 26) број на 
прилози (гравири, слики, карти) во текстот и ван 
текстот; 27) да ли се илустраците во една или више 
бои и во која техника; 28) презиме и име на илустра-
торот; 29) со која азбука делото штампано; 30) на 
кој јазик делото штампано; 31) врста штампе; 32) 
д ! ли је издавање броширано или повезано; 33) број 
на штампаните примероци; 34) посебни отисак (се-
парат); 35) дека се надоија ракопис на делото; 36) 
цена на књигата. 

б) С п и с а н и ј а 
1) Наслов; 2) поднаслов; 3) со која азбука; 4) 

на кој јазик; 5) како излегуе; 6) година на дал еж-
ењето по ред; 7) календарска година; 8) свеска по 

ред; 9) струка; 10) место на излегуењето; 11 редак-
тор; 12) одговорни уредник; 13) издавач; 14) штам-
пар; 15) прилози; 16) список на сепаратите; 17) цена 
од број; 18) годишња претплата. 

в) М у з и к а л н и 
1) Аутор; 2) наслов на делото; 3)опус; 4) инстру 

мента; 5) текст; 6) преработувачка; 7) преработујач; 
8) место на издавањето; 9) име на издавачот; 10) 
година на издавањето; 11) датум на излегуењето; 
12) цена. 

г) г е о г р а ф с к и к а р т и 
1) Наслов 2) равмера; 3) техника; 4) састављач; 

5) место на издавањето; 6) издавач; 7) штампар; 8) 
цена. 

1 Биографски лист 

з а п и с а т е л и и п р е в о д и т е д и 
1) Презиме и име; 2) занимавање; 3) адреса; 4) да-

тум ,и место на раѓањето; 5) народност и држављан-
ство; 6) име, занимавање и место на раѓањето на 
таткото; 7) име, презиме и место на рагјање на мај-
ката; 8) школуење а) основно школо: датум ,и место 
6) средњо школо: датум и место, в) Универзитет 
(високо школо): датум, место и струка; 9) подоцни 
студии во земјата и во странство: кога, дека и при 
кого; 10) кои странски јазици знае; 11) да ли е и од 
кога член на некое друштво, академија и т.и.; 12) 
да ли покрај книжевноста се бави уште со која друга 
уметничка и научна работа; 13) да ли во фамилијата 
некој му се бавил со книжевност или која друга 
уметност (да се наведат сите познати податци и ра-
боти); 14) кое му прво дело: назив, врста, кога по-
станало и дека е објавено; 15) хронолошки список 
на делата по врстите (за оние који се објавени да 
се наведе: наслов на делата, назив, година, број и 
страна на списанието или дневникот; назив, место и 
година на издавањето засебна книга); 16) дека се 
навогјат ракописите на поброени^ дела; 17) кои 
дела се преведени на странски јазици (наслов на де-
лата, преводилец, дека и копа е делото објавено); 
18) участвуење на домашните и странски конкурси: 
кога, дека, со кое дело и со каков успех; 19) список 
за него за објавените прикази, чланци, студии и т.и. 
(да се наведе: наслов на чланакот, писателот, назив, 
година, број и страна на списанието; назив, писател, 
место и година на издавањето на засебна книга); 
20) своерачни потпис. 

Член 50 
Сите штампарски и издавачки претпријатија, 

како писатели и преводители се должни наведените 
библиографски и биографски обрасци, при излегу-
ењето на книгата од штампа, најсовесно да ги ис-
полнат и уз задолжни примерци достават на Држав-
ната библиотека на Демократска Федеративна Југо-
славија преку спојте надлежни земски централни 
библиотека. 

Член 51 
Библиографските и биографските обрасци ќе се 

штампат во државно издавање на Државната штам-
шарница во Београд и ќе ги стават, уз најниска цена, 
на располагање на сите издавачки и штампарски за-
води во државата. 

Член 52 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија оспособуе стручни кадрови за 
сите врсти библиотеки и книжнион. Она ќе створи 
стручно библиотекарско школо или покуси курсеви 
за книжничари. Со школото односно курсевите упра-
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вуе Управникот на библиотеката, а наставниот пер-
сонал го одредуе на негов предлог Министерот за 
просвета на сојузната влада. Наставниот план и про-
грамата ја изработуе Управата на библиотеката и 
ја доставуе на одобруење на Министерството за 
просвета на сојузната влада. 

Член 53 
Во цел на пошироко просвегуење народот, Би-

блиотеката ќе одржуе повремени јавни предавања 
и во врска со нив ќе организуе изложби на библио-
течните предмети. 

Член 54 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија е информативни центар за сите 
стручни библиотечни прашања. Заради това она ќе 
прати развојот на библиотекарствата во странство, 
ќе присобира потребни податци и ќе располага со 
најарна стручна библиотекарска литература. 

Член 55 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија издава стручно списание. Формат 
и содржина на списанието утврдуе управата на би-
блиотеката. Уредник на списанието е Управник на 
библиотеката или неговиот помокјник или библио-
текар кого загова ќе го одреди Управникот на Би-
блиотеката. 

Член 56 
Државната библиотеката на Демократска Феде-

ративна Југославија, спрема потреба, е посредник по-
меѓу федералните библиотеки како и помегју феде-
ралните библиотеки и библиотеките во странство. 

Она може да врши разменуење на сувишните и 
расподелба на заменетите книги. 

Член 57 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија врши позајмичка служба со сите 
федерални централни библиотеки во земјата и со 
централните библиотеки во странство. Оваа служба 
она ја врши според прописите кои постојат за 
таа цел. 

Член 58 
За позјамичката служба библиотеката ќе изра-

боти потребни обрасци и ќе ги стави на распола-
гање на установите и читачите. 

Член 59 
Сите библиотетски предмети по возможност се 

повезујат во библиотечката книговезница. Додека 
това неке биде изводливо, оние ќе се повезујат во 
книговезници државни или приватни. 

Член 60 
Државната библиотека на Демократска Федера-

тивна Југославија ќе донесе прописи за повезуење 
своите предмети. 

Член 61 
Во зградата на Државната библиотека на Демо-

кратска Федеративна Југославија мора да стануе до-
машниот на зградата кои е должен во одредено вре-
ме да ги обиколуе сите нејни простории. 

Член 62 
Управникот на Државната библиотека на Демо-

кратска Федеративна Југославија ќе пропише на 
основание на овој Правилник Пословник за рабо-

тата на оделенијата и стручните установи на Држав-
ната библиотека на Демократска Федеративна Југо-
славија. 

0 

Член 63 

Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се об-
јави во „Службениот лист на Демократска Федера-
тивна Југославија". 

Бр. 6155 
3 ноември 1945 година 

Београд 

Министер за просвета, 
Владислав Рибникар, с. р. 

857. 
На основание на чл. 40 на Законот за спрове-

дуење социјалното осигуруење на подрачјето на Де-
мократска Федеративна Југославија а во цел на 
еднакво применуење на тој Закон, пропишувам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА И З М Е Н У Е Њ Е ТАБЛИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТАНА 
КАПИТАЛНОТО ПОКРИКЈЕ НА ПОТПОРИ И РЕНТИ 
КОИ ГИ ПЛАКЈА С Р Е Д И Ш Н И О Т ЗАВОД ЗА СОЦИ-
ЈАЛНО О С И Г У Р У Е Њ Е ВО ГРАНКА НА ОСИГУ-

Р У Е Њ Е ЗА НЕСРЕКЈНИ СЛУЧАИ 

Член 1 
За пресметање вредноста на капиталното по-

криле на потпори и ренти во гранка на осигуруењето 
за несреќни случаи, ќе се употребуат, од 1 јули 1945 
година, место таблиците I—X пропишани со Наред-
бата на Министерот за социјална политика од 16 
август 1927 година IV Бр. 5620 („Службени новини" 
бр. 202 од 8 септември 1927 година (со исправки во 
„Службени новини" бр. 248 од 1 ноември 1927 го-
дина) нови табаци I—X, кои се најдуват во прилогот. 

Член 2 
Т,аблиците, поменати во чл. 1 ,на оваа Уредба, ќе 

се употребуат и за прееметање и,зносите на односното 
кап,итално покрикје во ликвид андони биланси на сите 
порани носители на осигуруење за несреќни случаи 
кои, на основание Законот за спроводуење. социјал-
ното осигуруење на подручјето на Демократска Фе-
деративна Југославија од 2 (М,ај 1945 година („Служ-
бен лист" бр. 29) прешле во состав на Средишниот 
завод за социјално осигуруење. 

Член) 3 
Напатствија потребни за применуење приложе-

ните таблици, ќе из,даде С р ед итниот завод за соци-
јално осигуруење. 

Член 4 
Оваа Наредба влегуе во сила со денот на обна-

родуење во „Службениот лист на Демократска Феде-
ративна Југославија". 

IV бр. 3045 
8 ноември 1945 година 

Београд 

Министер за социјална политика, 
др. А. Кржишник, с. р. 
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Т А Б Л И Ц А I 
Таблица на вредноста на ренти на инвалиди загоде несреден случај 

Капитална вредност на рента 1 , која се плакја на лице делимично или потполно неспособно за работа 
заради несрекјен случај месечно унапред во годишен износ од „1" динар. 

Вредност на рента, ако је рентникот примал рента 

Ста-
рост 

х 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7—8 8 - 9 9—10 10-11 
Години после свршеното лекуење 

а Ц12) 
3 а х 4 а^(12) 01(12) 

6 а х 
о 1(12) 

7 " х 
д! (21) 

8 х 
о! (12) 

9 % 
о 1(12) 

10 ^ х 

14.547 
14.507 15.487 
14.462 15.440 15.957 
14.414 15.389 15.903 16.203 

16.328 14.361 15.334 15.846 16.141 16.328 
16.389 14.305 15.275 15.784 16.075 16.260 16.389 

14.244 15 212 15.719 16.005 16.189 16.316 16.398 
14.180 11 л ЈП 15.649 15.931 16.113 16.239 16.319 16.361 16.378 
14.111 15.и 1 15.576 15'853 16.034 16.158 16.237 16.277 16.294 
14.037 14.996 15.497 15.771 15.948 16.071 16.148 16.188 16.205 
13.958 14.914 15.412 15.685 15.859 15.979 16.056 16.094 16.110 
13.875 14.824 15.321 15.590 15.763 15.881 15.956 15.995 16.009 
13.791 14.732 15.223 15.492 15.661 15.777 15.850 15.888 15.904 
13.697 14.634 15.120 15.384 15.552 15.666 15.738 15.774 15.789 
13.601 14.529 15.012 15.272 15.436 15.549 15.619 15.655 15.670 
13.499 14.418 14.895 15.152 15.312 15.422 15.493 15.528 15.543 
13.390 14.301 14.774 15.025 15.183 15.290 15.358 ' 15.394 15.408 
13.275 14.176 14.643 14.891 15.044 15.150 15.215 15.250 15.265 
13.155 14.044 14.505 14.748 14.898 15.С01 15.065 15.098 15.112 
13.028 13.905 14.358 14.597 14.744 14.844 14.906 14.939 14.952 
12.894 13.761 14.205 14.438 14.581 14.679 14.740 14.772 14.785 
12.751 13.608 14.046 14.271 14.409 14.5С6 14.566 14.597 ^лИ.610 
12.607 13.450 13.882 14.104 14.237 14.329 14.389 14.418 14.430 
12.462 13.289 13.712 13.931 14.061 14.149 14.207 14.236 14.247 
12.315 13.128 13.540 13.752 13.880 13.966 14.020 14.048 14.060 
12.163 12.965 13.369 13.572 13.696 13.781 13.833 13.860 13.871 
12.010 12.796 13.193 13.392 13.509 13.591 13.644 13.669 13.679 
11.857 12.627 13.014 13.208 13.322 13.400 13.450 13.476 13.486 
11.704 12.457 12.834 13.021 13.132 13.207 13.255 13.280 13.290 
11.550 12.286 12.652 12.833 12.939 13.012 13.058 13.082 13.091 
11.395 12.112 12.470 12.643 12.745 12.814 12.859 12.883 12.892 
11.242 11.939 12.283 12.450 12.548 12.615 12.658 12.680 12.689 
11.086 11.763 12.096 12.255 12.348 12,414 12.454 12.475 12.484 
10.928 11.586 11.905 12.057 12.146 12.208 12.248 12.268 12.276 
10.769 11.405 11.713 11.857 11.942 12.001 12.039 12.059 12.066 
10.609 11.222 11.517 11.656 11.736 11.791 11.827 11.846 11.854 
10.451 11.038 11.319 11.450 11.927 11.580 11.614 11.632 11.639 
10.285 10.852 11.119 11.241 11.314 11.366 11.398 11.415 11.421 
10.115 10.661 10.916 11.031 11.098 11.146 11.178 11.194 11.199 
9.943 10.464 10.708 10.817 10.880 10.923 10.952 10.969 10.974 
9.766 10,264 10.494 10.597 10.656 10.697 10.724 10.738 10.744 
9.582 10.055 10.275 10.371 10.426 10.465 10.490 10.502 10.507 
9.396 9.842 10.049 10.141 10.192 10.227 10.250 10.262 10.266 
9.205 9.624 9.817 9.903 9.952 9.984 10.005 10.016 10.020 
9.008 9.400 9.580 9.658 9.704 9.735 9.754 9.764 9.768 
8.804 9-170 9.337 9.410 9.451 9.479 9.498 9.507 9.510 
8.592 8.932 9.087 9.154 9.191 9.216 9.233 9.242 9.246 
8.375 8.687 8.829 8.891 8.924 8.946 8.962 8.970 8.973 
8.148 8.436 8.563 8.619 8.651 8.671 8.684 8.691 8.694 
7.916 8.179 8.294 8.343 8.371 8.390 8.401 8.407 8.410 
7.678 7.916 8.019 8.063 8.087 8.103 8.114 8-120 8.122 
7.436 7.650 7.741 7.781 7.802 7.815 7.824 7-830 7.832 
7.193 7.383 7.463 7.497 7.516 7.528 7.536 7.540 7.542 
6.950 7.117 7.187 7.216 7.231 7.242 7.249 7.253 7.254 
6.709 6.854 6.913 6.939 6.952 6.960 6,965 6,969 6.970 
6.470 6.593 6.643 6.663 6.675 6.682 6.686 6.688 6.690 
6.233 6.334 6.375 6.392 6.400 6.406 6.410 6.412 6.413 
5.997 6.078 6.109 6.122 6.129 6.133 6.137 6.138 6.138 
5.760 5.822 5.846 5.855 5.860 5.864 5.866 5.867 5.867 
5.527 5.570 5.587 5.593 5.596 5.598 5.600 5.601 5.601 
5.298 5.324 5.333 5.337 5.339 5.340 5.341 5.342 5.342 
5.072 5.083 5.086 5.088 5.089 5.089 5.089 5.090 5.090 
4.845 4.845 4.845 4.845 4.845 4.845 4.845 4.845 4.846 

УЈѕе ос111 

Од 75 години старост па на горе како под аќ (12) во предзадната колона 

, 1 ( 1 2 ) 

Ста-
рост 

X 

16.382 20 
16.299 21 
16.209 22 
16.115 23 
16.013 24 
15.907 25 
15.794 26 
15.673 27 
15.546 28 
15.412 29 
15.268 30 
15.116 31 
14.955 32 
14.788 33 
14.61' V 34 
14.434 35 
14.250 36 
14.063 37 
13.874 38 
13.682 39 
13.488 40 
13.292 41 
13.094 42 
12.894 43 
12.691 44 
12.485 45 
12.278 46 
12.067 47 
11.855 48 
11.641 49 
11.422 50 
11.201 51 
10.975 52 
10.745 53 
10.509 54 
10.267 55 
10.021 56 
9.769 57 
9.511 58 
9.246 59 
8.974 60 
8.695 61 
8.411 62 
8.123 63 
7.832 64 
7.542 65 
7.254 66 
6.970 67 
6.690 68 
6.413 69 
6.138 70 
5.867 71 
5.601 72 
5.342 73 
5.090 74 
4.846 75 
4.608 76 
4.381 77 
4.164 78 
3.955 79 
3.757 80 
3.568 81 
3.390 82 
3.222 83 
3.065 84 
2.917 85 
2.779 86 
2.650 87 
2.528 88 
2.413 89 
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Т А Б Л И Ц А II 
Вредност на рента во годишен износ од „1" динар во првата или втората година после свршеното 

лекуење за лице повредено поради несреден случај. 

Пред 
месеци 

ПРВО ЛЕКУЕЊЕ Е ЗАВРШЕНО 

во^месец, ако се вредност смета 
за 30 јуни на сметката година 

во месец, ако се вредност смета 
за 31 декември сметката година 

1 0 - 1 
2 1 - 2 
3 2 - 3 
4 3 - 4 
5 4 - 5 
6 5 - 6 
7 6 - 7 
8 7 - 8 
9 8 - 9 

10 9 - 1 0 
11 10-11 
12 11-12 
13 12 -13 
14 13-14 
15 14-15 
16 15-16 
17 16-17 
18 17-18 
19 18-19 
20 19-20 
21 20-21 
22 2 1 - 2 2 
23 2 2 - 2 3 
24 23 -24 

Јуни 
мај 
април 
март 
февруари 
јанвари 
декември 
ноември 
октомври 
септември 
аогуст 
јули 
јуни 
мај 
април 
март 
февруари 
јанвари 
декември 
ноември 
октомври 
септември 
аогуст 
јули 

декември 
ноември 
октомври 
септември 
аогуст 
јули 
јуни 
мај 
април 
март 
февруари 
јанвари 
декември 
ноември 
октомври 
септември 
аогуст 
јули 
јуни 
мај 
април 
март 
февруари 
јанвари 

6.227 
6.368 
6.466 
6.626 
6.825 
7.081 
7.381 
7.707 
8.013 
8.285 
8.522 
8.756 
8.990 
9.229 
9.449 
9.660 
9.868 

10.084 
10 309 
10.506 
10.704 
10.877 
1 1 . 0 1 8 
11.139 

Т А Б Л И Ц А III 
Вредност на покрикје кое требе да се резервнса за рентници кои уште лекујат. 

За секој динар годишно обезбедена заработојучка на повредениот поради несрекјен случај, кој уште се 
лекуе, ако несрекјен случај се догодил во времен „1", требе да се резервиса за капитално покрикје „VI" динари. 

Пред 
време 

ПОВРЕДА СЕ СЛУЧИЛА 

% 
сметната године, во време кември 

ОД 25 јуни ДО 30 јуни од 25 
а 18 а „ 24 18 
а 11 а „ 17 „ 11 
д 4 а „ 10 „ м 4 
а 27 мај „ 3 „ 27 
а 20 „ „ 26 мај 20 
а 13 „ „ 19 „ 13 „ 6 „ „ 12 а 6 
а 30 април „ 5 а п 30 
а 23 а „ 29 април „ 23 
а 16 „ 22 т 16 
а 9 „ 15 9 
а 2 „ „ 8 а 2 
а 25 март „ 1 а в 25 
а 18 „ „ 24 март 18 
а 11 „ 17 „ 11 
а 4 чп п 10 а 4 
а 28 февруари „ 3 а 28 
а 21 „ „ 27 февруари 21 „ 14 „ „ 20 . а 14 

1 13 П 1 

1 јануари 31 јануари 1 
а 1 декември „ 31 декември „ 1 
а 1 ноември „ 30 ноември П 1 
а 1 октомври а 31 октомври а 1 
а 1 септември ѕ 30 септември „ 1 
џ 1 август П 31 аогуст 1 

1 јули П 31 јули П 1 

Пред 1 јули 

V , 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Недели 
0 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 

1 0 - 1 1 
1 1 - 1 2 
1 2 - 1 3 
1 3 - 1 4 
1 4 - 1 5 
1 5 - 1 6 
1 6 - 1 7 
1 7 - 1 8 
1 8 - 1 9 
1 9 - 2 0 
2 0 - 2 1 

Месеци 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 

10—11 
1 1 - 1 2 

Вшие од 
12 месеци 

јануари 

Пред 1 јануари 

до 31 декември 
„ 24 
, 17 
п 10 
в 3 
„ 26 ноември 
„ 19 
л 12 

5 
„ 29 октомври 
. 22 
. 15 

8 
1 

' 24 септември 
а 17 
п 10 „ 3 
,, 27 август 
П 20 
„ 13 

31 јули 
30 јуни 
31 мај 
30 април 
31 март 
28(29) февруари 
31 јануари 

1.6683 
1.6693 
1.6702 
1.6712 
1.6725 
1.9020 
2.1222 
2.3405 
2.5347 
2.7147 
2.8778 
3.0268 
3.1785 
3.3085 
3.4383 
3.5477 
3.6477 
3.7428 
3.9325 
3.9103 
4.1470 

4.4135 
4.6352 
4.7325 
4.7965 
4.8588 
4.9192 
5.0297 

5.3682 
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Т А Б Л И Ц А IV 

У а 02) 

15 20.982 
16 20.846 
17 20.709 
18 20.572 
19 20.437 

20 20.302 
21 20.167 
22 20.032 
23 19.896 
24 19.756 

25 19.612 
26 19.462 
27 19.307 
28 19.145 
29 18.978 

30 18.806 
31 18.631 
32 18.452 
33 18.269 
34 18.082 

35 17.890 
36 17.693 
37 17.491 
38 17.282 
39 17.067 

40 16.847 
41 16.620 
42 16.385 
43 16.142 
44 15.890 

45 15.628 
46 15.354 
47 15.068 
48 14.770 
49 14.463 

50 14.147 
51 13.822 
52 13.491 
53 13.153 
54 12.808 

55 12.458 
56 12.104 
57 11.746 
58 11.386 
59 11.025 

а рента ( Д у 2 ) ) 

њ е ј з и н а с м р т или и р е м а -
и ш е н и з н о с о д „1" д и н а р . 

У а 02) 

60 10.663 
61 10.301 
62 9.937 
63 
64 

9.571 63 
64 9.203 

65 8.833 
66 8.463 
67 8.095 
68 7.735 
69 7.384 

70 7.044 
71 6.715 
72 6.399 
73 6.091 
74 5.793 

75 5.504 
- 76 5.224 

77 4.956 
78 4.702 
79 4.480 
80 4.230 
81 4.010 
82 3.798 
83 3.593 
84 3.401 

85 3.225 
86 3.071 
87 2.941 
88 2.837 
89 2.757 

90 2.702 
91 2.663 
92 2.616 
93 2.528 
94 2.364 
95 2.107 
96 1.782 
97 1.439 
98 1.122 
99 0.844 

Т А Б Л И Ц А VI 
Вредност на рентата на родитељ или прародитељ 

која се плакја месечно унапред до његова смрт 
во годишен износ „1" динар 

X д 02) и X X а 02) н X 

40 16.182 70 6.841 
41 15.942 71 6.504 
42 15.695 72 6.174 
43 15.440 73 5.852 
44 15.181 74 5.541 

45 14.918 75 5.241 
46 14.650 76 4.955 
47 14.379 77 4.683 
48 14.104 78 4.425 
49 13.822 79 4.180 

50 '3.534 80 3.947 
51 13.240 81 3.725 
52 12.940 82 3.515 
53 12.635 83 3.320 
54 12.325 84 3.139 

55 12.010 85 2.974 
56 11.689 86 2.820 
57 11.361 87 2.675 
58 11.027 88 2.534 
59 10.688 89 2.394 

60 10.344 90 2.255 
61 9.997 91 2.122 
62 9.646 92 1.994 
63 9.294 93 1.867 
64 8.941 94 1.734 

65 8.588 95 1.584 
66 8.235 96 1.412 
67 7.883 97 1.221 
68 7.532 98 1.024 
69 7.185 99 0.820 

Т А Б Л И Ц А VII 
Вредност на фамилијарна рента 

од „1" динар, која се плакја месечно унапред на фа: 
милијата на смртно повреден зарад несрекјен случај 
до тогај, додека се поединачни ренти исплатујат поради 

ограничуење б 91 Законот за р. у скратен износ. 

Т А Б Л И Ц А V 
Вредност на детинска рента 

која се плакја месечно унапред до смрта на детето 
а највише до навршетак 14 односно 18 год. старост 

во годишен износ од „1" динар 

Старост 
на детето; 

Вредност на рента до 14 г. 
гх (12) 
а 2, 14—21 

Вредност на рента до 18 г. 
о (12) 
а 2, 18-21 2 

Вредност на рента до 14 г. 
гх (12) 
а 2, 14—21 

Вредност на рента до 18 г. 
о (12) 
а 2, 18-21 

о 8.813 10.487 
I 9.656 11.703 
2 9.272 11.457 
3 8.733 11.033 
4 8.129 10.540 
5 7.483 10.007 
6 6.797 9.434 
7 6.073 8.827 
8 5.313 8.187 
9 4.520 7.517 

10 3.691 6.810 
11 2.825 6.085 
12 1.923 5.321 
13 0.981 4.523 
14 о.ооо 3.690 
15 2.824 
16 1.921 
17 0.981 
18 0.000 

Вредност на фамилијарна рента, 
ако имају деца право на ренту 

до 14 год. до 18 год. 

1 о (12) 
а И - Ѕ 1 

о (12) 
а 18-61 

0 
1 
2 
3 
4 

11.356 
10.789 
10.199 
9.580 
8.948 

12.930 
12.420 
11.902 
11.356 
10.789 

5 
6 
7 
8 
9 

8.285 
7.594 
0.877 
6.131 
5.354 

10.199 
9.58(5 
8.948 
8.285 
7.594 

10 
11 
12 
13 
14 

4.547 
3.708 
2.834 
1.920 
0.982 

0.877 
0.131 
5.354 
4.547 
3.708 

15 
16 
17 
18 

1 -

2.834 
1.920 
0.982 

С, = старост на „меродавното дете" т.е. на оноа д е т е 

од чие навршуење 14 односно 18 години завис и 

претварање фамилијарната рента во поединечна 
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Т А Б Л И Ц А 

Вредност на вдовичка рента 
која починуе после (18-'̂ ) години односно после (14-С,) години а се плакја месечно 

К) ЕЈ С т а р о с т „с," н а 
ѕ 
а О Вдовичка рента почнуе после (18-2,) години, 
ч 
аа 
ПЈ ѕ 

0 

18-0а^,2) 
1 

18-1 ау2) 
2 

18-2 а(
у
12) 

3 

18-з ау2) 
4 

18-4 а^12) 18-55
а;:2) 

6 
18-6 ау2) 

7 
18-7а(

у
12) 

8 
18-8а(,12) 

9 
18-9 а?2' 

о о Вдовичка рента почнуе после (14-С,) години, 

н и 
о 

н - о ау2) 14-1 а(;2) 
2 

14-2а^12) м-за(;2) 
4 

14-4а^12) 14-5а(,12) 

14 8.506 
15 
16 
17 
18 
19 

8.393 
8.279 
8.163 
8.046 
7.929 

8.864 
8.748 
8.630 
8.512 
8.393 

9.238 
9.119 
9.000 
8.879 

9.631 
9.510 
9.388 

10.043 
9.920 10.476 

20 
21 
22 
23 
24 

7.810 
7.690 
7.568 
7.444 
7.317 

8.273 
8.152 
8.029 
7.904 
7.775 

8.758 
8.635 
8.511 
8.385 
8.255 

9.265 
9.141 
9.016 
8.888 
8.757 

9.796 
9.671 
9.544 
9.415 
9.283 

10.351 
10.225 
10.097 
9.967 
9.834 

10.931 
10.804 
10.675 
10.544 
10.410 

11.410 
11.280 
11.148 
11.013 

11.913 
11.780 
11.644 

12.440 
12.303 

25 
2 6 
27 
28 
29 

7.187 
7.052 
6.913 
6.769 
6.621 

7.643 
7.507 
7.366 
7.221 
7.072 

8.121 
7.984 
7843 
7.695 
7.544 

8.622 
8.483 
8.340 
8.192 
8.040 

9.147 
9.007 
8.862 
8.712 
8.558 

9.697 
9.555 
9.408 
9.258 
9.102 

10.272 
10.129 
9.981 
9.829 
9.672 

10.874 
10.729 
10.581 
10.427 
10.268 

11.503 
11.358 
11.208 
11.053 
10.893 

12.162 
12.016 
11.865 
11.709 
11.548 

30 
31 
32 
33 
34 

6.469 
6.313 
6.153 
5.989 
5.821 

6.918 
6.761 
6.600 
6.434 
6.264 

7.389 
7.231 
7.068 
6.901 
6.729 

7.883 
7.723 
7.559 
7.390 
7.217 

8.400 
8.239 
8.073 
7.904 
7.729 

8.943 
8.780 
8.613 
8.442 
8.266 

9.511 
9.346 
9.178 
9.006 
8.829 

10.106 
9.940 
9.771 
9.597 
9.419 

10.729 
10.562 
10.391 
10.216 
10.037 

11.382 
11.214 
11.042 
10.865 
10.685 

35 
36 
37 
38 
39 

5.648 
5.470 
5.288 
5.101 
4.910 

6 089 
5.909 
5.724 
5.535 
5.340 

6.552 
6.371 
6.184 
5.992 
5.794 

7.039 
6.856 
6.667 
6.472 
6.272 

7.550 
7.365 
7.174 
6.978 
6.776 

8.085 
7.899 
7.707 
7.509 
7.305 

8.647 
8.459 
8.266 
8.067 
7.861 

9.235 
9.047 
8.852 
8.652 
8.445 

9.852 
9.663 
9.467 
9.266 
9.058 

10.499 
10.308 
10.112 
9.909 
9.700 

40 
41 
42 
43 
44 

4.715 
4.516 
4.313 
4.107 
3.897 

5.141 
4.938 
4.730 
4.519 
4.303 

5.592 
5.385 
5.173 
4.956 
4.735 

6.067 
5.857 
5.641 
5.420 
5.194 

6.568 
6.355 
6.136 
5.911 
5.680 

7.095 
6.880 
6.657 
6.429 
6.194 

7.650 
7.432 
7.207 
6.975 
6.737 

8.232 
8.012 
7.785 
7.551 
7.309 

8.843 
8.622 
8.393 
8.157 
7.913 

9.485 
9.262 
9.032 
8.794 
8.548 

45 
46 
47 
48 
49 

3.686 
3.472 
3.256 
3.039 
2.824 

4.085 
3.863 
3.639 
3.413 
3.187 

4.510 
4.281 
4.049 
3.815 
3.579 

4.963 
4.727 
4.487 
4.245 
4.000 

5.443 
5.201 
4.955 
4.704 
4.451 

5.953 
5.705 
5.452 
5.194 
4.933 

6.491 
6.239 
5.980 
5.715 
5.447 

7.060 
6.803 
6.539 
6.269 
5.994 

7.661 
7.400 
7.131 
6.855 
6.574 

8.293 
8.029 
7.757 
7.476 
7.189 

50 
51 
52 
53 
54 

2.962 3.344 
3.109 

3.755 
3.510 
3.266 

4.197 
3.941 
3.686 
3.433 

4.670 
4.405 
4.140 
3.875 
3.611 

5.175 
4.902 
4.627 
4.351 
4.076 

5.714 
5.432 
5.148 
4.863 
4.577 

6.288 
5.998 
5.706 
5.411 
5.116 

6.897 
6.600 
6.300 
5.997 
5.692 

55 
56 
57 
58 
59 

3.802 4.292 
4.008 

4.820 
4.524 
4.231 

5.387 
5.081 
4.775 
4.472 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
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V I I I 

1 Н ау2), 14-5 ау2), 

унапред до нејзината смрт или премажуење до годишен износ од „1" динар. 

м е р о д а в н о т о д е т е 

С
та

ро
ст

 н
а 

вд
ов

иц
а 

пошто се детински ренти плакјаат до 1 8 години 

С
та

ро
ст

 н
а 

вд
ов

иц
а 

10 
18-10 ау 2 ) 

П 
1 8 - 1 1 а(

у
12) 

12 
18-12 аЈ,12) 

13 
18-13 а Ј 2 ) 

14 
18-14а^12) 

15 
18-15 а(

у
12) 

16 
18-16 а(у2) 

17 
18-17 а(

у
,2) 

18 
а(12) аУ 

С
та

ро
ст

 н
а 

вд
ов

иц
а 

пошто се детински ренти плакјаат до 14 години 

С
та

ро
ст

 н
а 

вд
ов

иц
а 

6 
14-6 а^ 2 ) Н ^ а ' 1 2 ) 

8 
14-8ау 2 ) 

9 
14-9 а(у2) 

10 
14-10 З,у2^ 

11 
14-11 а(

у
12) 

12 
14-12 ау 2 ) 

13 
14-13 а(з,12) 

- 14 
а(12) ау 

С
та

ро
ст

 н
а 

вд
ов

иц
а 

21.116 14 
20.982 15 
20.846 16 
20.709 17 
20.572 18 
20.437 19 
20.302 20 
20.167 21 
20.032 22 
19.896 23 

12.993 19.756 24 
12.851 13.572 19.612 25 
12.704 13.424 14.177 19.462 26 
12.552 13.271 14.023 14.809 19.307 27 
12.395 13.113 13.864 14.649 15.471 19.145 28 
12.232 12.949 13.699 14.484 15.305 16.163 18.978 29 
12.066 12.782 13.531 14.314 15.134 15.992 16.880 18.806 30 
11.896 12 611 13.359 14.142 14.961 15.818 16.714 17.651 18.631 31 
11.723 12.436 13.183 13.965 14.783 15.639 16.535 17.472 18.452 32 
11.545 12.257 13.003 13.784 14.602 15.458 16.353 17.289 18.269 33 
11.363 12.075 12.819 13.600 14.416 15.271 16.166 17.103 18.082 34 
11.177 11.887 12.631 13.410 14.226 15.080 15.975 16.911 17.890 35 
10.985 11.694 12.437 13.215 14.030 14.884 15.778 16.714 17693 36 
10.787 11.495 12.237 13.015 13.829 14.682 15.576 16.611 17.491 37 
10.584 11.291 12.032 12.809 13.623 14.475 15.368 16.303 17.282 38 
10.374 11.080 11.820 12.596 13.409 14.261 15.154 16.088 17.067 39 
10.158 10.863 11.603 12.378 13.190 14.042 14.934 15.868 16.847 40 
9.934 10.639 11.378 12.153 12.965 13.815 14.707 15.642 16.620 41 
9.703 10.407 11.145 11.919 12.731 13.581 14.472 15.406 16.385 42 
9.464 10.166 10.904 11.677 12.488 13.339 14.230 15.164 16.142 43 
9.215 9.917 10.653 11.426 12.237 13 087 13.978 14.912 15.890 44 
8.958 9.658 10.393 11.165 11.975 12.825 13.716 14.649 15.628 45 
8.692 9.389 10.123 10.893 11.702 12.551 13.441 14.375 15.354 46 
8.416 9.111 9.842 10.610 11.418 12.266 13.156 14.089 15.068 47 
8.131 8.823 9.551 10.317 11.123 11.970 12.859 13.792 14.770 48 
7.840 8.527 9.252 10.016 10.820 11.665 12.553 13.485 14.463 49 
7.542 8.225 8.946 9.706 10.507 11.351 12.237 13.169 14.147 50 
7.239 7.916 8.633 9.390 10.188 11.029 11.914 12.845 13.822 51 
6.932 7.603 8.315 9.067 9.862 10.700 11.584 12.513 13.491 52 
6.622 7.286 7.992 8.739 9.530 10.366 11.247 12.176 13.153 53 
6.309 6.966 7.665 8.407 9.194 10.026 10.905 11.832 12.808 54 
5.994 6.643 7.335 8.071 8.852 9.681 10.557 11.682 12.458 55 
5.678 6.319 7.002 7.732 8.508 9.332 10.205 11.128 12.104 56 
5.365 5.993 6.669 7.391 8.161 8.980 9.849 10.771 11.746 57 
5.048 5.669 6.336 7.050 7.813 8.627 9.492 10.411 11.386 58 
4.735 5.345 6.003 6.709 7.465 8.273 9.135 10.051 11.025 59 

5.024 5.671 6.368 7.117 7.919 8.777 9.691 10.663 60 
5.340 6.028 6.769 7.565 8.418 9.329 10.301 61 

5.688 6.421 7.210 8.058 8.967 9.937 62 
6.072 6.854 7.696 8.602 9.571 63 

6.496 7.332 8.234 9.202 64 
6.968 7.865 8.832 65 

7.497 8.462 66 
8.095 67 
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Т А Б Л И Ц А X 
Таблица за пресметаше главнична вредност на 

рента на родителот или прародитељот 

која почнуе после (14 - С,) односно (18 - С,) години а 
се плакја месечно унапред до његова смрт во годи-

шен износ од „1" динар. 

858. 

Вредност на рентата 14 - г јЗ (12) 

" Т Х 

оди. 18 - ^ 2 ) ^ х + 1 8 - С , 

- ђ г " 

5 Старост на „меродавното дете" после чие навр-
шуење 14 оди. 18 г. фамилијарната рента се претвара 

во поединачни ренти. 

X 

Сума на ди-
сконтованите 

бројеви на 
живите уз ко-

ректура за 
плакјање ме-

сечно уна-
пред 

М ( , 1 2 ) 

ДисКон-
товани 

број 
на жи-

вите 

т 2 ) 

' 

X 

Сума на ди-
сконтованите 

бројеви на 
живите уз 

коректура за 
плакјање ме-

сечно уна-
пред 

М ^ 

Д и с к о н т -
на и број 

на живите 

4 0 2 2 9 0 8 3 14 157 7 0 15 3 9 8 2 2 5 0 . 7 
41 2 1 5 231 13 501 71 13 2 4 6 2 0 3 6 . 7 
4 2 2 0 2 0 2 2 12 8 7 2 7 2 11 3 0 5 1 8 3 1 . 2 
4 3 189 4 3 0 12 2 6 9 7 3 9 5 6 5 . 3 1 6 3 4 . 5 
4 4 177 431 П 6 8 8 7 4 8 0 1 8 . 0 1 447 .1 

4 5 166 0 0 4 П 128 7 5 6 6 5 3 . 4 1 2 6 9 . 5 
4 6 155 1 2 6 10 5 8 9 7 6 5 4 6 1 . 7 1 1 0 2 . 3 
4 7 1 4 4 7 7 9 10 0 6 9 7 7 4 4 3 1 . 8 9 4 6 . 3 9 
4 8 134 9 4 3 9 5 6 8 . 0 7 8 3 5 5 2 . 2 8 0 2 . 7 5 
4 9 125 5 9 8 9 0 8 6 . 9 7 9 2 810 .1 6 7 2 . 2 4 

5 0 1 1 6 7 2 6 8 6 2 4 . 8 8 0 2 1 9 2 . 2 5 5 5 . 4 0 
51 108 3 0 8 8 180 .5 81 1 6 8 4 . 7 4 5 2 . 2 7 
5 2 100 3 2 6 7 753.1 8 2 1 274.1 3 6 2 . 4 6 
5 3 9 2 7 6 4 7 3 4 1 . 6 8 3 9 4 7 . 5 3 2 8 5 . 4 4 
5 4 8 5 6 0 7 6 9 4 5 . 5 8 4 6 9 2 . 2 4 2 2 0 . 5 4 

5 5 7 8 8 3 8 6 5 6 4 . 3 8 5 4 9 6 . 5 9 1 6 6 . 9 9 
5 6 7 2 4 4 4 6 197 .9 8 6 3 4 9 . 6 0 1 2 3 . 9 6 
57 6 6 4 1 0 5 8 4 5 5 8 7 2 4 1 . 3 3 9 0 . 2 1 8 
5 8 . 6 0 7 2 3 5 5 0 6 . 6 8 8 1 6 3 . 1 2 6 4 . 3 7 3 
5 9 5 5 3 6 7 5 180 .3 8 9 1 0 7 . 7 5 4 5 . 0 0 8 

6 0 5 0 3 3 3 4 8 6 5 . 8 9 0 6 9 . 3 6 2 3 0 . 7 6 0 
61 4 5 6 0 8 4 5 6 2 . 4 91 4 3 . 3 9 3 2 0 . 4 5 2 
6 2 41 1 8 3 4 2 6 9 . 3 9 2 2 6 . 3 1 3 1 3 . 1 9 8 
6 3 3 7 0 4 4 3 9 8 5 . 9 9 3 1 5 . 4 1 2 8 . 2 5 4 7 
6 4 3 3 1 8 6 3 7 1 1 . 7 9 4 8 . 6 7 0 9 5 . 0 0 0 3 

6 5 2 9 5 9 8 3 4 4 6 . 6 9 5 ' 4 . 6 3 4 7 2 . 9 2 5 4 
6 6 2 6 2 7 0 3 190 .2 9 6 2 . 3 0 8 7 1 .6357 
6 7 2 3 195 2 9 4 2 . 6 9 7 1 . 0 3 8 2 0 8 5 0 0 3 
6 8 2 0 3 6 3 2 7 0 3 . 6 9 8 0 . 4 0 1 2 2 0 . 3 9 1 6 9 
69, 17 7 6 8 2 4 7 3 . 0 6 9 0 . 1 2 2 2 9 0 . 1 4 9 1 0 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУЕЊЕ ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 
САНДАЛИ И ДЕТИНСКИ КОНДУРИ ДО БРОЈ 25 

Со обзир на настаналата возможност 
р е ш у а м : 

да се до 31 декември 1945 година продолжи важно-
ста на Решението број 14557 од 29 септември' 1945 
година за пуштање во слободна продавачка сандали 
и детински кондури до број 25, а кое Решение е об-
јавено во „Службениот лист" број 76 од 5 октомври 
1945 година. 

Бр. 21634 
13 ноември 1945 година 

Бео-град 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

859. 
ТАРИФСКО О Б А В Е С Т У Е Њ Е 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - ТА-
РИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ СТОКА СВЕСКА 1 ОД 1 

АВГУСТ 1945 ГОДИНА 
Д о п о л н у е њ е 

Со важност од 15 ноември 1945 година требе да 
се внесе на крај на точката 5 отсек С) на Според-
ната пристојна нова точка г): 

г) Дополнителни пристојни за претоваруење на 
претоварните станици на Железничката управа Бео-
град. 

Поради исклучителни прилики на територијата 
на Железничката управа Београд освен пристојните и 
трошковите од. а) до е) се плакја за претоваруење 
времено уште уз горе наведените пристојби: 
под а) 

3. за 100 кг. динари 1.20 
6. за 100 кг. „ 1-20 

под д) 
1. за 100 кг. динари 0.60 
21 за 100 кг. „ - 1-60 
3. за 100 кг. „ 1-20 
4. за 100 кг. „ 1 — 
5. за 100 кг. „ 1-— 
ГУЖ^бр. 20620/45. - Од Главната управа на 

железниците, 12 ноември 1945 година. 

860. 
ТАКСА ЗА ТЕЛЕГРАМИ ВО ВНАТРЕШНАТО 

СООПШТЕНИЕ 
Со Решение на Министерството за пошти, теле-

графи и телефони IV бр. 3570 од 12 ноември 1945 го-
дина е одлучено почнуејки од 15 ноември 1945 го-
дина, а во цел на нивелирање на телеграфската та-
рифа кое нее извршено при замената на окупациј-
ските новчаници за динари ДФЈ, да се одредат след-
ните телеграфски такси во внатрешното соопштение: 

1) за обичен телеграм 1.50 (еден и педесет) ди-
нари од збор, со минимална такса од 15 (петнаесет) 
динари; 

2) за житен телеграм 3 (три) динари од збор, со 
минимална такса од 30 (тридесет) динари; 

3) за новинарски телеграми 0.75 (седумдесет и 
пет стоти) динари од збор, со минимална такса од 
7.50 (седум и педесет) динари; 
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4) за телеграми со одговор платен 1.50 (еден и пе-
десет) динари од збор, со минимална такса од 15 
(петнаесет) динари покрај таксата за телеграмот со 
кој се бара одговор, 

5) за телеграм со житен одговор платен 3 (три) 
динари од збор со минимална такса од 30 (тридесет) 
дин,ари покрај таксата за телеграмот со кој се бара 
одговор; 

6) за телеграм со срамнуење покрај таксата за 
телеграмот со кој се орамнуе уште 0.75 (седумдесет 
-и' пет стоти) динари од збор, со минимална такса од 
7.50 (седум и педесет) динари; 

7) за телеграфско потврдуење за ^порачката на 
телеграм 15 (петнаест) динари. 

8) за потврдуење за испорачка на телеграм со 
хитен телеграм 30 (тридесет) динари; 

9) за препис на телеграм од ма коа сорта (хитен, 
обичен, новинарски) до 50 збора 15 (петнаест) ди-
нари а за секои поиатакашни 50 или делови од 50 
збора уште по 15 (петнаест) динари. 

Останал,иге такси без промена. 
IV бр. 3570. — Од Т. Т. оделение на Министер-

ството за пошти, телеграфи и телефони, 12 ноември 
1945 година. 

861. 4 

ПРИГОДНИ МАРКИ „20 ОКТОМВРИ 1944" 
Со Решение на Министерството за пошти, теле-

графи и телефони 12750 од 8 октомври 1945 година 
е одобрено штампање на пригодни марки „20 ок-
томври 1944" со вишок во полза на Одборот за про-
слава на 20 октомври. 

Серијата се састоји од една марка чија прода-
вачка вредност е 2 -Н 5 динари. 

Основната вредност од 2 динари оди во полза на 
државната каса и како таква важи за франкирање. 
Вишокот од 5 динари оди во полза на Одборот за 
прослава н,а 20 октомври. 

Марките се пуштени во п,родавачка на 20 октом-
ври 1945 година кај сите пошти во државата и ќе 
бидат во курс заклучно со 20 декември 1945 година. 

За франкирање поштенски пратилки ќе бидат во 
важност до крај на јануари 1946 година. 

'Преостаналото непродадено количество ќе се за-
пали на крај на февруари 1946 година. 

М.бр. 12750. — Од Министерството за пошти, те-
леграфи и телефони, 3 октомври 1945 година. 

862. 
П Р О Д О Л Ж У Е Њ Е РОКОТ НА ПРОДАВАЧКАТА 

ПРИГОДНИ МАРКИ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ 
Со Решението на Министерот за пошти, телегра-

фи и телефони бр. 1539 од 14 ноември 1945 година 
е одлучено да се предвидениот двомесечен рок за 
продавачка пригодни марки со вишок во полза на 
Црвениот крст продолжи уште за месец дена, така 
да овие марки бидат во продавачка заклучно со 15 
декември 1945 година со тоа, да за франкирање на 
поштенски пратилки важат до 15 јануари 1945 го-
дина. 

М.бр. 1539. — Од Министерството за пошти, те-
леграфи и телефони, 14 ноември 1945 година. 

863. 
Ш ЕМИСИЈА НА РЕДОВНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ 

Според Решението на Министерството за пошти, 
телеграфи и телефони бр. 4075/945 во Државната мар-
карница во Беопрад е штампана Ш емисија на редов-
ни франко марки од 12 вредности. 

Поедини вредности имаат следни боји и мотиви: 
Од 0.50 дин кафе ли ја-црн а боја, „во покрет" 
„ 1,— „ зелена боја, „во покрет" 
„ 1.50 „ кафелија боја, „во борба" 

ОД 2.— ,дин. црвена боја, ,,Маршал Тито" 
3. „ темно-кафелија боја, „Јајце" 
4.— „ темно-модра боја, „Маршал Тито" 
5.— „ маслинеста боја!, „Јајце" 
6.— „ црна боја, „Партизани" 
91— „ темно-љубичаста бој,а^ „Партизан к а" 

12.— „ ултра-марин боја, „во борба" 
16.— „ модра боја, „во покрет" 
20.— „ цинобер боја, „во борба". 
Марките се пуштени во продавачка на 10 октом-

ври 1945 година. 
Тиражот и рокот на траењето им е неограничено. 
Бр. 4075. — Од Министерството за пошти, теле-

графи и телефони, 5 ноември 1945 година. 

0ЛАИК0БЛНИ(Х 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

\на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југословен-
ската армија Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

р е ш у е 
да се за умешност во командовањето, специјал-

ни пОДБИ ги, показана храброст и нарочити заслуги 
за народ одликујат 

СО ОРДЕН НА НАРОДНИ ХЕРОЈ: 
Динић Ђука; 
план команда група на одред Јовановић Милан; 
полеткомесар парт. одред Марковић Бора; 
командир на чета Митровић Мика; 
члан Г. Ш. на Србија Томић Мирко. 

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД: 
полковник Јовановић Радивој. 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ: 
Груловић Никола; 
потполковник Минић Милош; 
Петровић Душан; 
полковник Поповић Мелентије. 

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГА ЗА НЛРОД I РЕД: 
Аксентијевић Влада, Антић Вуле, Барук Бора; 
командант на бригада Бикелић Владимир; 
Брковић Миленко, Цојић Милан, Чоловић Стево, 

Чоловић др. Ивко, Дудић Драг ЈЈ.о, Ђорђевић М. 
Драгослав, Ђурић Желимир; 

командант на баталјон Филиповић Стеван; 
Хаџић др. Јован, Ивковић Миле; 
политком. на парт. одред 1ерковић Небојша; 
командант на одред Јовановић Здравко; 
Јововић Десимир, Јовановић Мирослав, Јовано-

вића Ђока, Јанкез Грга, Ковачевић Кристина, Кова-
чевић др. Велизар; 

политкомесар на одред Ковачевић Радован; 
Капелан Богдан, Лисјак Јанко; 
члан Г. Ш. Србија Мамић Милош; 
Маслеша Веселин, Мијалковић Милан, Милоше-

вић Сима, Младеновић Сретен, Милатовић Миле, 
Милосављевић Чедо, Марковић Стеван, Милутиновић 
Живко, Миленковић Борче, Малетић др. Небојша, 
Матовић Милосав, Милосављевић Љубинка, Нико-
лајевић Синиша, Нешић Љубомир, Парента Ненад, 
Пајић Давид, Павловић Драган. Пантић Милош, Па-
гачаревић Сима, Петровић Милорад, Продановић 
Бора, Поповић Жика, Премасунац Милан; 

зам. на командант одреда Поповић Света; 
референт на санитет Пиротић др. Димитрије; 
Радаковић Митар; 1 

политкомесар на одред Ракић Милић; 
Ранковић Анђа; 
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члан О. К. Радосављевић Миливоје; 
политкомесар на одред Стојановић Никодије; 
Стаменковић Коста, Сремчевић Станислав, Си-

мић Лазо, Стаменковић Трајко, Станимировић М. 
Душко, Савчић Андрија; 

командант на баталјон Стојановић Божидар; 
-е Шегвић Златан, Шнајдер Радмила, Шулејић Дра-

гиша, Тодоровић Димитрије, Урошевић Љубиша, 
Вељковић Станимир, Видаковић Мато. 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: " 
Андрејевић Србислав, бубало Милена; 
командир на чета Векић Света; 
Васиљевић Радомир, Гачић Станоје, Драгојевић 

Сава, Добрић Јован, Жцвковић Владимир,, Јоцић 
Ђурђе, Јовановић Раде, Јовичић Стево; 

претседник О. Н. О. О. Крстић Бошко; 
Крстић Светозар; 
политком. Косм. одр. Лацић Милан; 
Луковић Слободанка, Миловановић Јелица, Мар-

јановић Александра, Милосављевић Јован, Миљко-
вић Рада; 

члан И. Н. О. О. Морић Славка; 
Милић Бора, Михајловић Стефанија, Маринко-

вић Светислав, Минић Милан, Марковић Брана, Ми-
љевић Петко; 

зам. командант на батаљон Марковић Жића; 
политком. на чета Мајер Јосиф; 
МиТић Драги, Никчевић Радосав, Николић Ми-

лорад, Никезић Марко, Перић Бранко, Политео Фа-
нц, Павловић Ђока; 

командир на чета Перишић Бранко; 
Рајтер Милада, Сарић Милица, Суботић Петар, 

Симеоновић Ђорђе; 
мајор Стевић Лука; 
командир прат. чета В. Ш. Станојловић Мића; 
командант на батаљон Софронић Војин; 
секретар О. К. Стефановиќ Обрад; 
Спасојевић Милоје, Стефановиќ Бора; 
секретар ЈНОФ-а Стојановић Брана; 
Томић Боривоје, Ћућић Василије, Филиповић 

Богосав. 

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
потполковник Ђуровић Максим; 
мајор Ђукић Пане. 

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД П РЕД 
Барук Јоже, Богавац Драгослав, Борота Стеван, 

Букумировић Мирко, Ћетковић Јелена, Делре Јулија. 
Димић Мила; 

политком. на одред Ђорђевић Влада; 
командант на бригада Ераковић Сава; 
Грегоран Маријана, Гуцоња Вера и Хабуш Ан-

дрија; 
командир на чета Хиршл Алојз; 
Илијић Јеремија, Јанковић Јанко, Јовановић 

Јован; 
зам. командант бригада Јовановић Пера; 
командантите на батаљон: Јовановић Радомир 

и Костић Благоје; 
Костић Предраг; 
секретар О. К. Китановић Милан; 
Лазовиќ Груја; Маливук Зара, Маркичевић Веља; 
начелник на штаб бригада Милић Вукашин; 
Миличевић Драгица; 
командант на батаљон Милошевић Бранко; 
Османаг,ић Веселин, Пауновић Станко, Павловић 

Даринка, Павловић Дара; 
секретар О. К. Павловић Милица; 
Поговић Јелена, Радосављевић Вера; 
командант на баталјон Радивојевић Крста; 
Станисављевић Живота, Савић Данка,, Симић 

Жела; 
командант на баталјон Турчиновић Никола; 
Вребалов Бошко, Вучковић Воја; 
командант на одред Закић Миливоје. 

СО ОРДЕН НА БРАСТВО И ЕДИНСТВО П РЕД: 
Алијевић Абдул, Васиљевић Риста, Вељковић 

Миле, Врабић Олга, Дацић Радован, Мијатовић Ми-
лутин, Миличевић Добривоје, Павловић Милорад 
Попивода Марта; 

зам. командир на чета Секулић Јанко; 
Селиновић Селин, Смиљанић Радован, Стојковић 

Мића, Трајковић Александар, Цекић Јован, Трајко-
вић Александар. / 

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА ГИ! РЕД: 
капетан Блечић Бујадин; 
командант на батаљон Јовановић Илија; 
пом. ком. на батаљон Коцић Живко; 
Милојевић М. Милоје; 
политком. на бригада Павловић Божа; 
командант на бригада Перовић Мирко; 
Стојановић Д. Миодраг. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
члан О. Н. О. О. Анђелковић Јевта; 
Борисављевић Слободан; 
ком. Окр. милиц. Бакић Данило; 
Вучковић Војислав, Векић Софија, Вишњић Ра-

досав, Вуковић Радиша, Вукашиновић Будимир, Вељ-
ковић Стојадин, Вешовић Деса, Грбић Миленко, Де-
спенић Коста. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
Анђелковић Софија, Атанасијевић Димитрије, 

Дамјановић Дања, Здравковић Владимир, Златковић 
Душан, Јаковић Светислав, Јовановић Даница, Јова-
новић Сарафин, Миленковић Бора, Миладиновић 
Трифун, Павловић Младен, Петровић Војин, Попо-
вић Драги, Ристић Ђ. Милан, Стоиљковић Христина, 
Стојковић Стојадин, Фалиговски Павле, Флорановић 
Јанко. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
член на Околиски Н. О. О. Додић Јован; 
члан О. Н. О. О. Девџић Душан; 
ком. на батаљон Ђуровић Никола; 
Ђокић Љубомир; 
командир на чета Ђурић Марко; 
Ђаковић Рајко; 
претседник О. Н. О. О. Ерчић Живко; 
капетан Живковић Јово; 
Ивковић Милорад, Ивковић Вучко; 
пслитком. на подручје Ивошевић Никол'!, 
I' 1'Ковић Александар; 
полигком. Окр. милиција Јонковић Драгољуб, 
Јанковић Столе; 
лам. комес. чета Јелисавегов Олга; 
Јокић Ђурађ; 
капетан Ковачевић Обрен; 
Лазаревић М. Душан; 
командант на место Милисављевић Милутин; 
Митровић Мирослав, Марковић Станимир; 
ком. милиција Марјановиќ! Милорад; 
Мандић Миле, Мајсторовић Мишо, Милаковић 

Душан; 
члан Обл. Н. О. О. Младеновић Стојадин; 
Међедовић Мија, Ненезић Крста; 
политком. боли. центра Николиш Ненад; 
претседник на Околијски Н. О. О;. Николић 

Михаило; 
Нешић Светомир, Полић Раденко; 
командант на место Перић Никодин; 
Пешић Славко, Поповић Антоније, Радовановић 

С. Миодраг, Редић Влајко, Радивојевић Драгутин, 
Радишић Богдан; 

командир на чета Радовановић Радивоје; 
зам. командант на батаљон Радовановић Вла-
димир; 

Ратковић Гојко, Радојевић Живадин, Радовано-
вић Спасоје, Стојановић Јелена; 
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командант на баталјон Селенић Марко; 
командант на место Сто јади,нов и ћ Лалк,а; 
Стојадиновић Будимир, Стаменковић Драги; 
капетан Станковић Дра,го; 
Стаменковић Душан, Стошић Анте, Сикимић Н,и-

кола; 
секретар ЈНОФ-а Стоиљковић Власта; 
члан Обл. Н.О.О. Тасић Мита,р; 
командант на место Тојагић Милан; 
зам. ком. место Тодоровић Војислав; 
Томић Будимир; 
политком. н,а о,дред Цакић Ми,ка; 
Чолић Т,их,оми,р, Шашкиновић Мих,аило, Николић 

Радомир. 

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
Бобић Никола, Јеремић Војислав, Комар Ива и 

Павко,вић Миливој. 
Бр. 262 

6 јули 1945 година 
Београд 

С е кр етар, Пр ете ед а тел, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

ДЕКРЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА 

Со Решеше на Први помоћник н,а упра,вникот на 
Железничка управа Нов,и Сад Ж.У. бр. 6608/45 од 18 
јули 1945 година отпуштен од служба на Државни 
железници Хаш,ка Ј. Јо,ван, радник в. д. копитар . 

Со Решеше на Први помоћник н,а, управникот на 
Железничк,а управа Нови Сад Ж. У. бр. 9882/45 од 
18 јули 1945 година премештен е по потреба на слу-
жба Николић Р. Драгољуб, магационер VIII група од 
станица Нови Сад во станица Жедник. 

Со Ре,шен.е на Први помоћник н,а управникот на 
Железничка управа Нов,и Сад Ж. У. бр. 9536/45 од 
13 јули 1945 година престала е служба кај држ. сооп. 
установи Цоцек Пи,рониш, род. Киш, погодбена ра-
дница гардероберка при станица Суботица. 

Со Решен.е на Први помоћви,к на управникот на 
Железничка управа Нови Сад Ж. У. бр. 9181/45 од 
18 јули 1945 ,година премештен е по молба, Рацков 
Марко, -званичник II категорија чувар на пруга IX 
секција за одрж. ,пруга Земун ,во Отсек за снабдуеше 
на ова Управа со буџетско место и кредит дека ќе 
врши должност на вратар. 

Со Решеше на Први помоћни,к на управникот на 
Железничка управа Нови Сад Ж. У. бр. 9373/45 од 
19 јул,и 1945 година премештен е по потреба служба 
Бачи,ћ А. Георгије, званичник П-П чувар ,пруга од 
стражара број 3 I нада. сре.з V секција Вели,ка Ки-
кинда во стражара број 16 Надаљ XIII надз. срез во 
IV секција Нови Сад. 

Со Решеше на Први помоћник на упр,а,вн,икот на 
Железнич,ка управа Нови Сад Ж. У. бр. 7079/45 од 
19 јули 1945 година премештени се по потреб,а служ-
ба Косовац Ж. Јован, ред. ралник в. д. отправник во-

зови од станица Петровград во станица Кумане; и 
Хорват В. Бела, дневничар в. д. отпр. возови од ста-
ниц,а Маргита во станица Петровград; по молба Ла-
вро С. Стјепан, прометник IX група 1 пер. повишица 
од станица Кум ане во станица Б е одра. 

ИСПРАВКА 
Во Правилникот за надлежност ,и орган,изација 

на Врховни институт за заштита и научно проучуеше 
споменици култура ,и природни реткости н,а Демо-
кратска Федеративна Југославиј,а, об,наредуван во 
„Службениот лист" бр. 88 од 13 ноември 1945 година 
потерале се след,ни грешки: 

Во член 2, т,он. 8, први ред, стоји: 
„води збирка мулажан копија..." 
а требе да стоји: 
„води збирк,а мулажа, ,копија..."; 
во член 2, точ. 12, трети ред, стој,и: 

„.. ,,Уредба за изер,шуеше Зак,онот . . 
а т,ребе да сто,ји: 
„.. -Правилник за и,звршуеше Законот . . 
Во Правилник за извршуеше Законот за заштита 

на споменици на култура и природни реткости на 
Демократска Федеративна Југославиј,а, објавено во 
„Службениот лист" бр. 88 од 13 ноември 1945 го-
дина, поткрале се следни грешки: 

Во член 5, први ред, под а) стоји: 
„.. ,месни и, ,народни.. 
а требе да стоји: 
„.. ,месни народни..."; 
во член 21, трети ре,д одоздо, стоји: 
,,...однос,ни терени.. 
а требе да стоји: 
„. . ,односно терени.. 
Бр. 6455. — Од Одељеше за култура на Мини-

сте,рств,о за просвета, 16 ноември 1945 година. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

854. Закон за непосредни даноци — - — — 953 
855. Уредба за оснуеше Дирекција на помор-

ска пловидба при Управа на поморство 961 
856. Правилник за внатрешна ор,гани,зација и 

работа на Државна централна библиотека 
на Демократска Федеративна Југославија 962 

857. Наредба за изменуеше таблици з,а пресме-
таше на капиташното покриће потпори и 
ренти кои плаћа Средишниот завод за со-
цијално осигуруеше во гранк,а На осигу-
руеша з,а несреќни случаи 966 

858. Решение за продолжуеше важноста на Ре-
шение за пушташе во слободна продава-
чка сандали и детински кондури до бр. 25 973 

859. Тарифско обавестуеше на Југословенски 
држав,ни железници — Тарифа з,а прево-
зуеше стока свеска 1 од 1 август 1945 
година 973 

860. Такса за телеграми во внатрешшо сооп-
штен,ие — — — — — — — — 973 

861. Пригодни марки „20 октобар ,1944" 974 
862. Продолжуеше рокот за продај,а пригодни 

марки на Црвениот крст 974 
863. III емисија на редовн,и поштенски марки 974 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија" — Београд, Бран-
кова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20. — Штампа на 

Државна штампарија, Београд. 


