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430. 
У К А З 

' На основа членот 74, точка 6 Уставот, Прези* 
диумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе 
Основниот закон за постапуењето со експроприира-
ните и конфискуените шумски поседи, кој што го 
донеле Сојузното векје и Векјето на народите -на 
Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

О С Н О В Е Н З А К О Н 
ЗА ПОСТАПУЕЊЕ СО ЕКСПРОПРИИРАНИТЕ И 

КОНФИСКУЕНИТЕ ШУМСКИ ПОСЕДИ 

Член 1 
Предмет на овој закон се шумски поседи кои 

што по чл. 3, 10 и 26 на сојузниот Закон за аграрна 
реформа и колонизација и со други закони се зе-
маат на досегашните сопственици и тоа: 

а) шумски лоседи оч чл. 3 точка а) и чл. 26 ст. 
1), 2) и 3) на сојузниот Закон за аграрна реформа 
и колонизација; 

б) шумски поседи .на лица од чл. 3), точ. д) на 
сојузниот Закон за аграрна реформа и колонизација 
т. е. чии сопственици не се земјоделци по главното 
занимавање, па не ги о^Габотуат сами со својата 
фамилија туку преку закуп или наемна работна 
снага, а преку максимумот кој што со закон на на-
родната република се остава на нивните сопстве-
ници; 

в) шумски поседи на германскиот Рајх, на др-
жавјаните на германскиот Рајх и »на лица од гер-
манска народност кои што се конфискуени според 
Одлуката на Антифашиското векје на народното 
ослободуење на Југославија од 21 ноември 1944 го-
дина односно спрема Законот за преминуење во др-
жавна сопственост на непријателскиот имот и за 
Секвестрација над имотот на отсатните лица; 

г) шумски поседи на војните злочинци, народ-
ните предавници и на другите лица кои што се кон-
фискуени врз основа на судски одлуки; 

д) шумски поседи за кои што е покрената а не 
е спроведена постапката по пораниот Закон за ли-
квидација на аграрната реформа на големите по-
седи од 19 јули 1931 година. 

Член 2 
За шумски посед во смисла на овој закон се 

сметаат: 
а) шуми; 
б) шумски земјишта; 
в) движен и недвижен инвентар, згради, напра-

ви, постројки и соопштителни средства кои што 
претежно служат на управата, одржуење и искори-
Стуење на шумата и шумското земјиште; 

« ,г) сета стоекја дрвна маса која што припагја 
Ша шумскиот посед и дрвната маса која на шумскиот 
посед е исечена после влечењето во сила на За . 
Колот за аграрна реформа и колонизација од 23 
август 1945 година; 

д) споредни шумски приходи, лов и риболов на' 
шумскиот посед и правото на нивното, искористуење;; 

гј) сите права на службеноста и другите за.' 
конски и договорни права во корист на сопствени* 
кот од шумскиот посед врзани за управата, за одр.: 
жуење и искористуење шумскиот посед. 

Член 3 
За шума во смисла на овој закон се смета зем-

јиште кое што е обраснато со шумски дрвја. 
За шумско земјишта во смисла на овој закон 

сз смета земјиште кое што може постојано да се 
искористуе едино со одржуење шумата, земјиште 
кое што може едино со пошумуење да се приведе 
на постојана продуктивност и земјиште кое што со 
својата положба битно влијае на режимот на шум. 
ското стопанство. 

Член 4 
Прописите на овој закон не се однесу ат на па-

сишта, сувати^« земјишта под вода. 

Член 5 
Сите шумски поседи од чл. 1 на овој закон пре* 

минуат во сопственост на државата како општона.' 
роден имот и се (цриклучуат кон државниот шумски 
посед на онаа народна република на чие подрачје 
лежат, освен во случај на доделуења предвидени со 
овој закон. 

Член 6 
Експроприацијата на шумските поседи од чл. 

1 на овој закон ја спроведуат министерствата на 
народните републики во чиј ресор спагја шумар-
ството. 

Член 7 
Шумските поседи од член 3 точ. а) и чл. 26 ст. 

1 Законот за аграрна реформа и колонизација и 
чл. 1 точ. в), г) и д) на овој закон се земаат на соп. 
ствениците без никаква накнада. 

Накнада за шумските поседи од чл. 26 ст. 2 и 3 
на Законот за аграрна реформа и колонизација и 
чл. 1 точ. б) на овој закон ке се исплатуе на сопстве-
ниците во височина на среден едногодишен приход 
на земениот шумски посед. 

Член 8 
Од експроприираните и конфискуените шуми 

и шумски земјишта кои што се изолирани од голе-
мите шумски комплекси, ке се доделуат во при-
ватна сопственост по начелата за доделуење земјата 
установени со сојузниот Закон за аграрна реформа 
и колонизација, и тоа: 

а) на земјоделците без земја или со недоста-
точна земја во поблиска околија .на местото во кое 
што живеат или во кое се населуат, и тоа од изоли-
раните шумски земјишта и шуми чија површина не 
преминуе 10 хектари во количина од 1 до 5 хектари 
на по една фамилија, а во шумските краишта каде 
што нема земја за обработуење ке се двделуе од 
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експроприирдните и конфискуените шумски поседи 
кои што не преминуат 20 хектари до 10 хектар« иа 
по една фамилија; 

б) на шумските кооперации оснуени во цел на 
унапредував шумското стопанство и ^оперативното 
некористење на шумите во количина која што ке 
ја одреди закон на -народната република. 

Член 9 
Шумите и шумските земјишта кои што се до-

делуат според претходниот член се доделуат сло-
бодни од сите долгови и терети. 

Надлежниот орган ке ги запише доделените 
шуми и шумски земјишна во корист на доделениците 
во катастерот и земјишните книги сходно на про-
писите на Згконот аграрна реформа и колони-
зација. О В О Ј упис во корист на додзлениците од чл. 
8 точ. б) на овој закон .е ослободен од сите уписни 
и преносни такси V 

Пораниот сопственик на експроириираниот и 
конфискуениот шумски посед остануе задолжен 
сразмерно на делот кој што му останал во сопстве-
ност. 

Прашањето на долговите, теретите и правата 
на трети лица на експроприираниот и хонфискуе-
ћиот шумски посед ке се уреди со посебен закон. 

Член 10 
За доделените шуга и шумски земјишта по чл. 

В на овој закон доделениците ке платат накнада до 
височината на среден едногодишен приход на тој 
посед. 

Член 11 
Шумите и шумските земјишта доделени по овој 

закон не можат да се отугјузт, оптеретуат, даваат 
во закуп или да се разделат, нити можат да бидат 
предмет на извршуење или обезбедуење за десет го. 
дини од денот на доделуењето. 

Оваа забрана има да се забележи во згмјишните 
книги при упишуењето земјиштето на име на доде-
лен ик от. 

Член 12 
Доделениот е должен непошуменето шумско 

земјиште кое што ке му се додели да го пошуми 
во срок од пет години Со доделената шума е дол-
жен да господари така да не биде угрозе« опста-
нокот на шумата и постојаното шумско стопанство. 
Сечење во доделените шуми е дозвољено само на 
основа предлогот за сечење и пошумуење одобрен 
од надлежниот државен орган. 

Доколку доделениот не постапуе по одредбите 
на предната ставка ја губи доделената шума и шум-
ското земјиште. Покрај тоа може да се осуди и на 
накнада на штетата до височина на направената 
штета со прекумерно искористуење на шумата. 

Решеното за зевање доделената шума и шум-
ското земјиште и за казната донесуе во прв степен 
извршниот одбор на окружниот народен одбор. 
Против неговото решење има место жалба на мини-
стерот на народната република во чиј ресор спагја 
шумарството во срок од осум дена од урачуењето 
на решението 

Член 13 
На државните лечилишта и опоравилишта, на 

.инвалидските, детските, ^младинските, синдикалните 
колонии и домови, фнекултурните и културните ор-
ганизации и установи ке им се доделуе според 
нивната важност, значење и опсег на уживање од 
експроприираните и конфискуените шумски поседи 
до 20 хектари, со обвеза да шумите понатаму ги 
одржуат како природни паркови. 

Член 14 
Органите на министерството на народната репу-

блика, во чиј ресор спаија шумарството, за доде-
луење шумски поседи се- окружните комисии за 
доделуење шуми и комисијата на народната репу-
блика за доделуење шуми. 

Окружната комисија за доде дуење шуми ја со-
адшуат: претставникот на извршниот одбор иа окру-
жниот народен одбор како претседател, а како чле-
нови претставникот на аграрните интересенти, пре-
стапникот на шумските односно земјоделските ко-
операции, шумарскиот стручњак и поледелскиот 
стручњак. 

(^кружната комисија ја имену е министерот на 
народната република во ЧИЈ ресор спагја шумар-
ството и тоа: шумарскиот стручњак в« својот дело-
круг, поледелскиот стручњак по предлог на министе-
рот на поледелството на народната република, прет-
ставникот на извршниот одбор на окружниот наро-
ден одбор и претставникот на аграрните интересенти 
по предлог на извршниот одбор на окружниот наро-
ден одбор и претставникот на шумските односно зем-
јоделските кооперации по предлог на главниот ко-, 
оперативен сојуз на народната република односно 
автономната покраина. 

Комисијата на народната република за доделуење 
шуми ја именуе претседателот на владата на народ-
ната република. Оваа комисија ја сочинуат: МИНИЈ-
стерот на народната република во чиј ресор спагја 
шумарството како претседател, а како членови шу-
марскиот стручњак како претставник на министер-
ството на народната република во чиј ресор спагја 
шумарството, претставникот на министерството за 
поледелство на народната република и претставни-
кот на шумарските односно земјоделските коопе-
рации на народната република. 

Каде што народните одбори не се формирани во 
степен на округ, со закон на народната република 
ке се предвиди именуење на првостепените комисии 
за доделуење шуми и шумски земјишта според по-
треба за повекје околии заедно. Во овие комисии 
влегуат претставниците на оние извршни одбори на 
околиските народни одбори на чие подрачје лежат 
шумите и шумските земјишта за кои се донесуе 
одлука и претставниците на аграрните интересенти 
и кооперации на оние околии на чија територија се 
навогјаат аграрните интересенти. 

ЧлездЦБ 
Молбите за доделуење поседи се упатуат на 

окружните комисии на чии подрачја лежи бараниот 
шумски посед или поголем дел на неговата површина 
односно вредност. Молбите не подлежуат на плат 
кјање такси. 

Член 16 
Комисите на народнине републики донесуат од-

луки за тоа која површина на шумските поседи ке 
се одвои во цел на доделуење на интересентите по 
чл. 8 и 13 на овој закон и им даваат напатствија за 
работа на окружните комисии. 

Решената за доделуење шуми и шумски земји-
шта ги донесуе во прв степен оружната комисија. 
Овие решења подлежуат на одобруење на комиси-
јата на народната република која може да ги пот-
врди, преиначи или поништи. 

Против решението на окружната комисија кое 
што се доставуе на интересентот после одлуката на 
комисијата на народната република за неговота по-
тврда, преиначуењето или поништуењето, има ^есто 
жалба на комисијата на народната република во 
срок од осум дена од урачуењето на решението. 

Правосилните одлуки за доделуење шумите и 
шумското земјиште окружните комисии ги доставуат 
на надлежните државни органи заради упис во ка-
тастер и укнижба во земјишните книги на име на 
доделениците/ 

Член 17 
Народните републики врз основа на овој основен 

закон ке донесат свои закони за постапував со 
експроприраните и конфиекуените шумски поседи. 

Член 18 
Се овластуе сојузниот Министер на поделел-

ството и шумарството да донесе напатствија 8а из-
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вршуење на овој закон и да пропише правилник за 
начинот на утврдував приходите од експропрпира-
миде и конфискуените шумски поседи по чл. 7 ст. 2 
и чл. 10 на овој закон. 

Член 10 
Се овластуе Владата ФНРЈ со уредба да, про-

, пише услови на отплатата на накнадата од чл. 7 ст. 2 
и чл. 10 на овој закон. 

Член 20 
Овој закон влегуе во оила осмиот ден по обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 373 
23 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија! 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. ,р. др. Иван Рибар, е. р. 

431. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, Презили-
умот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе 
Законот за конверзија на предвојкегте внатрешни 
долгови и обвези, кој што го донеле Сојузното 
векје и Векјето на народите на Народната скуп-
штина ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПРЕДВОЈНИТЕ ВНАТРЕ-
ШНИ ДОЛГОВИ И ОБВЕЗИ 

Член 1 
Во цел »а регулирање сите предвојни внатре-

шни држави«' долгови и обвези, -платиш во динари, 
се издаваат обвезници на нов државен 3% конвер-
тира« долг. 

Член 2 
Со новите обвезници ке се конвертираат: 
1) предвојните внатрешни државни долгов«? во 

Хартии од вредност, како и по текукјите сметки 
кај државните кредитни претпријатија, платив« во 
динари, а настанати и остварени до 18 април 1941 
година заклучно, без оглед на државјанството од-
носно седиштето »на поверителот и без оглед каде 
се навогјаат хартиите; 

2) другите внатрешни државни и од државата 
гарантирани долгови и обвези, настанати и оства-
рени до 18 април 1941 год. заклучно, за чието кон-
вергирање ке донесе одлука Владата ФНРЈ по пред-
лог на сојузниот Министар на финансиите. 

Член 3 
Вредноста на сите државни долгови и обвези, по 

членот 2 на овој закон ке се утврди со состојбата 
на ден 18 април 1941 година по условите кои што 
важеле на Иза дата, земајкји ги како вредност ЃЈ& 
обвезниците нивните званични курсни вредности кои 
што важеле во месец април 1941 година. 

Долговите и обвезкте, доколку гласат на стран-
ска валута, се преведуат во стари југословенски 
девали по договорниот односно утврдениот курс, а 
ако овој со договор не е утврден, по званичниот 
курс кој што важел во месец април 1941 година. 

За вредноста на обвезниците на старите пред-
•оЈви долгови на Србија се зема да е еднаква на 

истата вредност во старите југословенски динари. 
Кај лозовите се зема како вредност износот пред-
виден за исплата во случај на амортизација на овие 
лозови во првиот срок кој што му претходел на 
5 април 1941 година. 

Доколку во износот на долгот е засметана и 
каматата, а доспеалоста за исплата била после 18 
април 1941 година, долгот има да се смали за из-
носот на каматата за време од 18 април 1941 година 
до срокот на доспеалоста на обвезата. Ако камат-
ната стопа е непозната, дисконтиран^™ ке се 
изврши со 5%. 

До еп е алит е а неплатените ануитети и камати 
по текукјите сметки или по хартиите од вредноста, 
на кои што не се плаќаа камата на база на купони,-
доколку не застареле до 18 април 1941 година нити« 
се засметани во капиталот на долгот, ке му се дода-: 
так на износот на долгот на ден 18 април 1941 го* 
дина. Исто та1ка ќе се постапуе и со текукјата ка« 
мата по хартиите од вредноста на кои што се плакјаЅ 
каматата на база на купони, за време од првиот 
срок -на доспеалоста на купоните за исплата ко 1 
што претхолел на 18 атар ил 1941 годша. 

Член 4 
Износот на долгот утврден спрема претходниот, 

член се пресметуе по прописот на чл. 1 став 1) За-
конот за регулирање предвојните обвези од 27] 
октомври 1945 година, т. е. за 10 стари југословен* 
ски динари 1 динар ДФЈ. 

Член 5 
На пресметаните износи по членот 4 на ово? 

закон сг засметуе 3% годишно прост интерес 
време од 9 мај 1945 година до 1 октомври 1946 
година. 

Добиениот износ на каматата се додава на из* 
носот на долгот утврден по членот 3 -и 4 на ово! 
закон. 

За време од 18 април 1941 година до 9 мај 1945 
година не се признава камата. 

Член 6 
Сите државни хартии од вредност обванати СОЈ 

членот 2 -на овој закон се повлечуат од оптицај. 
Сите обвези и долгови по текукјите сметки се 

заклучува со состојбата на ден 1 октомври 1946 го-! 
дина пресметани во смисла на членот 4 и 5 на ово! 
закон. 

Противвредноста на долговите и обвезите од 
членот 2 пресметана по членот 4 и 5 на овој закон 
се замгнуе со нови државни обвезници На 3% кон-
вертирани долг 

Исклучително од прописите на претходниот став 
долговите кај државните кредитни претпријатија кб 
се регулираат метју Министерството на финансиите 
ФНРЈ и односните поверители преку теку кј ата 
сметка, 

На ист начин, а преку текукјата сметка на едно 
државно кредитно претпријатие, ке се регулираат 
и долговите и обвезите од точката 2 член 2 на овој 
закон за кои што Министерот на финансиите ФНРЈ 
доне су е одлука. 

Член 7 
Во цел на замена, сопствениците »а државните 

хартии од вредност обванати со членот 2 на овој 
закон во прв ред ке ги поднесат оригиналните хар-
тии снабдевени со сите купони кои што доспеваат 
за исплата после 18 април 1941 година. 

Доколку сопствениците ги предале своите хар-
тии од вредност, ке ги поднесат при барањето на 
замената потврдевте за извршеното предавање на 
тие хартии. 

Поверители!е по текукЈИте сметки и другите 
обвези, при регулирањето на долгот, ке ги поднесат 
покрај! изводот на текукјата сметка и сите други 
документи кои што служеле како гаранција за спо-
менатото побаруење, како и пресметката во смисла 
»а членот 4 и 5 на овој закон. 
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Член 8 

Конфискуените хартии од вредност и побарув-
а л а во корист на државата ке м»у се предадат на 
Одделењето на државните долгови на Министер-
ството »а финансиите ФНРЈ и тие нема да се за-
менуат. 

Член 9 

Вкупниот износ кој што го обвакја целокупното 
побаруење по членот 2 на овој закон по едно исто 
физичко или правно лице, пресметано по членот б 
на овој закон, ке му се исплати на поверителот оде-
в а ш на следен начин: 

1) во обвезници — суми деливи со 500 динари; 
2) во готово — износи односно остаци под 500 

Динари. 

Член 10 

Доспеалите а неплатените купони, згодици КЈ 
амортизирани обвезници, доколку не застареле до 
18 април 1941 година, ке се исплатат во готово, 
спрема последните договорни вредности сходно на 
членот 3 и 4 на овој закон. 

Член 11 

Пријавата на побаруења од чл. 2 ќа овој закон 
има да се изврши до 30 јуни 1947 година. 

После овој срок сите непријавени долгови и 
обвези се гасат. 

Конверзијата предвидена со овој ЗАКОН ке се 
изврши до 31 декември! 1947 година. 

Член 12 

Обвезниците на новиот конвертиран долг носат 
3% камата годишно која што се смета уназад а 
доспева на 1 октомври секоја година. 

Каматата започну е да тече од 1 октомври 1946 
година, а првиот купон доспева за исплата на 1 
октомври 1947 година. 

Член 13 

Обв е знаците ке се амортизер ат во срок од 30 
години. 

Амортизацијата ке се врши еднаш годишно, 
преку извлечуење, со исплата по номиналата, »на прв 
октомври секоја година. Амортизацијата започну е 
на 1 октомври 1947 година. 

Извлечуењето ке се врши најдоцна до септември 
на секоја година. 

Извлечените обвезници престануат да носат ка-
мата од првиот нареден срок на плаќањето купо-
ните кој што пагја после влечењето. Секоја обвеза 
ница поднесена на наплата мора да биде онабдуена 
со сите недоспеали купони'. 

Обвезниците ш и што ке и припаднат на Држа-
вата во макар по која друга основа ке се употребат 
за зголемената амортизација. 

Член 14 

Износите потребни за исплата интересот и амор-
тизацијата на обвезници^ ке се внесуат секоја го-
дина во државниот буџет. 

Член 15 

Обвезниците и нивните купони ослободени се 
од сите државни давачки. 

Сите работи »о врска со емисијата и службата 
по обврзниците на овој заем ослободени се од сите 
такси освен од поштенските. 

Член 16 

Ненаплатените купони застаруат за две години 
од срокот на доспеалоста за исплата, а амортизира, 
ните обвезници за пет години од денот на доспело-
ста за исплата по извлечуењето. 

Член 17 

Обвезниците гласат на доносителот и се- издадат 
во парчиња од ПР номинални пет стотини, илјада 
и десет илјади динари. 

Текстот и обликот на обв е знаците ке го утврди 
Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 18 

Обвезниците на овој долг мора да се примаат 
на име кауција на сите државни благајни по номи-
налниот износ. Во овие обвезници може да се уло-
жуат долгорочни средства, во смисла н а членот 5 
Законот за уредуен>е и работење на кредитниот 
систем, како и имотот на малолетниците. 

Член 19 
Службата по овој долг ја врши Министерството 

на финансиите ФНРЈ. 

Министерот на финансиите ФНРЈ ке ојдреда на 
кои места ке се врши исплатата на купоните и 
амортизирааните обвезници. 

Член 20 
Министерот на финансиите ФНРЈ ке донесе де-: 

финитивен амортизационен план и ке го утврди ко-
нечниот износ на состојбата на 3% конвертираниот 
долг до 1 јули 1948 година. 

Член 21 
Сите одлуки ко кои што поедини државни дол-

гови и обвези од членот 2 на овој закон се регу-. 
диран« на друг начин се ставуат вон сила. 

Член 22 

Министерот на финансиите ФНРЈ ке пропише со 
правилник поблиски одредби за применуењето на 
овој закон. 

Член 23 
Овој закон влегуе во сила со денот на објаву«* 

љето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Републичка Југославија". 

У. бр. 369 
22 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна^ Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. р. др. Иван Рибар, е. 
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432. 
У К А З 

На основа членот 74 тач. б и членот 136 Уставот, 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го про-
гласуе Законот за потврда и измени и дополнуваа 
на Законот за конфискација на имотот и за извр-
шуење конфискацијата од 9 јуни 1945 година, кој на 

( основа овластуењето од членот 136 Уставот го до-
неле законодавните одбори на Сојузното векје и 
Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, 
а крј гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА 
ЗАКОНОТ ЗА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТОТ И 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ КОНФИСКАЦИЈАТА ОД 9 ЈУНИ 

1945 ГОДИНА 
Законот за конфискација на имотот и за навр-

ату ење конфискацијата од 9 јули 1945 година се по-
тврдуе со измените и дополнуењата, наведени во 
овој закон, така да неговиот изменет и пречистен 
текст гласи: 

за конфискација на имотот и за извршуење 

Член 1 
Конфискација на имотот во смисла на овој закон 

* присилно земање без накнада во корист на држа-
вата целокупниот имот (потполна конфискација) ш и 
точно одреден дел на имотот (делимична конфиска-
ција) на физичко или правно лице. 

За имот на физичко лице се смета имот кој 
што е негова лична сопственост или кој што е негов 
удел во заеднички имот со други лица. Под имот се 
сметаат и сите имотни права. 

Конфискацијата можат да ја изречат само др-
жавните органи кои за тоа се со закон овластени и 
само во случаи кои се предвидени со закон. 

Член 2 
Државниот орган кој што ја покренуе постап-

ката по делата и во случаи за кои законот предвидуе 
конфискација ке присобере подаци за целокупниот 
имот на лицето против кое таа постапка се покренуе 
и ке ги достави на државниот орган надлежен за 
донесуење одлуката за конфискација. 

При донесуење одлуката за конфискација ке се 
земаат во оглед сите подаци .за имотот на лицето 
против -кое одлуката се донесу е. 

Ако судот утврди да осудениот во општо нема 
рмот или да неговиот имот, кој што би имал да биде 
конфискува незнатно го пр е мину е оној дел ца имо-
Тот кој што по чл. 4 на овој закон се иззема од 
конфискацијата, судот нема да изрече казна на кон-
фискација, што во самата пресуда ке се наведе. 

Член 3 
Може да се конфискуе само имот на она лице 

против кое е донесена на закон оснуена одлука за 
конфискација, макар во што тој имот да се состои. 

Член 4 
Од конфискација се изземаат: 
1) лични предмети и предмети на покуќнина кои 

што се неопходни за живот на осудениот и неговата 
блиска фамилија, како алишта, облекло, обувки, са-
дови, намештај; 2) орудија од секоја сорта кои на 
осудениот му се неопходни за вршење лична занает-
ска работа или друго самостојно или полусамостојно 
занимавање, ако осудениот со судска одлука не е 
лишен од правото да врши таква работа и занима-

вање; 3) ©кукјница, минимум на земјишен посед и 
жив и мртов инвентар со зградите за живеење и 
стопанство, неопходни на осудениот и неговата бли-
ска фамилија за одржуење на ситно селско стопан-
ство без употреба на тугја работна снага; 4) храна 
и огрев за лична употреба на осудениот и неговата 
блиска фамилија за четири месеци; 5) парична сума 
за осудениот и за секој член од неговата блиска фа-
милија, која не ке може да ја премине средната тро" 
месечна надница на работник во односното место. 

Во случај на конфискација кукја во градот во 
која живее осудениот со блиската фамилија, ке му; 
се обзбеди на осудениот и на неговата фамилија 
житиште неопходно за живот било во конфискуената 
било во некоја друга кукја. 

При одредуењето на имотот кој што во смисла 
на овој член има да се остави на осудениот и на 
неговата блиска фамилија, судот ке ги зема во оглед 
опстојателствата на секој поедан случај и месните 
стопански услови. Имотот кој се остава на блиската 
фамилија има сразмерно да се пренесе на. сите неј-
зини членови. 

Под блиска фамилија, во смисла н,а овој закон, 
се сметаат брачниот друг и децата на осудениот, 
ако живеат со него во заедничко домаќинство. 

Прописите од ст. 1 точ. 1, 3, 4 и 5 ст. 2 на овој 
член ке се применуат и на други лица кои што осу- л 
дениот е должен да ги издржава, а кои немаат други 
средства за живот. 

Член 5 
Конфискуениот имот премину е во државна соп-

ственост со својата актива и пасива. 
За обвезите на осудениот чиј имот е конфискува 

државата одговора до височината на вредноста од 
конфискуениот имот, и тоа само ако тие обвези на-
станале пред извршуењето на делото. 

Ако е изречена делимична конфискација, држа-
вата одговара за такви обвези на осудениот сразмер, 
но на вредноста од конфискуниот имот. 

Судот кој што ја спроведу^ конфискацијата ке 
ги повика поверителите на осудениот, со објава на 
одлуката на судската табла по чл. 16 ст. 2 на овој 
закон, да ги пријават на судот своите побаруења во 
срок од 15 дена по оваа објава. Оваков позив судот 
и посебно ке го упати на познатите му хипотекарни 
доверители. Доверителот кој што не ке го пријави 
на судот своето побаруење во одредениот срок може 
да го бара остваруењето на своето право со редовна 
постапка во срок од година дена по наведената 
објава. 

Член 6 
Во случаи на запирање постапката за конфиска 

ција, на правосилна ослободителна пресуда или на 
поништуење одлуката за конфискација, конфискуе-
ниот имот мора да биде вратен на сопственикот. Ако 
не е возможно вракјањето на самиот имот ке му се 
накнади неговата вредност во пари. 

Исплатата се врши од приходот од конфискува 
ните и ликвидираните имоти. Поблиски одредби за 
тоа ке пропише со правилник Министерот на фи-
нансиите ФНРЈ. 

Член 7 
Ако е изречена казна на делимична конфискаци-

ја, судот мора во пресудата точно и подробно да 
го означи имотот кој што има да се конфискуе, а 
не само да ја назначи големината на делот (поло-
вина, третина и т.н.) или само вредноста без назна-
ку ењг предметите. 

Член 8 
Со правосилната пресуда со која е изречена 

конфискацијата државата стекну е право на сопстве-
ност на конфискуениот имот како и на остана!иге 
имотни права кои се обванати со конфискацијата. 
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Член 9 
Ништавни сг правите работи на лице осудено 

на конфискација кои што се извршени за време на 
постапката по делата, и случаите за кои законот 
предвидуе конфискација и заради на кои конфиска-
цијата е осуетена или отежнете. Исто така ништавни 
сг и правните работи на такве лице кои што се из-
вршени пред покренуењето на оваа постанка во на-
мера да конфискацијата се осуети или отежни. Се 
смета оти таква намера постоела, доколку нг се до-
каже противно. 

Член 10 
СеквестрациЈа во смисла на овој закон е при-

времено земање управата на целокупниот имот или 
делот на имотот на лице за кое што постои основа-
на претпоставка оти против него ке биде изречена 
конфискација и пренесуење таа управа на држав-
ниот орган надлежен за управа со народниот имот, 
во цел на обезбедуење имотните интереси на др-
жавата. 

Секвестрацијата престану^ со правосилното 
окончуење на постапката по делата и случаите за 
кои што законот предвидуе конфискација. 

Член 11 
Јавните обвинители, Државната и земските ко. 

мисии за утврдував злобните на окупаторот и не-
говите помагачи и државните органи надлежни за 
управуење со народниот имот, пред покренуењето 
или во текот на постапката по делата и случаите за 
кои законот предвидуе конфискација, можат да ба* 
раат секвестрација односно забрана на отугјуење 
и оптеретуење и други средства за обезбедување на 
имотот за кој што постои опасност од уништуење, 
отугјуење, оптеретуење, оштетуење или смалуење 
на неговата вредност. 

Барањето за секвестрација односно другите 
средства ф обезбедуење се поднесуе на оној суд 
пред кој што е започната или треба да биде започ-
ната кривичната постапка против сопственикот на 
имотот на кој што се бара обезбедуењето. Овој суд 
има да донесе одлука за такво барање во срок од 
три дена после применото барање. 

За време траењето на секвестрацијата трети ли-
ца можат да ги остваруат своите права на секве-
стрираниот имот само со пристанокот на надле-
жниот орган за управуење со народниот имот. 

Член 12 
Прописите на овој закон за конфискација, и неј-

зиното спроведеше сходно ке се пр и мену ат и на 
секвестрацијзга и другите средства на обезбедување. 

При спроведувавте, одлуката за секвестрација 
или други средства на обезбедуење судот ке води 
светка да се обезбеди издршкава на лицата наведе-
ни во чл. 4 ст. 4 и 5 на овој закон. 

Член 13 
Конфискацијата на имотот се спроведуе само на 

основа правосилна одлука на. судот или на друг 
државен орган КОЈ што е на тоа со закон овластен. 

Член 14 
Правосилната одлука за конфискацијата одма ќе 

се достави заради извршуење на околискиот суд 
надлежен за спроведување конфискацијата на осу-
дениот односно неговиот старател, на надлежниот 
државен орган за управуење со народниот имот, 
на месниот одбор и на надлежниот јавен обвинител. 

За спроведувањето конфискацијата надлежен е 
оној околиски суд на чието подрачје се навогја кон-
фискуениот имот. 

Ако имотот се навогја на подрачје од повекје 
околиски судови, секој околиски суд ке ја спроведе 
конфискацијата на своето подрачје. 

Постапка на спроведуењето конфискацијата е 
хитна. 

Член 15 
По приемот на правосилната одлука за конфи. 

скација околискиот суд ке го одреди својот изасла* 

ник кој ке изврши попис на имотот чијата конфиска-
ција има да се спроведе, а уедно ке одреди ден, 
време и место на пописот. 

Својата одлука за тоа судот ке ја достави на 
осудениот или на неговиот старател, на надлежниот 
државен орган за управување со народниот »мот и 
на месниот народен одбор, и ке ја објави на суд-
ската табла. 

Член 16 
Осудениот кој што е во затвор или? »он зем-

јата може да го застапуе во постапката на спро-
ведувањето конфискацијата еден член од неговата 
поблиска фамилија, односно полномошникот кој 
што овој или осудениот ке го одреде, а во случај 
овој да го нема судот по службена должност ке 
одреди старател. 

Член 17 
Штом се отпочне постапката за опроведуењето 

на конфискацијата судот по службена должност 
или по предлог на државниот орган за управуење 
со народниот имот ида на јавниот обвинител ке ги 
превземе анте мерки заради обезбедуење на тој 
имот од уништење, пропаѓ јање, расипање, оште-
тување или смалување нејзината вредност. 

Член 18 
Судскиот изасланик го почну е спр ов еду ењ ето 

на конфискацијата на лице место со попис и про-
ценка на имотот, кој има поблиску да се означи, со 
соработуачка на еден член на народниот одбор, а 
по потреба и на проценител. 

Проценката на имотот се врши спрема неговата 
вредност на денот на полете от. 

Кога се работи за недвижности, судскиот иза-
сланик во канцеларијата на месниот народен одбор, 
а на лице место ако инаку не може точно да се 
установи и означи недвижноста, прогласуе оти 
со попис е спроведена нивната конфискација и тоа 
го внесуе во записник. 

Кога се рабош! за движности, судскиот изасла-
ник ке ги запечати просториите во кои се навогјаат 
и на ударната врата ке истакне објава за спрове-
ду ење на конфискацијата и за забрана на распола-
гање со конфискуените движностсг, додека во 
запечатените простории на зид от ке истакне список 
на попишаните ствари КОЈИ! во нив се навогјаагг. 

Ако со осудениот во истите простории живеат 
и други лица па заради' тоа не е возможно просто-
риите да се затворат и запечатат судскиот .изасла-
ник на секој конфискуен предмет ке залепи цедулка 
со службен печат во знак на проведена конфиска-
ција, како и на зидот еден примерок на вкупниот 
попис. Во тој случај судскиот изасланик, ако не е 
возможно конфискуените ствари одмах да ги од-
несе, ке ги предаде конфискуените ствари на чу-
вање на најстариот укућанин или на друго подесно 
лице. 

Ако од бегло кои разлози не е возможно да се 
постапи по прописите од предните два става, суд-
скиот изасланик ке го обезбеди пописаниот движен 
имот на најподесе« качеви. 

Записникот за опроведуење конфискацијата го 
потпишуе судскиот изасланик, членот на месниот 
народен одбор кој присаствуел на пописот и про-
цената, приватниот претставник на државниот орган 
надлежен за управљање со народниот имот, проце-
нителот доколку бил и осудениот, а ако не е при-
сатен тогаш еден приватен полнолетен негов^ укук-
јанин, првенствено член на неговата фамилија, од-
носно полномошник или старател. 

Член 19 
Суд кој што спр ове ду е конфискација ке го из-

вести за резултатот на спроведената постапка сз* 
дот односно органот на државната управа, ко] до-
нел одлука за конфискација. 



ОГЛАСНИ ДЕО 
ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ" 

^ Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Парадна Република Југославија" издава како своа 
едиција Збирка на закони во која ги објавуе сојуз-
ните закони и останалите прописи на Владата на 
ФНРЈ и нејните установи со коментари, напатствија 
и објаснуваа за примена законските и други прописи. 

Збирка на закони се штампа, по правило, на сите 
четири народни јазици и уредена е така да е млогу 
погодна за практична употреба. Поради тоа што се 
за аутентични законски текстови сметаат само оние 
кои ги издава Редакцијата на „Службениот лист" тоа 
еите органи на народната власт се должни да се само 
по нив управјават. 

Досега Редакцијата на „Службениот лист" издала 
како посебни свесни: 

Св. бр. 1) Збирка на прописи за плати и надници од 
1 ноември 1944 до 21 април 1945 година 
(распродадено); 

„ „ 2) Одлука за еднообразното сметководство 
Дин. 15.— 

„ „ 3) Збирка на прописи за надниците и пла-
тите (распродадено) Дин. 15.— 

„ „ 4) Правилник за пријавуење и утврдував 
воената штета (распродадено) Дин. 10.— 

„ „ 5) Збирка на закони и прописи за оснивање 
Фонд за обнова земјата и одземање вое-
ната печалба Дин. 10.— 

„ „ 6) Сметковен план за рудници на јаглен 
Дин. 10.— 

„ „ 7) Сметковен план за предилници и ткаечници 
(распродадено) Дин. 20.— 

* „ 8) Закон за бирачки спискови со коментар 
Дин. 5.— 

» „ 9) Закон за избор народни пратеници со ко-
ментар (распродадено) Дин, 20.— 

« „ 10) Збирка на материално-кривични прописи 
Дин. 12.— 

„ „ 11) Збирка на прописи за аграрна реформа 
Дин. 15.— 

* „ 12) Збирка на закони за организација на су-
дови, за врсти на казни, конфискација и 
извршував конфискација и за давање 
амнестија и помиловање Дин. 20.— 

„ „ 13) Збирка на прописи за поставуење и пен-
зионисуење државните службеници и за 
установуење правото на пензија (распро-
дадено) Дин. 10.— 

„ „ 14) Закон за Уставотворната скупштина, За-
кон за печатот, Закон за удружењата, 
зборовите и другите јавни собори 

Дин« 10.— 

„ „ 15) Сметковен план за фабрики на бира (ра-
спродадено) Дин. 30.— 

» * 16) Збирка на закони и прописи за социално 
осигурање (распродадено) — Дин. 20.— 

* „ 17) Сметковен план за фабрики на Шпиритус 
и квасец — — Дин. 30.— 

Св. бр. 18) Смет ковен плав за фабрики на текстилна 
плетена стока — — — Дин. 30.— 

„ * 19) Збирка на закони и прописи за уредував 
работни односи — Дин. 15.— 

н „ 20) Закон за такси со Правилник за негово 
извршуење Дин. 10.— 

„ „ 21) Сметковен план за кредитни установи 
Дин. 30.— 

„ „ 22) Устав на ФНРЈ (на поарна хартија) 
Дин. 10.— 

„ „ 22а) Устав на ФНРЈ (популарно издање) 
Дин. 3.—> 

п »» 226) Устав на ФНРЈ (миниатурно издање) 
Дин 4 

и »» 23) Сметковен план за графичка индусгрија 
Дин. 30.— 

„ „ 24) Сметковен план за творници на обувки 
Дин. 30.— 

„ „ 25) Сметковен план за творници на сапун 
Дин. 30.— 

„ „ 26) Сметковен план за циглани, творници на 
клинкери, земјана стока и шамот 

Дин. 30.— 
„ „ 27) Сметковен план за љуштилници и млино-

ви на ориз Дин. 30.— 
„ „ 28) Сметковен план за ливници на железо и 

метал, творници на машини и масовни 
метални производи Дин. 30.— 

„ „ 29) Сметковни план за автомобилски сообраќа 
јајни претпријатија — — — — Дин. 30.— 

„ „ 30) Сметковен план за творници на конзерви 
Дин. 30.— 

„ „ 31) Сметковен план за творници на цимент 
Дин. 30.— 

„ „ 32) Сметковен план за трговски претпријатија 
кои вршат услуги Дин. 30.— 

„ „ 33) Сметковен план за трговски претпри јат и ја 
со сортирање, преработуење или дорабо-
туење на стока — — Дин. 30.— 

„ „ 34) Смвтковен план за трговски претпријатија 
кои се бават со купо-продавачка на стока 

Дин. 30.— 
„ „ 35) Збирка на прописи за валоризација со 

коментар и практични примери Дин. 80.— 
„ „ 36) Сметковен план за издавачки претприја-

тија и книжарници Дин. 30.— 
„ „ 37) Сметковен план за големи фурни, твор-

ници на кекс и суво тесто — Дин. 30.— 
„ „ 38) Сметковен план за винарство и подру-

марство Дин. 30.— 
„ „ 39) Сметковен план за фабрики на уље 

Дин. 30.— 
* „ 40) Сметковен план за творници на чоколада, 

бонбони и кандит — — — — Дин. 30.— 
п „ 41) Закон за непосредни даноци со Правил-

ник за негово извршуење — Дин. 40.— 
п „ 42) Сметковен план за шумска индустрија и 

стругари (пилани) — — — — Дин. 30.— 
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Ев. бр. 43) Сметковен план за творници за импрегна-
ција дрва — — — — — — — Дин. 30.— 

' џ » 4 4 ) Сметковен план за угостителски претпри-
јатија — Дин. 30.—» 

џ * 45) Сметковен план за творници на кавени 
додатоци и сурогати — Дин. 30.— 

» „ 46) Сметковен план За творници на дрвовина, 
целулоза, лепенка, картон и хартија 

Дин. 30.— 
# џ 47) Сметковен план за фабрики на шекјер 

Дин. 30.— 
« џ 48) Сметковен план за творници на бои, 

лакови и фирнис — Дин. 30.— 
I * и 49) Основен закон за брак и Закон.за др-

жавни матични книги Дин. 15.— 
џ „ 50) Општ закон за народните одбори 

Дин. 8.— 
« „ 51) Закони за воена обвеза и пополнуење 

оружената сила се јавачка, теглечка и 
товарна стока — — — Дин. 10.— 
Азбучен регистар по материја на „Слу-
жбениот лист" за 1945 година Дин. 15.— 
Табели на службеничкиот данок (распро-
дадено) — — Дин. 20.— 

Сите овие издања на сите народни јазици и 
можат да се добијат во продавницата на „Службе-
ниот лист44, Белград — Бранкова 20 и во сите пого-
леми книжарници во целата земја. 

Книжарите во внатрешноста уживаат попуст од 
20%. Администрацијата на „Службениот лист41 врши 
испорачка само по претходната уплата на пораџбата. 
вековна сметка 62—324. 

ВНИМАНИЕ ДО КНИГОВОГЈИТЕ 

Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ44 е 
известена да се млогу претпријатија и книговогји 
обраќаат на Министерството на финансиите или на 
надзорните министерства ио работите околу валори* 
зацијата поса авуејкр прашања на кои &х>же да се 
најде одговор во „Збирката на прописите за валори* 
зација", која излегла како свеска бр. 35 Збирката на 
законите. 

Збирката на прописите за валоризација ги об-
вакја сите прописи за валоризација на инвестициите 
и стоката, за изедначуење цените на стоката и пре-
сметуење обвезите. Во кеја се наогја Законот за ва-
лоризација, Напатствието за спроводуење валориза-
ција и за прекнижуење во динари ДФЈ во врска со 
замена на парите, Законот за регулирање предео* 
ените обвези и Напатствието за нивното спроведуе-
ње, прописи за регулирање окупациските обвези, за 
располагање со побаруењата кај кредитните устано-
ви, прописите кои ги регулираат обвезите од основа 
на осигурањето. 

Посебно поглавје е посветено на прописите кои 
се односат на цените на стоката која потекнуе од 
времето преди заменам на окупациските новчаници. 
Овде се наогјат прописите од Уредбата за одре* 
дуење цените и обете сбвезни толкуења на оваа 
Уредба, 

Уз текстовите на скоро сите прописи се дадени 
опширни коментари со исцрпни толкуења и примери 
за практично решавање и конкретните случаи. 

Најпосле, Збирката содржи и еден комплетен 
книговодствен пример по кој е практично и подроб-
но прикажана книговодствената постапка во едно 
претпријатие, од хаотична состојба во која се кни* 
гите наогјале по загенчта на парите па до изработу-
ачка валоризаииониот биланс за 1945 година, со сите 
детаљи во постапката валоризацијата на инвестиции* 
те и стоката, пресчетуењето предвоените окупацији 
обвеза за изедначуење цени на стоката. 

Збирката има со прилозите 268 страници и стаје 
80.— динари Може да се добије во сите поголеми 
книжарници во целата земја или во администраци-
јата на „Службениот лист", Белград Бранкова ул. 20 
со уплата на чековна сметка бр. 62.324. 

Од Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ", 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
MINISTARSTVO INDUSTRIJE I RUDARSTVA 

NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 

Poziv vjerovnicima i dužnicima poduzeća »Kevar« 
tvornica bruseva i brusnih koluta, Varaždin 

Ministarstvo industrije i rudarstva, Opći odjel Na-
rodne Republike Hrvatske odlukom od 25. svibnja 1946 
god. br. 69849/1946 odredio je likvidaciju poduzeća »Ke-
var«, tvornica bruseva i brusnih koluta. 

Za likvidatora imenovan je Erbežnik Vladimir, pri-
vremeni upravitelj poduzeća Kevar. 

Pozivaju se vjerovnici i dužnici, da svoja potraži-
vanja i obaveze koja imaju prema odnosnom poduzeću 
prijave najkasnije do 15. kolovoza 1946 godine na 
adresu — »Kevar«, tvornica bruseva i brusnih koluta, 
u likvidaciji — Varaždin, Fabijanska ul. 12. 

Br. 69849/46. — Iz Ministarstva industrije i rudar-
stva, Zagreb, 25. lipnja 1946 godine. K 3942 2-3 

ТЕХНИЧКИ РАБОТИ 
POPRAVKA ŽELEZNIČKE BOLNICE U KOŠEVU 

— SARAJEVO 

Za osposobljeni е železničke bolnice u Koševu 
Sarajevo vršiće se od danas, do dana 28 jula 1946 go-
dine VL Bolesničkom fondu državnog saobraćajnog oso« 
bij a u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 97/1 — prikupe 
ljanje pismenih ponuda za polaganje ksilolitnih podova 
i izradu užljebina (holkera) na podovima pomenute 
bolnice. 

Dan licitacije je 28 Juli 1946 godine u l i časova 
I ista će se održati u kancelariji Oblasne uprave Bole-^ 
sničkog fonda u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 37/1. 

Tehnički i opći uslovi mogu se dobiti svakog rad-
nog dana za vreme uredovnih časova u kancelariji 
Oblasne uprave Bolesničkog fonda — Sarajevo uz na* 
platu od dinara БО.— u gotovu. 

Ponude sa propisanim dokumentima, uvjerenje tf 
plaćenom porezu, o nadmetačkoj sposobnosti I analiza 
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cijena moraju biti podneseni najkasnije do određenog 
dana i časa licitacije u zatvorenom i zapečaćenom 
omotu. Ponuđač je dužan potpisati klauzulu na uslo-

vima i na ponudi da su mu isti poznati te da po istima 
podnosi ponudu. 

Ponuda mora biti taksirana po Zakonu o taksama. 
Ponuda i analize cena moraju biti overene od nad-

ležne građevinske vlasti s tim da cene ponudi odgova-
raju propisima ureda za cene. 

Otvaranje ponuda vršiće se određenog dana u l i 
časova u kancelariji Upravnika Bolesničkog fonda u 
Sarajevu, Maršala Tita ul br. 97/1 — a iste će do odre-
đenog roka primati ovlašteni činovnik. 

Br. 2700/46. — Iz Kancelarije Oblasne uprave Bo-
lesničkog fonda d. s. o. — Sarajevo K 3939 3-3 

СРПСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. У ПЕТРОВГРАДУ 
Окружни суд у Петровграду данашњим даном 

навршио је у свој регистар друштвених фирм? код 
Српске штедионице д. д. у Петровграду следећи 
упис: „Одлуком главне скупштине од 3 марта 1946 
године друштво ступа у ликвидацију, као ликви-
датори изабрани су: Костић Петар, Раданов Радичев 
Драгољуб, Нађвиески Драгољуб, др. Несторов Дра-
гољуб, др. Ердељанов Пера и Брусне Стојан, сви из 
Петровграда. Ликвидатори позивају повериоце дру* 
штва да најдаље за 6 месеци од трећег објављивање 
овог огласа пријаве своја потраживање Српској ште-
дионици д. д. у Петр ов гр аду и ликвидација, јер па 
истеку овог рока извршиће се ликвидација без обои« 
ра на непријављене потраживање. 

Бр. Фи. 348/46. — Од Окружног суда у Петров-
граду, 28 јуна 1Ѕ46 године. К 3943 1.3 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
ZEMALJSKA BANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 

U trgovački registar za društvene tvrtke Okružnog 
suda u Sarajevu upisuje se danas kod Zemaljske banke 
za Bosnu i Hercegovinu slijedeće: 

Brišu se filijale u Banjoj Luci, Bijeljini, Brčkom, 
Mostaru, Tuzli i Splitu, pošto su iste poslovanje obu-
stavile. 

Br. Fi. 23/08-424. — Od Okružnog suda u Sarajevu, 
l i juna 1946 godine. K 3946 1-1 

ДРЖАВНА ЛЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТЕМПЕРА 
У ВЕЛИКОЈ КИКИНДИ 

Окружни суд у Петр ов гр аду данашњег дана 
извршио је упис следеће садржине: код предузећа 
Државна леваоница жељеза и темпера у Великој Ки-
кинди брише се досадашњи принудни управитељ инж. 
Белокосић Михо, смењен привременим одлуком Оде-
љења за индустрију и рударство ГИОАПВ бр. 1806/46, 
а Фа принудног управитеља уписује се истом одлу-
ком постављени нови принудни управитељ Чоловић 
Тодор из Дрниша. 

Принудни управитељ има сва права и дужности 
предвиђена у Закону о заштити на<родних добара и 
њиховом управљању и има се придржавам свих 
наређења, упутстава и дроизводних задатака изда» 
тих од надлежних власти. Забрањује се њему свако 
располагање народним добрима изузев у границама 
овлашћења КОЈ а му се дају од стране надзорне вла-
сти. Управитељ је овлашћен на заступање предузећа 
пред народним судовима, и осталим властима. Улра» 
»итељ не може задуживати предузеће без нарочитог 
писменог пуномоћја и само у границама истог * 
управитељ је овлашћен за рачун предузећа примат« 
новац. 

Управитељ Је дужан да ради ло упутствима и 
наређењима Одељења »а индустрију и рударство 
ШОАГШ. Управитељ је овлашћен да и р м а и деву« 
ш и особље предузећа. Управитељ ке п о т е ш е 
фирму овако кано је сдој потпис код суда деком« 
•во ев додатком „принудан управитељ". 

Вр. ФД 230/46-б. — Од Окружног, суда У Петр&ш-
ПШ* ** Ј т годне* ЧШ41Л 

ТРГОВАЧКО ДРУШТВО „ПЧИЊА'' А. д . у ВРАЊУ; 
На оснв!у одлуке Управног одбора друштва 

„Пчиња" а. д. У Врању одржаће ванредни збор ак« 
ционара, на дан 18 августа 1946 године у 10 часова 
пре подне у друштвеним просторијама у Врању с* 
следећим дневним редом: 

1) отварање збора и избор радног претседник 
штва; 

21 решавање о даљем постојању друштва. 
Позивају се акционари који су уплатили 1 и И 

рату акција, да присуствују овоме збору. 
Право учествовања на овоме збору имају они 

акционари, који су уплатили I и II рату својих акци-
ја у. одређеном року. 

Признанице уплаћених акција депоновали најда* 
ље 14 августа на благајни друштва. 
3246 1-1 Управа 

ЗАНАТСКА РАДНИЧКО СТОЛАРСКА ПРЕРАЂИ-
В А Ч А ЗАДРУГА С. О. Ј. „14 ДЕЦЕМБАР" 

У БЕОГРАДУ 
Одржаће своју ванредну полугодишна скуп тги* 

ну у просторијама своје радионице Облаковска ул. 
бр. 51 дана 28 јула 1946 године у 8 часова пре подне 
са дневним редом: 

1) извештај Управног и Надзорног одбора; 
2) извештај Благајне; 
3) питање биланса; 
4) бирање Управе и Надзорног одбора; 
5) предлози и питања. 
Позивају се сви пуноправни чланови да овој 

скупштини неизоставно присуствују. 
3244 1.1 Управа 

ПОЖАРЕВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА 
И ШТЕДИОНИЦА У ПОЖАРЕВЦУ 

' Одржаће свој трећи редовни збор акционара на 
док 31 августа 1946 године у 10 часова пре подне у 
едом локалу у Пожаревцу са овим дневним редом: 

1) бирање деловође; 
2) б&рање три акционара »а оверу записника и 

бројање гласова; 
3) читање извештаја Управног и Надзорног, 

одбора а раду и рачунима за 1945 годину и саопште--
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ње о одобрењу престанка фузије Пожаревац*© трго« 
вачке банке и Пожарееачке штедионице од Мини-
*гфцртва тргоб&не н снабдевала Србије; 

4) решавање о поднетим извештајима и давање 
разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад 
и рачуне У 1945 години; 

5) решавање о предлозима Управног и Надзор-
ног одбора или акционара који су поднети Управ-
ном одбору на десет дана пре* састанка збора; 

6) бирање чланова за Управни и Надзорни од-
бор Пожаревачке трговачке банке; 

7) бирање чланова за Управни и Надзорни од-
бор Пожаревачке штедионице. 

Депоновање акција извршиће се на банчиној бла-
гајни најкасније до 27 августа 1945 године. 
3252 1-3 Управа 

МОРАВСКА ШТЕДИОНИЦА, >ЛБАРИ 
у ванстечајној ликвидацији 

Одржаће на дан 29 августа 1946 године редовни 
годишњи збор акционара у 11 часова пре подне у 
својим просторијама са овим дневним редом; 

1) избор деловође и три акционара за оверу за-
писника; 

2) извештај ликвидатора о раду и рачунима У 
1945 години; 

3) извештај чланова Надзорног одбора о раду и 
рачунима за 1945 годину; 

4) давање разрешнице члановима Надзорног од-
бора и ликвидатору; 

5) избор чланова Надзорног одбора. 
Депоновање акција извршиће се код Пожаревачке 

трговачке банке у Пожаревцу до 25 августа 1946 
године. 

Ликвидатор 
3253 1-3 Пожаревачка трговачка банка 

^ШУМАДИЈА" А. Д. ЗА ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИ-
ГУРАЊЕ У БЕОГРАДУ 

Одржаће, на захтев једног дела акционара, 
30 јула 1946 године у 17 часова у својим простори-
јама, Бука Караџића бр. 6 у Београду ванредни збор 
Акционара са следећим дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) смењивање садашњег Управног а Надзорног 

Одбора и бирање нових одбора и 
3) евентуалије. 
Акционари, који желе да суделују на збору, има-

Ју депоновати акције или потврде банака на друштвен 
ној благајни или на благајни Београдске трговачка 
банке најдаље до 26 јула 1946 године до 13 часова. 

А Приликом пријаве за збор акционари су дужне« 
Да поднесу уверење надлежних власти, да нису ли-
мени активног, и пвд-гвног изборног права. 
3250 1-1 Управни одбор 

ДОМАЋА ИНДУСТРИЈА ЗАВЕСА И ТЕПИХА А. Д. 
БЕОГРАД 

Одржаће на дан 30 августа 1948 године у 17 ча« 
сова по подне у фабричким просторијама ка Ду-
шановцу Спасићева улица број 1 свој 23 редован 
збор акционара са следећим дИгбв&ик! 0адоМЈ 

1) избор деловођа збор« и два одеран* записника, 
који ће у Исто време' бити и бројачи гласова; 

2) извештај Управог и Надзорног одбора о раду 
и билансу за 194$ гошог; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) бирање чланова Управног одбора и Надзорног, 
према члану 30 и 40 друштвених правила; 

5) решавање о предлозима управе и акционара, 
ако их буде било. 

Депоновање акција, односно потврда до 23 авгу-
ста 1946 године у друштвеној канцеларија. 

Београд, 20 Јула 1946 године. 
3282 1-3 Управа 

ИНДУСТРИЈСКА БАНКА ЈУГОСЛВИЈЕ А. Д. 
У БЕОГРАДУ 

Управни одбор Индустријске банке Југославија 
а. д. у Београду на својој III седници одржаној дана 
4 јула 1946 године, доделио је шефу Одељења ко-
респонденције Хинку Пешаку, прокуру, са правом да 
пуноважно потписује и задужује друштво, према чл. 
2 друштвених правила. 

Ову одлуку објављујемо јавности прелеа чл. 4 
друштвених правила. 

У Београду, 16 јула 1946 године. 
Индустријска банка Југославија а. д. 

Фран Лео Херман, с. р. 
Филиповић Хамид, с. р. 

Примам се прокуре, 
Хинко Пешек, с. р. 

Окружни суд за град Београд по наплати про-
писане таксе под бр. Фи 373/46 од 16 јула 1946 го* 
дине потврдио је право прокуре Хинку Пешеку, 
шефу Одељења коргспонденције Индустријске банке 
Југославије а. д. у Београду. 

Бр. Фи 373/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 16 јула 1946 године. 3249 1.1 

ИНДУСТРИЈСКА БАНКА ЈУГОСЛВИЈЕ А. Д. 
У БЕОГРАДУ 

Управни одбор Индустријске банке Југославије 
а. д. у Београду на својој IX седници одржаној на 
дан 12 априла 1946 године, доделио је шефу Доку. 
ментар-ног одељења Стевану Зјалићу, прокуру, са 
правом да пуноважно потписује и задужује Дру.-
штво према чл. 2 друштвених правила. 

Ову одлуку објављујем© јавности према чл. 4 
дру штв ених пр а ви л а. 

X Београду, 25 априла 1946 године. 
Индустријска банка Југославија а. Д* 

.Фран Лео Херман, с, р. 
Хамид Филиповић, с. р. 

Примам се прокура, 
Стеван Зјалић, & р* 

Окружни еуд за град Београд по наплати про« 
т е а « « такса под бр. Фи. 247/46 од 25 априла 1946 
водиће потврдио ја право лрокуре Стевану Зјалићу, 
јрефу Докунеитарног одељења Индустријске б т к * 
југославија & д* X Београду. 

Вр. Фи. 247/46. — Од Окружног суда за град 
* априла годеле. _ 3448 И 
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Член 20 
При спроведуењето конфискацијата можат тре-

ти лица да истакнуат излучни барања во поглед на 
конфискуениот имот За барањата* судскиот иза-
сланик укратко ке ги внесе во записникот, но тој 
не може за нив да одлучуе. 

Таму дека на имот кој се конфискуе постои пра-
во на вдовичко уживање и право на девојачко удо* 
муење и издрж(уење тие права ке се сметаат како 
стварни права и нив судскиот изасланик е должен 
да ги внесе во записникот како такви и како излуч« 
ни барања. 

Член 21 
За изл|учни барања од претходниот член кои се 

стават во текот на спроведуењето на конфискација-
та или во срок од осум дена по спроведената кон-
фискација судот КОЈ спроведуе конфискација ке 
одлучи после спроведената постапка со пресуда во 
што покус срок. 

Против оваа пресуда може во срок од осум де-
на од денот на нејното урачуење да изјави жалба 
на окружниот суд, чи јата пресуда е правосилна. 

Ако не* се стави излучно барање во срок пропи-
шан со ставот 1 на овој член, може тоа да се на-
прави во редовна постапка во срок од година дена 
по спроведената конфискација. 

Член 22 
Ако во текот на спроведуењето на конфиска-

цијата и во срок од осум дена по спроведената 
конфискација не биде ставено никакво излучно 
•барање, судот кој ја спроведу е конфискацијата ке го 
предаде во посед конфискуениот имот на држав-
ниот орган кој е надлежен да со него управуе а в о 

поглед на недвижност ке изврши во јавните книги 
и пренос на односните права на државата. 

Член 23 
Ако тоа го бара природата и значењето на имо-

тот на кој се однесуе постапката за конфискација, 
судот сам %ли по предлог на надлежниот државен 
орган уште во почетокот на таа "постапка ке одреди 
подесно лице, кое со тој имот привремено ке упра* 
вуе до конечната судска одлука за конфискацијата, 
односно до конечното предавање конфискуениот 
имот на државниот орган надлежен да со него 
управу е. 

Член 24 
Со конфискуениот и^от управне државен ор-

ган кој што за тоа е надлежен според посебни 
прописи. 

Член 25 
Државните органи кои што не се надлежни да 

управуат со конфискуениот имот не можат ни во 
текот на постапката за конфискација ни после преј-
дуењето на конфискуениот имот во владение на 
државата да зема за употребувале ништо од тој 
имот без претходно одобруење на државниот орган 
надлежен да со него управуе, а овој може 'такви 
одобруења да ги дава само според постоекјите про-
писи. 

Член 26 
Доколку при спроведената^ конфискација пред 

влегуењето во сила на овој закон е постапено про-
< тивно на чл. 4 на овој закон, околискиот суд, на ба-

рање на осудениот, на членовите на неговата блиска 
фамилија или на лице кое осудениот е должен Да го 
издржуе, ке донесе одлука за односните исправки 
и таа одлука ке ја спроведе. 

Против одлуката н,а околискиот суд има место 
на жалба до окружниот суд чиј ата одлука е пра-
восилна. 

Барањата од ст. 1 на овој член можат да се 
стават во срок од шест месеци по влечењето во 
сила на овој закон. 

Член 27 
Кој ке изврши било каква работа во намера да 

ја осуети конфискацијата или секвестрацијата, а на-
рочно кој ке ја уништи, оштети, скрије, отугји, оп-
терети или смали вредноста на имотот, ке се казни 
со лишуење од слобода до пет години а во потешки 
случаи со лишуење од слобода со присилна работа 
до десет години доколку за тоа дело со друг закон 
не е предвидена потешка казна. 

Член 28 
Кој без законска основа држи било каков имот 

на кој се однесуе конфискацијата, саквестрацијата 
или друго обезбедуење и овој на позив на надлеж-
ниот орган за управуење со народниот имот не и го 
врати на државата во потполност и во состојба во 
кој бил кога почнал да го држи, или пропушти да 
пријави таков имот, ке се казни со присилна работа 
до две години и парично до 20.000.— динари. 

Член 29 
Еден службеник кој не ја изврши својата слу*, 

жбена должност, пропишана со овој закон, или по-
стапи против неговите одредби и со тоа нанесе ште-
та на интересите на државата или направи кривично 
дело од користољубје ке се казни по одредбите на 
Законот за заштита на народните одбори и со нив-
ното управуење. 

Член 30 
Трошковне на спроведуење конфискацијата, се-

квестрацијата и другите обвези по овој закон одат 
на терет на имотот кој што се кон фиоку е, сеѕкве-
стрира и обезбеде . * 

Преодни наредуења 
Член 31 

Околиските судови должни се најдалеку до 1 
октомври 1946 година да му поднесат на сојузното 
Министерство на правосудне™ преку министерството 
на правосудието на народната република извештај 
за својата целокупна работа по чл. 28 Законот за 
конфискација имотот и за извршуењето конфиска-
цијата од 9 јуни 1945 година, и тоа по оние предмети 
за кои што до денот на влечењето во сила на овој 
закон околиските народни одбори и војните судови; 
и команди им доставиле подаци пропишани со истиот 
член на наведениот закон. Доколку има такви пред-
мети несвршени, околиските судови должни се да ги 
свршат во истиот срок, па и нив да ги уврстат во 
својот извештај. 

Член 32 
Околиските судови кои што постапиле по чл. 30 

на Законот за конфискацијата имотот и за извршу-
вањето конфискацијата од 9 јуни 1945 година долж ил 
се во својата целокупна извршена работа по тој 
член да му поднесат извештај на сојузното Мини-
стерство на прав осу дието преку министерството на 
правосудието на народната република најдалеку 
до 1 октомври 1946 година. Во истиот овој срок 
околиските судови должни се да ја довршат рабо-
тата по такви несвршени предмети доколку ги има, 
па и нив ке ги уврстат во својот извештај. 

Член 33 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службениот лист на Федер агилната На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 392 
27 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др, Иван Рибар, е .р. 
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433. 
У К А З 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛ-
НОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО МЕГ ЈУ ФЕДЕРАТИВ-
НАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 

НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

На основа членот 74 точка 9 Уставот и членот 7 
Законот за Президиу^от на Народната скупштина 
иа Федеративната Народна Република Југославија 
одлу ч»у е 

да се ратификуе Конвенцијата за цивилното 
воздухопловство мегју Федеративната Народна Ре-
публика Југославија и Народната Република Алба-
нија заклучена во Тирана на 11 јули 1946 година, а 
која гласи: 

ФЕДЕРАТИВНА?А НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

и 

НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

Во жела да ги уредат своите међусобни 
односи на полето на цивилното воздухоплов-
ство, одлучиле д л во таа цел заклучат Кон-
венција за цивилното воздухопловство, па 
именуеде свои Полномошници, и тоа: 

Президиумот на Народната скупштина на 
Федеративната Народна Република Југославија: 

Станоја Симич, Министерот на надвор е« 
шиите работи; 

Президиумот на Народната скупштина на 
Народната Република Албанија: 

Енвера Хоџа, Претседателот на Владата, 
Министерот на народната одбрана и Министе-

рот на надворешните работи; 
кои, кога ги измениле полномоштијата кои 

се најдени во арна и исправна форма, се со«, 
гласиле за следните одредби: 

Член 1 
Државите Договориш^ признаваат да секоја 

Држава има потполн и исклучителен суверенитет над 
воздушниот простор над својата територија. 

Член 2 
Во оваа Конвенција под територија на една Др* 

жава се подразбира копното и териториалните води 
со копното, чои с^ навогјат под суверенитет на таа 
Држава 

Член 3 
а) Оваа Конвенција ке се применуе са^о на ци-

вилни воздухоплови, а не и на државни возду. 
хоплови. 

б) Воените, царинските или полициските возду-
хоплови ке сг сметаат државни воздухоплови. 

ц) Државниот ВОЗДУХОПЛОВ на една од Државите 
Договорне-гци ке може да ја надлетуе територијата на 
другата Држава или на неа да се спушти само ако 
за тоа добил овластуење .преку особена согласност 

"или на друг начин, а според условите кои што ке 
< бидат на тој начин договорени. 

д) Државите Договорници се обвезуат оти при 
донесуењето -на правилник кој што ке се применуе 

* на нивните државни воздухоплови, ке водат сметка 
за сигурноста на воздушната пловидба на цивилните 
воздухоплови. 

Член 4 
Секоја од Државите Договорници пристануе да 

не го употребуе цивилното воздухопловство во цели 
кои што би биле во противност со целта на оваа 
Конвенција. 

Член 5 
Секоја од Државите Договорници пристануе на 

тоа да сите цивилни воздухоплови на другата Држа-
ва Договорница кои што не се доделени на редовна 
воздухопловна служба можат во време на мир да ја 
надлетуат нејзината територија, било за тоа да вле. 
гуат во неа, било за тоа да прејдат без спуштање, 
како и да ги додирнуат нејзините воздушни приста-
ништа, без претходна дозвола, под услов да се при. 
држуат на сите одредби од оваа Конвенција и на 
нејзиното национално законодавство. 

Член 6 
а) Секоја од Државите Договорници ке има 

право од разлог на воена потреба или во интерес 
на јавна сигурност, да им забрани на цивилните 
воздухоплови од другата Држава надлетуење над 
извесни зони на нејзината територија, или да по-
ставке ограничуења, под услов да во тој поглед 
не се прави никаква разлика ^егју сопствените ци-
вилни воздухоплови и оние на другата Држава 
Договорни^. 

б) Секоја од Државите Договорници сем тоа 
задржуе право во изванредни прилики или за време 
на национална криза, или пак во интерес на јавна 
сигурност, да го ограничи или привремено забрани 
надлетаното на нејзината територија или на еден 
нејзин дел од страна на цивилните воздухоплови на 
другата држава, со тс а да такво ограничуење или 
забрана можат да влезат во дејство одма. 

ц) Секоја од Државите Договорници ке к"оже, 
под услови кои што сама ке ги одреди, да бара 
секој цивилен »воздухоплов кој би влегол во зоните 
за кои што е збор во горните ставови на а) или б), 
да пристане што е возможно понапред во едно 
воздухопловно пристаниште на нејзината терито-
рија кое ке го означи. 

Член 7 
Никаква редовна воздушна линија не ке може 

да ја надлетуе територијата ни да врши служба на 
територијата на едната од Државите договориш*« 
без особено овластуење или друга каква дозвола на 
речената Држава, односно а да не се придржуе на 
одредбите од тоа овластуење или дозвола. 

Член 8 
Секој цивилен воздухоплов кој што влегуе на 

територија на едната од Државите Договориш^! ке 
мора да пристане во едно воздушно пристаниште 
означено од страна на надлежната Држава заради 
царински преглед. Секој цивилен воздухоплов кој 
што Ја напушта територијата на едната од Државите 
Договорници ке мора да киниса од едно така озна-
чено царинско воздушно пристаниште. Државите 
Договорнини ке ги разменат подаците за сите возду-
шни пристаништа означени како царински воздушни 
пристаништа. 

Член 9 
Персоналот на цивилните воздухоплови на 

Државите Договорници, ке се придржуе, при дово-
гјањето, отидуењетс или пребивањето на територи-
јата на другата Држава, ко-н законите, прописите и 
одредбите кои што за регулираат воздушната 
пловидба. 

Чле-н 10 
Секоја од Државите Договорници се обврзуе оти 

ке превезле мерки за д а сите цивилни воздухоплови 
кои што ја надлетуат нејзината територија или на • 
неа маневрираат, како и сите воздухоплови што но-
сат знаци на нејзината народност, макар каде да се 
навогјаат, би се придржуеле на прописите кои што 
на тоа место се применуат на лет или маневрирање 
на воздухопловите. 

Член И 
Законите, прописите и одредбите кои што на те-

риторијата на секоја од Државите Договорници го 
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регулираат влечењето или излегуењето со воздушен 
пат на посадата, патниците и стоката, како и оние 
кои се однесуат на полициски и царински формално-
сти и на карантин, имаат да бидат стриктно пошту-
ени од страна на посадата, патниците и стоката при 
дојдуењето, појдуењето или пребивањето на тери-
торијата на другата Држава. 

Член 12 
Државите Договорлици се согласиле оти ке прев-

земат ефикасни мерки за спречуење ширењето преку 
воздушна пловидба колера, пегавец, ситна сипаница, 
жолта грозница и чума, како и макар каква друга 
заразна болест коЈа што Државите Договорници ке 
сметаат за потребно повредено да ја означат. 

Член 13 
Секое воздушно пристаниште на една од Држа. 

вите Договорним кое што е отворено за јавна упо-
треба на националните цивилни воздухоплови ке 
биде под истите услови пристапачно на цивилните 
воздухопловни на другата Држава Договорним. 
Исто така еднообразни услови ке се применуат за 

, користење од страна на воздухопловите на секоја од 
двете Држави Договорници на сите инсталации за 

' воздушна пловидба, уклучуејкји го радиото и метео-
ролошката служба, кои се ставени на располагање на 

. јавноста за олеснуење и позголемуење сигурноста на 
воздушната пловидба. 

Таксите кои што едната од Државите Договор-
ници ги наплатуе или дозволуе да се наплатуат за 

< користење споменатите воздушни пристаништа и ин® 
сталации од страна на воздухопловите на другата 
Држава Договорним, не ке смеат да ги прејдат: 

а) за воздухопловите кои не се доделгни на ре-
довни воздухопловни служби: таксите кои ги плак-
јаат нејзините национални воздухоплови доделени 

' на служби од иста природа; 
б) за воздухопловите кои се доделени на редов-

ни воздухопловни служби: таксите кои ги плакјаат 
, нејзините национални воздухоплови доделени на слу-
4 жби од иста природа. 

Државите Договорници една на друга ке ја сооп-
штат височината на сите тие такси. 

Член 14 
Надлежните власти на секоја од двете Држави 

Договориш^ ке имаат право при спуштањето и пој-
дуењето да ги прегледаат, но без претерано задржу-
ење, цивилните воздухоплови на другата Држава, 
како и исправите и другите документи кои ги пред-
видуе оваа Конвенција и нејзиното национално за-
конодавство. 

Член 15 
Цивилните воздухоплови се од народноста на 

'Државата при која се запишани. 

Член 16 ' 
Еден цивилен воздухоплов не може да буде пол^ 

4 иоважно запишан во повекјје држави, но уписот може 
/Да се пренесуе од една држава на друга. 

Член 17 
Уписот или преносот на уписот на еден возду-

хоплов ке се врши сообразно на законите и пропи-
сите на секоја од Државите Договорници. 

Член 18 
Секој цивилен воздухоплов употребен во меѓу-

народната воздухопловна пловидба ке биде обеле-
жен со. својствени знаци на народноста и уписот. 

Член 19 
Секоја од двете Држави Договорници се обврзуе, 

' Ц барање на другата Држава, да даде подаци за 
уписот и сопственоста на секој цивилен воздухоплов1 

КОЈ што е кај неа запишан. Сем тоа, Државите До-
говорише ке ги изменат мегју себе' извештаите за 
сите точни подаци кои ке можат да ги дадат за ли. 
цата кои што ги поседуат или располагат со цивил-
ните воздухоплови кои се кај нив запишани, а нор* 
мално се доделени -на меѓународната воздушна слу* 
жба. 

Член 20 
Државите Договорници се согласуат преку за-

себни правилници и на било кој друг начин да ги 
превземаат сите \;ерки во цел за да ј а олеснат и убр-
зат воздушната пловидба метју-нивните територии и 
да ги поштедат воздухопловите, нивните посади, пат-
ниците и товарите од непотребно задржуење осо* 
бено во поглед за примена на законите кои се од-
•несуат на карантин и на царински и полициски фор-
малности. 

Член 21 
Обете Држави Договорници се обврзуат, во гра* 

•ниците на возможност, да донесат царински правила 
ници односно на меѓународната воздушна пловидба,, 
сообразно на методите кои би можеле да се прело, 
рачуат од вре^е на време. 

Член 22 
а) Цивилниот воздухоплов кој што-лета кон те-

риторијата на другата Држава Договорница, од неа 
д ов ог ја или ја прелетуе, ке биде привремено осло-
боден од такси, пса резерва на царинските прописи 
на државата во прашање. Горивото, мазивото, резер-
вните делови, нормалната спрема и резервата на хра« 
ната на воздухопловите кои што се навогјат на во* 
здухопловот на една од Државите Договорници при 
неговото довогјање на територија на другата Др* 
жава Договорница а остануат на воздухопловот кога' 
овој ја напушта таа територија ке бидат ослободени 
од царини, трошкови на прегледот и други слични 
такси. Тоа ослободуење не се применуе на никаква/ 
количина нити на макар каков предмет кои што би 
биле истоварени 

б) Резервните делови и спремата, со исклучени^ 
на горивото и мазивото, кои ке се увозат на територи-
јата на една од Државите Договорници за да би 
биле монтирани или користени на воздухопловот од 
другата Држава Договорни^ кој. што е употребен 
во меѓународната воздушна пловидба, ке бидат осло-
бодени од царина, под резерва на прописите на за* 
интересуената Држава кои што ке можат да предви-
дат оти тие предмети ке бидат подвргнати на ца« 
рински надзор или на контрола. 

Член 23 
Секоја од двете Држави Договорници се обвр-

зуе да ке даде помошт, во границите на возможноста 
а со накнада на реалните издаци, на цивилните воздух 
хоплови на другата Држава Договорница кои би се 
нашле во неприлика на нејзината територија. 

Член 24 
Во случај да на воздухопловот на една од Др--

жавите Договорници му се стори на територијата на 
другата Држава Договорни^ несрекја која би имала 
за последица смрт или тешки повреди, или која би 
укажуела да постоат крупни технички недостаци во 
воздухопловот или во инсталациите за воздушната 
пловидба,, државата на чија територија се сторила 
несреќата ке поведе истрага за опстојателствата на 
несреќата и ке ги соопшти резултатите од таа и-
сстрага на државата во која воздухопловот е за-
пишан. 

Член 25 
а) Ниеден цивилен воздухоплов на една од Др-

жавите Договориш^ што се употребуе во меѓуна-
родната воздушна пловидба, а под редовни услови 
влегуе на територија на другата Држава Договор-
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ница или ја прелетуе, со или без спуштање, не ке 
може да се заплени нити задржи, нити ке може да 
се земе како повод за покренуење било каква по« 
стапка против неговиот сопственик или вршителот 
на превозот кој што го употребуе, нити пак ке може 
макар каква друга акција да се превземе од страна 
или во и^е на тад држава или лице кое во неа пре-
бива, под изговор да конструкцијата, механизмот, 
резервните делови, помошниот строј, стројот за 
управуење или составните делови кои го сочинуат 
воздухопловот, претставуат бесправна употреба на 
еден патент, нацрт или модел региструен во земјата 
на чија територија влегол, и таа држава не може ни 
во кој случај да бара Да се положи кауција за да 
би се воздухопловот ослободил од горе споменатата 
забрана или задржуење. 

б) Одредбите на параграфот а) од овој член ке 
се применат исто така на чување на складиштем на 
резервните делови и споредниот строј на воздухо-
пловите, како и на правото тие делови и стројот да 
се употребат или да се монтираат за репарација на 
воздухопловот на една од Државите Договорише* 
на територијата на другата Држава Договорним, под 
услов да резервните делови и патентирани строеви 
превземени на складиштето не ке бидат продадени 
или отугјуени во државата на чија територија возду-
хопловот влегол, како и ла ете ке бидат одново из-
возени од ТАА земја во ТРГОВСКИ пели. 

Член 26 
Секоја од Државите Договорници се обврзуе да 

во границите на возможноста: 
а) ке уреди на својата територија воздушни при* 

станишта, радио служба, метеоролошка служба и 
сите други инсталации кои што би можеле да ја 
олеснат воздушната пловидба мегју обете Држави 
Договорници. 

б) ке усвои и применуе згодни системи на по-
стапката за одржуење врска, за шифра, знаци, сигна-
лизација, огаетлуење, ако и други методи и правила 
за вршење воздушната служба. 

ц) ке соработуе во превзимањето мерки во цел 
да . се осигура објавуењето на воздухопловните карти 
и диаграми. 

Член 27 
Секој цивилен воздухоплов на Државите Дого* 

ворници кои што се употребуе во меѓународна во-
здушна пловидба ке мора сообразно одредбите на 
оваа Конвенција, да биде снабдуен со следни исправи: 

а) Уверење за уписот, 
б) Уверење за пловидбеноста, 
ц) Соодветни дипломи и дозволи за служба на 

Летањето, за секој член на посадата, 
д) Патна книга, 
е) Ако е воздухопловот снабден со радио апарат, 

дозвола за употреба радио станица на воздухо-
пловот, 

ф) Ако превозу е патници, нивни поименичен спи-
сок со назнака на местото на појдуењето и намената, 

г) Ако превозне стока, список на истата и по* 
дробна пријава на товарот. 

Член 28 
а) Ниеден цивилен воздухоплов на една од 

Древните Договорнион, додека е над или на тери-
торијата на другата Држава Договорни^, не може 
да има радио станица без особена дозвола за нејзи-
ната инсталација и употреба, издадена од страна на 
надлежните власти на државата во која воздухопло-
вот е запишан. Употреба на радио станицата на те-
риторијата на Државата Договорнине која што се 
надлетуе има да се врши сообразно на прописите од 
таа држава. 

б) Радио станиците може да ги употребу е само 
летачкиот персонал на посадата кој што е снабден 
со особено о-добруење издадено во таа цел од страна 
на надлежните пласти на државата во која воздухо-
пловот е запиша«. 

Член 29 
Секој цивилен воздухоплов употребен во меѓу-

народната воздушна пловидба има да биде снабдуек 
со уверење за пловадбеноста издадено или потврдено 
од страна на државата во која е запишан. 

Член 30 
а) Пилотот .и другите членови на персоналот кој 

што управу е макар со кој цивилен воздухоплов што 
е употребен во гегјународната воздушна пловидба, 
ке биде снабдуен со дипломи за способноста и со 
дозволи за служба на летењето, издадени или пот-
врдени од страна на државата во која, воздухопловот 
е зашилен. 

б) Секоја Држава Договорнине го задржуе пра-
вото да за соопштенијата над сопствената територија 
не ја признае важноста на дипломата за способноста 
и дозволата за служба на детенцето издадени на еден 
нејзин државјанин од страна на другата Држава, 
Договорнине. 

Член 3-1 
Секоја Држава Договорила ке ја признае важ-

носта на увереното За плоеидбеноста како и дипло-
мата за способноста и дозволата за служба на летен 
њето, издадени или потврдени од страна на Државата 
До говор нин а во која воздухопловот е запишан. 

Член 32 
За секој цивилен воздухоплов употребен во ме-

гјународната воздушна пловидба ке се води патна 
книга во која ке се уОележуат карактеристиките на 
воздухопловот ч подаците за посадата и за секое па-
тување 

Член 33 
а) Цивилниот воздухоплов на една од Државите 

Договорните! кој што е употребен за меѓународна 
воздушна пловидба не ке може да превозуе војна 
муниција или војин материал на територија на дру-
гата Држава Договорнине или над неа без особено 
од обоу е ње на заинтересуената држава. 

б) Секоја од Државите ДЈговорници го задржуе 
правото од разлози на јавниот ред и сигурноста, да 
го забрани или ограничи превозот на својата тери-
торија или над неа на артиклите кои не се оние за 
кои што е збор во параграфот а), но под услов да 
не се и ам етну ат ограничуења кои што би можеле да 
го смекјаваат превозот и употребата на цивилните 
воздухоплови на апаратите потребни за маневрирање 
или пловадбеноста на тие воздухоплови, како и за 
сигурноста на посадата и патниците. 

Член 34 
Секоја од двете Држави Договори ицн ке може 

да ја забрани или ограничи употребата на фотограф-
ски апарати на цивилните воздухоплови што се изво* 
гјаат на нејзината територија или над неа. 

Член 35 
Обете Држави До гов ор ници се обврзуат оти 

тесно ке соработуат да би постигнале највисок воз-
можен степен на еднообразноста во прописите, стан* 
дарбите, постапките и методите на организацијата 
односно персоналот, воздушните рути и помошните 
служби, во сите случаи во кој таква едно об рази ост 
би можела да ја олесни и по артан воздушната пло-
видба на цивилните воздухоплови. 

Член 36 
Во случај на војна, одредбите на оваа Коквеи* 

ција нема да ја смекјаваат слободата на акцијата 
на двете Држави Договорници, па било да се тие во 
војна или неутрални. 

Истото начело ке се применуе на Државата Дого-
ворница која што би објавила состојба на национална 
криза и таа је нотификовала на другата Држава 
Договорната. 
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Член 37 
Споровите односио примената на оваа Конвенција 

кои што не би можеле иџ се решат со дипломатски 
лат ке бидат, на барање на една од двете Држави 
Договојрници, поднесени на еден Арбитражен суд з<а 
донесу ењ е одлука. 

Тој суд ке биде составен на следен начин: 
Во срок од месец дена почнуејкји од моментот 

кога едната од двете Држави Догоеорници ке со-
општи на другата Држава Договорница барање да 
се состави Арбитражен суд, секоја од двете Држави 
До гов ор ници ке одреди еден арбитер. 

Во текот на едниот месец, арбитрите ке се соста-
нат за да би согласно избрале надарбитер. 

Ако арбитрите не би можеле да се согласат за 
изборот на надарбитрот, двете Држави Договор ници 
секоја за себе ке одреди трета држава и така одре-
дените трети држави ке именуат над арбитер, било 
согласно, било така да секоја од нив предложи едно 
име и изборот да се изврши со ждрепче. 

Одлуките на Арбитражниот суд се обвезни за 
обете Држави Договорнион. 

Трошковните на арбитражата ке ги утврди судот 
а ке ги сносат Државите Договорници по половина. 

Член 38 
Оваа Конвенција ке биде ратификуена и рати-

фикационите инструменти разменети во Белград во 
најкусо време. Таа ке остане во сила за почетното 
раздобје од пет години сметајќи од денот на размена 
ратификацијата. Сем ако биде откажана шест месеци 
пред истекот на реченото раздобје, оваа Конвенција 
ке остане во сила за понатамошни раздобја од по 
три години, со тоа да може да се окончи со отказ 
кој што ке биде даден шест месеци пред истекот 
на раздобјето од три години во текот. 

Во потврда на што, Полномошниците ја потпи-
шале оваа Конвенција и ги ставиле своите- печати. 

Работено во Тирана, во два примерка на фран-
цуски јазик, на 11 јули илјада девет стотини четири-
есет и шеста година. 

Ст. Симич, е. р. 
Бивер Хоџа, с. р. 

У. Бр. 365 
20 јули 1946 година 

Белград 

Президиум иа Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миде Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р* 

.434. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон на ФНРЈ 

За буџетската 1946 година, во согласност со Претсе-
дателот на Стопанскиот совет и по одобруење на 
Претседателството Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУЕЊЕ НАПЛАТАТА НА ГРАДСКАТА 
ТРОШАРИНА НА МАТЕРИАЛОТ ЗА ИЗГРАДБА, 
ПОПРАВКА И ОДРЖУЕЊЕ НА ТЕЛЕГРАФСКО-
ТЕЛЕФОНСКИТЕ ЛИНИИ И СТРОЕВИ, КАКО И 
НА МАТЕРИАЛОТ ЗА ОДРЖУЕЊЕ~ ПОШТЕН-

СКАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Од 1 јануари 1946 година се укцнуе наплатата 

ва градската трошарина на материалот за изградба, 

поправка и одржуење еа телеграфско-телефонските 
линии и строеви, како и на материалат за одржуење 
поштенската служба, без оглед да ли е произведен 
во земјата или е увозен од страна. 

Член 2 
До сега наплатената градска трошарина нема 

да се вракја. # 

Член 3 
Објаснуењето на Министерството на финансиите 

ФНРЈ бр. 1061 од 14 февруари 1946 година, во вр-
ска со примената на одредбата од чл. 23 Финанси-
скиот закон на ФНРЈ за период јули—-декември 1945 
година, не се однесуе на наплатата на градската 
трошарина. 

Член 4 
Оваа наредба влегуе во сила со денот па обна-

родуењето во „Службениот лист на Федератизната 
Народна Република Југославија'1 а ке се примену« 
од 1 јануари 1946 година. 

I бр. 7401 
19 јули 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖујОвич, е. р. 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
Одобруам, . 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р 

435. 
На основа чл. 13 и 17 Законот за удружења, 

зборови и друг« јавни собор«, а по исполнуењего 
на условите од чл. 14, 15 и 16 на истиот закон, до-
верувам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ОДОБРУЕЊЕ О Б И В А Њ Е Т О И РАБОТАТА 
НА 'УДРУЖЕЊЕТО НА БИВШИТЕ ЈУГОСЛОВЕН-
СКИ ДОБРОВОЛЦИ ОД ШПАНСКАТА РЕПУБЛИ-

КАНСКА ВОЈСКА 

Според поднесениот правилник и програмата се 
одобруе оснивање « работа на Удружењем на бив-< 
итате југословенски доброволци од шпанската репу-
бликанска војска со седиште во Белград, а со деј* 
ност на подрачјето на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија. 

Таксата од Тар. број 1 и 7 Законот за такси € 
наплатена. 

IV бр. 6810 
18 јули 1946 година 

Белград 

Министер на внатрешните работи^ 
А. Ранковиќ е, р. 
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ОДЛИКОВАНИA 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата и Ми-
нистерот на народната одбрана, Маршалот на Југо* 
славија Јосипа Броз-Тита 

р е ш и л 
да се за особени заслуга во борбата против 

заедничкиот непријател на Републиката Пољска и 
Федеративната Народна Република Југославија 
германско-фашистшот освојуач, одликуе 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД: 
Михал Рола-Жимјерски, Маршал на Пољска. 

Бр. 106 
12 март 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

!М. Перуничнч, с. ц. др. И. Рибар, е. р. 

ПРЕЗИДИУМ ОТ 
на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
на основа членот 2 став 2 Законот за ордените 

Ц медалите ја одобруе Наредбата на Штабот на 
1 југословенска армија пов. бр. 2551 од 3 март 1946 
Година 

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Секулић Радојица; 
капетани: Драгаш Маринко,. Илинчић Влајко, 

Митровић Мићо, Радуловић П. Марко, Перуничић 
Светозар и Сарић Миливоје; 

поручници: Бановић Василије, Вујичић Спасоје, 
Вуловић Милојица, Живковић Петар, Зечевић Богдан, 
Змијаиовић Ђорђе, Зорић Марко, Жугић Војин, Ка-
левић Милорад, Кнежевић Слободан, Крговић Мом-
Шило, Морачанин Радосав, Пејовић Лука, Ровчанин 
Тиосав , Филиповић Зарија, Ћар авет а Миле и Чуљ-
ковић Милан; 

потпоручници: Дуланови!* Момир, Дабетић Бран-
Јсо, Јоковић Јокан Кораћ Драгутин, Јовановић Ра-
доман, Ћировић Новица, Хаџимуртезић Назир и 
Цвјетић Радоје; 

заставник Гребовић Милан; 
старији водници:. Вуковић Никола, Дагидовић 

Развоје , Гргуровић' Тодор, Мазалица Радомир, 
Мрдак Стеван, Перуничић Радивоје, Рајчевић Мило-
рад, Шолаја Ђорђе и Мумин Милован; 

боран Конатар Михаило; 
поручници: Рајлић Стојан, Радоичић Војислав и 

Сошић Милован; 
капетан Радовић Раде; 
поручник Трипковић Драгиша; 
заставник Рајић Радован; 
поручници: Ракочевић Р. Драго и Шћепанове 

Р. Божо; 
потпоручници: Бол анџић Т. Милош и Мусић Ј. 

Ха« еф и ја; 
заставници: Гвозденовић Ј. Милинко и Вемић М. 

Никодин; 

старији водаици: Делић Н. Вукота, Зиздар ЕЈ 
Касем, Дуловић В. Стевка, Ђукић М. Новак, Жив-
ковић М. Милосав, Јакић Свето, Колашинац М. Раде, 
Муеабеговић М. Хасам, Панић Ђ. Чедо, Перуничић 
М. Радивоје, Чоловић Михаило и Чевриз Л. Не-
ђељко; 

борац Павичевић В. Саво; 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Ковачевић Михаило и Полеска^ Ра-

домир; 
потпоручник: Караџић Реља, Смоловић Петар, 

Сошић Вучић и Таушановић Сретен; 
поручник Рондовић Владо; 
заставници: Ћосовић Грубан и Фуртула Мирко; 
старији водници: Бојовић Лабуд, БелимировиК 

Растислав и Кнежевић Милинко; 
капетан Дрнда Шућрија; 
поручници: Братухин Всеволод, Влаховић Бранко, 

'Јеловац Милорад, Обрадовић Миле, Остојић Мило-
рад, Поповић Јован и Твртковић Смајо; 

потпоручници: Зиндовић Ново, Ибишбеговић 
Фуад и Јовић Симеун; 

заставници: Мазић Милан и Шћепанове Не-
ђељко; 

старији водници: Авдић Ахмо, Анђелић Стојан, 
Варагић Божидар, Вукићевић Миливоје, Ивановић 
Милорад, Јеловац Данило, Јоцовић Милован, Попадић' 
Владе и Перовић Тихомир; 

водници: Дубљевић Гаврило, Нижић Рајко, Ми-
хаиловић Александар и Тоскић Абаз; 

командир чете: Каличанин Радомир; 
Петровић Тихомир; 
борци • Бу јак Спасоје, Делагић Суљо, Ђедовић 

Хусеин, Минић Неђељко, Мутић Душан, Ристић Ра-
доје, Рогљић Вујица и Цабаркапа Радомир; 

поручник Добр ашинов ић Д. Сретен; 
борац Павичевић В. Вјера; 
заставник Булатовић С. Милорад. 

Бр. 142 
21 март 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

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

С О Д Р Ж А Л : 
Сирана 

430. Основен закон за постаедуење со експро-
пр пир аните и конфискуените шумски 
поседа — — — 709 

431. Закон за конверзија на предвојните 
внатрешни долгови и обвеза® 711 

432. Закон за потврда и измени и доп олич-
ења на Законот за конфискација на 
имотот и за извршуење конфискацијата 
од 9 јуни 1945 година 713 

483. Указ за ратификација Конвенцијата за 
цивилното воздухопловство мегју Феде-
ративната Народна Република Југосла-
вија и Народната Република Албанија — 716 

434. Наредба за укинуење наплатата на град-
ската трошарина на материалот за 
изградба, поправка и одржуење на 
телеграфско-теле фон ските линии е* стро-
еви, како & на материалот за одржавање 
поштенската служба 719 

435. Решење за одобруење оснивањето и 
работата на У дружењето на бившите 
југословенски добровољци од шпанската 
републиканска војска 719 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" — Белград« 
Бранкова 20. — Директор н одговорен уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20* *-< Штампа 

на Државна штампарима, Белград 


