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692. 
На предлог на Министерот за т,рговија и слаб-

е е њ е на Сојузната влада Стопанскиот совет дава 

Т О Л К У Е Њ Е 

НА ЧЛ. 2 И 3 НА УРЕДБАТА ЗА ОТКУПУЕЊЕ И 
ПРОМЕТ ХЛЕБНИТЕ ЖИТА ВО ЕКОНОМСКА 

1945/46 ГОДИНА 

Земските наро,дни власти можат и ка ј царевката 
да пропишат задолжно предавање на сите оние ко-
личини који преостанујат на притежателите после 
нодмируење потребите на сопственото домаќинство 
за (исхрана лугјето и стоката и за семе. 

Овластуење н,а ставот 3 чл. 3 може спроти това 
да се односу е само на оние количини ,који по един 
притежател би могол де уштеди од житото које му 
е оставено за потреба на домакинството . 

Бр. 13793 
25 септември 1945 година 

Бес град 

Претседател на стопанскиот совет, 
Андрија Хебранг, с. р. 

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

693. 
Како ставот 2 член 2 Уредбата за редот на пр-

венство во ,доделуење земЈа од 2 септември 1945 го-
дина наишол на погрешни толкуења, Аграрниот со-
вет дава 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 
НА СТАВОТ 2 ЧЛЕНОТ 2 УРЕДБАТА ЗА РЕДОТ 

НА ПРВЕНСТВО ЗА ДОДЕЛУЕЊЕ ЗЕМЈА 

На родителите, брачниот ,другар и децата, како 
и на родените бракја и сестри на загинатиот борец 
или жртвата на фашгасткиот терор не се односу е 
условот, споменат на крајот н,а тој став, да загина-
тиот борец бил нивни хранител. Това се односуе 
само на другите членови на кукјната заедница ко ј и 
се подалеку роднини. Мегјутим, како борците биле 
во нов ек ј ин,а млади, и уште несамостојни лугје, вла-
стите во случај на другите членови на кукјната за-
едница ќе водат сметка и за таа околност. 

Претседател на Аграрниот совет, 
Моша Пијаде, с. р. 

694. 1 

На основ-ан не чл. 8 Уредбата за оонуење Држав-
на пољоделска комисија за унравјавање со држав-
ните нољоделски имања а во согласност со Претсе-
дателот на Стопанскиот совет, Министерот за пољо-
делие ирот иглу е 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАДОЛЖНА ОБРАБОТУЈАЧКА И ЗАСЕЈУЕЊЕ 
ЗЕМЈИШТЕТО, КОЕ ПОТПАДНАЛО ПОД УДАР 
НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛО-
НИЗАЦИЈА КАКО И ОСТАНАЛИТЕ ЗЕМЈИШТА, 

КОЈИ СЕ НАВОГЈАТ ПОД ДРЖАВНА УПРАВА 

Член 1 
Пољоделското земјиште које потпадало под 

удар на Законот за аграрна реформа и колонизација, 
сопственикот е должен да го засее и обработуе до 
превзимање това земјиште од надлежните власти, 
како што това работел д о доносуење на овој Зак^н. 

Ако е аграрното земјиште превземено во сми-
сол Наредбата на Министерството за п о љ одел не на 
сојузната влада бр. 7504 од 8 се,птември 1945 го-
дина, должноста на сеидба и обработував на прев-
земеното аграрно земјиште пагја на привремените 
управител,и. 

Ако сопственикот нејкје да го обработуе земји-
штето, које д о сета го работ и л а за това нема оправ-
дани разлози, м а с т и т е народни одбори се должни 
да обезбедат засејуењето и обработуењето на зе-
мјиштето а соп,ственикот ќе го пријават на надлеж-
ниот државни обвинител по Законот за сузбивање 
недопуштена шпекулација и стопанска саботажа. 

Член 2 4 

Ако земјиштето које потнана под удар на За-
конот1 за аграрна реформа и колонизација сопстве-
никот досега не го работел сам или од оправдани 
разлози не може да го обработи во е,кономска 
1945/46 година местените ,народни одбори ќе го обез-
бедат о б р а б о т е н о т о и благовремено ќе засејат ова-
кво земјиштето 

Член 3 
Чистиот приход добиен од земјиштето, које под-

л а н а " под удар на аграрната реформа а које го 
обработил месениот народен одбор ќе се употреби 
во следната економска година како обртни капитал 
потребен за нонатакашно исползуење на овиа зе-
мји,ште се до неговата поделба по прописите на За-
конот за аграрна реформа и колонизација 

Член 4 
За обработував аграрното земјиште мести кох 

народен одбор може и понатака да ползуе овласту-
вањата од наредбата за мобилизација сточ,ните за-
прега („Службен лист" бр. 19 од 3 април 1945 го-
дина), 
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Член 5 
На земјиштето определено за колонизација на 

територија на Војводина, не обзирајки се на врше-
њето и течението на 'населението, остануат и пона-
така органите, који ,и досега обработувале и умрдо-
јале со обработуењето земјата ма гер.манските др-
жавјани и припадниците на германската народност. 
Главната пољоделска комисија за Војводина, ќе 
го настава и во течение на економската 1945/46 го-
дина сеидбениот план на оваквото земјиште и ќе 
води грижа за обработува е овоа земјиште необзи-
ракји се да ли това земјиште во течение на идукјата 
економска година ќе биде предадено во сопственост 
на насел екипите или не. Исто така до нон атак аоп на 
наредба останујат на тие земЈ1шпта и државните 
управи на пољоделските имоти. 

Член 6 
На населеното земјиште ќе се ,уреди со посебна 

уредба обработуење на земјата доделена на колони-
стите како и управ јавање со новостворените колонии. 

Член 7 
Државните управи на пољод е леќите имоти ќе 

функционират и понатака во течение на идукјата 
економска година и ,во случај поделба на земјата на 
колонисгите. Со посебна уредба ќе се пропише нив-
ната компетенција. 

Член 8 
(Се става во должност на пољоделските коми-

сии и месните народни одбори, да настанат д а с е с е . 
идбениот план предвиден за озонските сејанија во 
економска 1945/46 година во сето изврши. 

Член 9 
Оваја наредба, влегује во сила кога ќе се обна-

родуе во „Службениот лист". 
' Нам. бр. 7672 

12 септември 1945 година 
Белград 

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

Член 3 
Одобруење за пренос стоката во сите случаи 

од една федерална ед,иница во друга издава Мини-
стерот за трговија ,и снабдував на онаа федерална 
единица од чија териториј.а стоката има да се испо-
рача. Преп,ис на истото одобруење на односното Ми-
нистерство за трговија и снабдував има в еди ага да 
се достави на сојузното Министерство за трговија 
и снабдуење — на Управата за снабдуење — заради 
знаење. 

Член 4 
Вака испорачена стока влегуе во контигент који 

ќе биде доделен на логичната федерална единица 
во која она се увозуе. 

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

родуење во „Службениот лист". 

Бр. 12340 
17 септември 1945 година 

Београд 

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

695. 
На основ ание чл. 1 и 6 Уредбата за планска ра-

споделба и, потрошујачка ,на стоката од 12 ма ј 1945 
година, Министерот за тр,говија и снабдував про-
пишуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗА ДОЛЖНИТЕ ИСПОРАЧКИ НА 
СТОКАТА, КОЈА СПАГЈА ПОД ПЛАНСКА РАСПО-
ДЕЛБА И Г1ОТРОШУЛАЧКА, А КОИ ЗАДОЛЖЕ-

НИЈА НАСТАНАЛЕ ПРЕД ОСЛОБОДУЕЊЕТО 

Член 1 
Сите задолженија за испорачка стоката која спа-

ија под режим на планска расподелба и потрошуја-
чка, настанале пред ослободувавте помегју лицата 
чији работни д о мици л се лавот ја н,а териториите на 
различни федерални единици, отколку се оние пол-
новажни од частно-правно гледиште, а несе извр-
шени!, имаат да се извршат во рамка на Уредбата за 
планска расподелба и потрошујачка стоката од 12 
мај 1945 година, односно решенија донесени на 
основанине на таа Уредба. 

Член 2 
Соуговорачите како и надлежните власти на онаа 

федерална единица од чија територија стоката има 
да се испорача, не можат да се повикај ат на одред-
бите од Уредбата за планска расподелба и потро-
шујачка на стоката како смекји за извршуење гор-
ните задолженија. 

696. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНА НА ВАГЛЕНОТ ОД 
РУДНИКОТ „РУДОПОЉЕ" ВО БОСНА 

Министерство за трговија иснабдуење — Управа 
за цени — на, основ ани е чл. 1 Решението на опреде-
луење цените на вагленот во Србија број 3845 од 12 
јуни 1945 година а на (предлог на сојузното Мини-
стерство за рударство рудникот „Рудопоље" од Бо-
сна Да се уврсти во Ц г,рупа мркиот ваглен на руд-
ниците од Србија, е пропишало за овој рудни,к след-
ни највисоки цени: 

60/150 мм. по 1 тона Дин. 674.— 
30/60 мм. по 1 тона 621.— 

482.— 
310.— 
556.— 
482.— 

15/30 мм. по 1 тона 
0/15 м\л по 1 тона ' 

Ровно решетан над 15 мм. 
ровни — 
Како рудникот има свој индустриски колосек, 

горните цени се сметаат франко товарено рудник, 
исклучуејки екипниот данок на работниот промет и 
допринос о т за Бр атинска благајна. 

Бр. 7663 
20 септември 1945 година 

Б во град 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Н. Петровић, с. р. 

697. 
На основ ани е точката II Решението на Стопан-

скиот совет за определував предметите кои с п а ѓ а -
ат под планска расподелба и потрошујачка, Мини-
стерот за трговија и снабдував дава 

Т О Л К У Е Њ Е 
ЗА ТОВА КОЈИ СИРЕЊА СЕ СМЕТАТ КАКО 

ТВРДИ СИРЕЊА 

Како тврди сирење кои, во с мис ал точка 1 под 
а) Решението на Министерот за трговија и снабдуе-
ње бр. 467 о д 9 јуни 1945 година („Службен лист" бр. 
40 од 12 јуни 1945 година) с п а ѓ а а т под планска ра-
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споделба ,и потрошувачка, да с^ сметат, освен кач-
каваљ и трат ист и ементалер, како ,и сите сирења 
на тврда маса, кои не содржат повекје од 50% вода 
и узрејуат равномерно во целата маса најмалк,у 1—2 
месеца. 

Бр. 12018 
14 септември 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и овабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

698. 
Со обзир на приликите во поедини федерални 'еди-

ници, а во цел за што поправилно и поправично при-
м е н е ш е членовите 4—8 Уредбата за цени на жита-
рици во економска 1945—46 година, сојузното Ми-
нистерство за трговија и с в аб дуење — Управа за 
цени — на основавме чл. 5 ва оваа Уредба, дава 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ЦЕНИ НА 
ЖИТАРИЦИ ВО ЕКОНОМСКА 1945/46 ГОДИНА 

Федералните единици можат сами, според при-
ликите на своето псдручје, д а пропишат режијана 
маржа која теретуе прометот на житариците од уто-
варната до ,истоварната станција, на која откупните 
превријтијата можат да засметуат на набавната це-
на франко натоварено во вагон 'или шлеп. 

В,о колку е откупното претпријатие овластено 
да врши и мелење житариците на подручјето на фе-
дералната единица, во горната режи јока маржа мо-
жат да се у,клучат и сите трошкови на мелењето 
како и манипулациите и превозот на мливо франко 
местото на моларачката. 

Откупните претпријатија додатокот од 65 дина-
ри за 100 кг. житарици, предвиден во чл. 4 на Уред-
бата, како и горните режиски маржи посебно ќе го 
фактурисат на купувачите. Во внатрешната прет-
сметка со својите к о мисионери откупните претпри-
јатиј.а можат, според месните прилики, да одобруат 
поголеми или помали додатни. 

Бр. 6898 
10 септември 1945 г,одини 

Београд 
Министер за трговијо и енабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

699. 
Во врска барањето на сојузниот Министер за 

социјална политика IV бр. 1918 од 4 август 1945 го-
дина и Решението на Министерот за соопштенија 
ГУЖ бр. 9939 од 13 август 1945 година ГЛАУПОМ 
бр. 1163 од 15 септември 1945 година и ТУРС бр. 419 
од 25 август 1945 година, за повластици за патуење 
на безржботните работници на државните железници 
и бродови се издава времено 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОВЛАСТИЦА НА ВОЗЕЊЕТО НА БЕЗРАБО-
ТНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ЖЕЛЕ-

ЗНИЦИ И БРОДОВИ 
1) Безработните работници, кога патујат од едно 

место во друго поради заработеше , било поединечно 
и,ли во групи, уж,иват повластица на возењето 50% 
од редовната возна цена во III разред на патничките 
возови и во III разред на бродовите во државната 
експлоатација. 

Членовите на фамилијата на работникот кои го 
пратат ,на патот немет право на оваа повластица. 

2) Како работник во смисол на предниот член се 
с,мета секое лице, кое својата телесна или умна ра-
ботна снага за на,граду ење ја ставуе во служба ва 
трети лица. 

3) Повластица во возењето можат да ползујат 
работници, кога иатујат поради заработував, ако се 
утврди: 

а) да се безработни; 
б) да работа во местото но живеење не можат д,а 

добијат а постоји вероватнокја на заработување во 
друго место; 

в) да, со обзир на нивната дото,гашна безработ-
ност ка,ко и на посебни материјални и фамилијарни 
околности, не се во стење од сопствените средства 
да ги поднесат целокупните трошкови на патујањего. 

4) За ползував оваа повластица работникот 
требе да е снабдевен со објава според образецот 
кој е приложен на овоа Напатствие. 

Објави издаваат јавните Берзи н,а трудот, нив-
ните по,дружници, експозитури и иовереништва. 

Објавата важи 14 дена, сметајќи денот на изда-
вање како прв ден. 

Патувањето може да се почне на полазната ста-
ница, која е означена на објавата, или на која било 
у,спатна станица, која лежи помегју полезната и упат-
ната станица односн,о пристаништето. 

Покрај објавата работникот мора да има испра-
ва за идентитет, издадена од народните власти. 

5) Повише работници, кои патујат од една иста 
полезна во една иста излезна станица, можат ,да 
патујат со една објава и то на јповеќе 20 лица. Во 
тој случај надлештвото, кое издава објави ќе од-
реди еден работник како водач, ,ка групата и него,-
вото име ќе го напише како и бројот на работн,и-
ците во соодветната рубрика "н,а првата страна на 
објавата, додека имињата на останалите работници 
ќе се наведат на нејзиниот грб. Непосредно под по-
следното име на грбот од објавата, надлештвото ќе 
стави такугјере свој жиг и потпис. 

При патувањето во групи мора секој работник 
да има исправа предвидена со точка 4 на овоа На-
патствие. 

Ако заедно и ату ј ат повише од 30 работници, 
мора установата која издава објави да го пријави 
возењето на шефот на полазната станица барем 24 
саати пред тргвуењето возот односно бродот. 

6) При комбиновано патуење со железница и 
брод, потребна е зесебна објава за патуење со же-
лезница, а засебна за патуење со брод. 

7) Секое лице кое патуе со објава за повла-
стено возење, мора истата пред тргнуењето да ја 
поднесе на станицата на патничката благајна поради 
жигосуење. 

Во случа,ј да објавата не е жигосана со ста-
ничев жиг должен е кондуктерот односно бродскиот 
контролор, во соодветната рубрика на објавата да 
напише со маетилен плајваз датум и број на возот 
односно име на бродот и това да го овери: со својот 
потпис. 

8) Ползувачите на објави должни се на сакањето 
на контролните органи на соопштителните установи, 
да го докажат својот идентитет со исправа која е 
пропишана за уживање повластицата. 

Прекинуење штуењето не е допуштено. 
По свршеното патуење мора објавата да се пре-

даде на излазната станица. 
9) Во случај злоупотребував повластицата, пред-

видена во овоа Напатствие, ќе се постапи по посто-
јекјите законски прописи. 

10) Штамлање и издавање обрасци на објави 
за повластено возење по овоа Напатствие ќе врши 
Средишната управа за посредував р,абота при со-
јузното Министерство За социјална политика. 
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11) Средишната управа за тосредуење работа ќе 
води за издадените објави за повластено возење 
евиденција и статистика. 

Податци за издадени објави Ср еднаш ата управа 
за посредуење работа ќе достави /полугодишно на 
Министерството за соопштенија. 

12) За толкуење овоа Напатствие надлежна е 
Главната управа на железници, Средишната управа 
за поаредуење работа, Главната управа на помор-
ство и Главната управа на речното соопштение, 
секоја во делокруг на својата надлежност. 

13) Овие повластици важат од 1 октомври 1945 
година. 

Бр. 1918/45. — Од Сред и т н а т а управа за 1Посре-
дуење работа, 20 септември 1945 година. 

Серија Важи за патнички воз III класа 
Број Важи за патуење со брод во III класа'1') 

М А Т И Ц А 
Работник : како водач на групата од 
лица занимавање место на стално 
живеење од околија 

П А Т У Е 
од станица до станица 

194— година 
(Место и датум на издавањето објавата) 

(потпис на издавачот) 
"О Непотребното да се прецрта. 

Важи само за безработни работници уз исправата 
издадена од народната власт за идентитет. 

Пета,к, 28 септември 1945 

Ред. 
број 

Презиме и име на лицата 
кои патуат со водачот 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 ^ ^ ^ ^ ^ 

Ј Ѕ ^ 

9I ^ ^ ^ ^ 

2 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

и ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

13 

14 

Ј 5 ^ ^ ^ 

Ј . 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 

\7' ^ 

1 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Потпис, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 

Број Важи за патнички воз III класа 
Серија Важи за патуење со брод во III класа'1') 

О Б Ј А В А 
За едно повластено возење од 50% попуст на ре-
довната возна цена на железници и бродови во др-
жавна експлоатација на основавте Решението на 
Министерството за соопштенија ГУЖ бр. 9939/45, 
ГЛАУПОМ бр. 1163/45 и ТУРС бр. 419/45. 

За работнокот како водач на група 
(презиме и име) 

од лица занимавање од 
околијата патуе од станица 
до станица 

194— година 
(Место и датум на издавањето) 

(потпис на издавачот) 
М. П. 

Жиг на полазната станица 
со датум 

Важи 14 дена од денот на издавањето 

"О Непотребното да се прецрта 

Патувањето може да се почне на полезната ста-
ница која е означена н,а објавата или на која било 
успатна станица која лежи помегју полезната и 
упатната станица. 

Прекинување патуењето не е допуштено. 
По свршеното патуење мора објавата заедно со 

возната карта да се предаде на излазната станица. 

700. 
нови ВРЕДНОСТИ НА ФРАНКО МАРКИ 

џ 
Со Решение на Министерот за пошти, телеграфи 

и телефони Ш бр. 4071 од 7 август 1945 година, одо-
брено е штампање уште четири вредности франко 
марки со ликот на Маршал Тито и това од 0,25, 1, 9 
и 20 динари со това да овие марки со векје порано 
издадените марки о д 0,50, 2, 4 и 6 динари чинат една 
серија од осум вредности, и това: 0,25, 0,50, 1, 2, 4, 6, 
9 и 20 динари. 

Марките се отштампани и пуштени во промет, и 
това: од 0,25 динари на 19 септември, о д 1 динар на 
4 септември, од 9 динари на 4 септември и од 20 
динари на 19 септември 1945 година. 

III бр. 4071. — Од Министарството за пошти, те-
леграфи и телефони, 19 септември 1945 година. 

701. 
ПРЕШТАМПУЕЊЕ ПОШТЕНСКИТЕ МАРКИ ВО 

БАЧКА 

Со решение на Министерот з,а пошти, телеграфи 
и телефони I бр. 7781 од 12 септември 1945 година е 
решено да се на малариските поштенски марки пре-
штампани во Сента во октомври 1944 година со цр-
вена звезда и натпис „8 октомври 1944 Југославија" 
не признава својство на поштенски марки, оти оние 
немат врска со Поштенската управа на Демократска 
Федеративна Југославија, како едино надлежна за 
издавање југословенски поштенски марки. 

I. бр. 7781. — Од Министерството за пошти, теле-
графи и телефони. 
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702. 
ОБНОВУЕЊЕ РАБОТАТА НА ПОШТЕНСКАТА 

ШТЕДИЛНИЦА ВО СПЛИТ 
Според Решението на Министерот за финансии 

на сојузната влада I бр. 740 од 16 март 1945 година 
обновена е работата на Поштенската штедилница во 
Сплит која е за првото време воспоставена како по-
словница. Оваа пословница ќе води чековни сметки 
од број 95.000 до 97.000. Територијално надлежно 
заведение за пословницата во Сплит, како и за пошти 
на подручјето на Дирекцијата за пошти, телеграфи и 
телефони во Сплит, е филијалата на Поштенската 
штедилница во Загреб. Пословницата на Поштенската 
штедилница во Сплит ја почнала работата на 1 септем-
ври 1945 година, а истовремено е уведена штедна и 
чековна служба кај поштите на подручјето на Дирек-
цијата за пошти, телеграфи и телефони во Сплит. 

I. бр. 3564. - Од Поштенската штедилница, 15 
септември 1945 година. 

703. 
ОБНОВУЕЊЕ РАБОТАТА НА ПОШТЕНСКАТА 

ШТЕДИЛНИЦА ВО ПОДГОРИЦА 
Според Решението на Министерот за финансии 

на сојузната влада I бр. 740 од 16 март 1945, обно-
вена е работата на Филијалата на Поштенската ште-
дилница в,о Подгорица!, која сам,остално ќе врши 
штедна и чековна служба на подручјето на феде-
рална Црна Гора. Оваа Филијала ќе води чековни 
сметки сид број 90.001 до 95.000 а почнала е со работа 
на 7 септември 1945 година. Истовремено а во врска 
со обновуењето работата на Филијалата уведена е 
штедна и чековна служба кај поштите на подручјето 
на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони во 
Цетиње. 

I. бр. 3846/1. — Од Поштенската штедилница, 24 
септември 1945 година. 

О А А И К О Б Л Н И ^ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

На Антифашист^ 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 осв едо чепа работа за остваруење братство-
то и единството на нашите народи и за н ар о чии за-
слуги за народот одликувал1 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОДОТ II РЕД: 
потпуковници: С агаи ћ др, Душан и С т̂ о ја,ковиќ Р. 

Милинко; 
мајор Чуле Јурај. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II Р Е Д 
мајор Ђејван М. Идриз. 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
мајори: А крал Рудолф, Инђић П. Лазао Јокић 

Бошко, Лачан А. Стево, Милеуснић Душан, Поповић 
Влада, Скакун Ј. Живко и Видовиќ Л. Војин; 

на служба во армија Лекић Никола; 
капетани: Башић Н. Вино, Чобановић Са,ва-Веља, 

Фунтек Ђ. Михајло, Гршић Петар, Чошић А. Антун, 
Љачић Л. Бранко, Јан,ко в ић Влад,имир. Костић Ду-
шан, Кулашиновић Војислав, Ливада Ђуро, Марче-
тић Т. Бранко, Милутиновић Радослав, Милек,ић С. 
Миле, Маричић В Бој нела в, Михић Живорад, Му-
шицки М. Ђорђе, Недић П. Никола, Петровић П . Ду-

шан, Радованов Г. Миленко, Радошевић Марко, Ра-
дивојевић Бошко, Савић М. Душан, Сојић Н Ми-
лорад, Свитлица С. Павле, Тадић Драган, Тешић М. 
Немања, Варга Стеван, Весковић Васа, Зимер Јосип, 
Вранешевић Н. Марко, Вуковић М. Душан, Зрнић Ћ. 
Бранко, Живковић Танасије и Живковић Васа, 

на служба во дивизија Бритвец Марко; 
помоћник политком. див илије Панђа С. Младен; 
шеф во политички одел Варгаш Ф. Ман да; 
командант батаљона Станојловић Митар; 
командант на баталјон Фишер Бернард; 
поручници: Бајић Б. Драго, Бајић В. Рајко, Ва-

ње гл а в Радивој, Бркић М. Ђорђе, Брзановић К Ми-
лан, Буквић О! Ђемал, Цанковић С. Милош, Дра-
жић Б. Буда, Филиповић Радивој, Галоња Симо, 
Глигоровић У. Рајко, Игњатовић Сава, Јелић С. 
Жарко, Јованчић Петроние , Јовановић Л. Стојан, 
Кнежевић Јован, Кнежевић Душан, Лаушевић Бори-
слав, Љиљак Ђ. Бранко, Максимовић Сава, Ма,ндић 
Н, Вељко, Милошевић С. Дако, Мичовић С. Гаврило, 
Млинарић Н. Војин, Неча,к Бујадин. Нинковић Живан, 
Панић Светозар, Пејчић Ј. Гојан, Перовић М. Илија, 
Раћеновић С. Јово, Станчић Љубомир, Стојковић 
М Милан, Стојић Т. Алекса, Стојковић Влада, Сун-
ко И. Јоцић, Везелић Т, Борислав, Вулић Алексан-
дар и Закић Ни,кола; 

на служба во дивизија Иванчевић Јован; 
шеф на II отсек во дивизија, Милчевић С. Вито-

мир; 
на ,служба во бригада: Депалов Никола^ Ђаковић 

П. Видак, Јовановић Петар, Мелентијевић Никола и 
Зорић М Слободан; 

ком,андир на чета Недељ,ковић Влада; 
помоћн,ик политком. б ат а љ она Османовић Бо-

жидар; 
иогпоручнипи: Баталов Д. Драго, Ђукановић Р 

Никола,, Гајић Л Цвијо, Јовановић Ђ. Васо, Савић 
Ж. Владимир, Стојановић Л. Милан, Струјић Олга, 
Толчић Л. Јова. Веселиновић Ј. Ђорће и Зарић То-
дор; 

командир на чета Цветин амин Гој,к,о; 
замени,к командир на чета Николић Ра јко ; 
томоћник ,на повереник Персонални отсек диви-

зија Опсеница Алекса; 
заста,вници: Ђурћевић Славко, Мршић Т. Рајка, 

Мијатовић Н Крста и Вуковић С. Иван; 
водник Малушић Ј Борислав; 
рук о,во дно ц на омладина Жагар Савица; 
Мушицки Сида; 
потпоручник Калаб X Мухарем. 

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
заставник Певац Ђорђе; 
ст водник Станић П, Урош 

Бр. 245 
23 јуни! 1945 година 

Београд 
За секретар, Претседател, 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
На Антифашист^ векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предло,г на Врховниот к,омандант на Југосл,о-

венската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

р е ш у е 
да се за освејдочена храброст покажана в,о борба 
против непријателите на нашите народи одликуват 

СО О Р Д Е Н ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајор Бровина Ћамил; 
капетан Хаџија Шаба,н. 
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СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
поручник Садику Мал 
СО О ДРЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
лом. политком. батаљона Пуља Џевдет; 
интенд,ант бригада Михаиловић Спасо. 

Бр 246 
23 јута 1946 година 

Београ ц. 
За секретар, Претседател, 

М. Марковић, с. р др. И. Рибар, с р. 

З А П И С Н И К 
НА XI РЕДОВЕН СОСТАНОК НА ПРИВРЕМЕНАТА 
НАРОДНА СКУПШТИНА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 26 
АВГУСТ 1945 ГОДИНА ВО БЕОГРАД 

Претседавал Претседник др. Иван Рибар. 
Секретар Омер Глухић. 
Претседник др. Иван Рибар отворуе XI редовен 

состанок во 9,50 часа. 
Прочитаниот записник на X редовен состанок 

Скупштината го прима без примедби па се прелази 
на дне-вен ред: претрес извештајот на Законодавниот 
одбор за предлог на Законот за уреоиуење на на-
родните судови. 

Кога известителот на векјината на Законодав-
ниот одбор др. Милош Ж-анко го прочитал и образ-
ложил извештајот на одбор скат а векјина, а Илија 
Стојановић одвоеното' мислење на одборската ма-
ши-на, Претеедникот отвору е начелен претрес. 

Зборуели : Министерот за прав осудине Фране 
Фрол „за", Јосип Рус „за", Милош Милић „за", 
Владимир Туцовић „за", Трипко Жугић „против" 
и Министерот за К оне т пту анта Едвард Кардељ „за", 
па се пристапуе на гласуење во начело. 

По това Скупштината со ве,кјина гласови усвоуе 
во поединостите насловот и сите членови од 1—63 
на овој Законски предлог по извештајот и редак-

цијата на Законодавниот ^о,дбор и на предлог на 
Министерот на правосудие Фране Фрол, а по при-
станок на известителот на векјината на Законодав-
ниот одбор др. Милош Жанко чини следното до-
шол нуеењ е: 

Во чл. 17 се додае нова, друга алинеа, која 
гласи : 

„Ири поставјуење кандидати за судии кје се 
води сметка да се по могукјноста задоволи потре-
бата на судовите за судии, који имат стручна спрема 
со това да тија будат лица који можат да одго-
варат н,а извршуењето на задач,ите на чл. 2 на овој 
Закон. 

По това се пристапете на конечното решуење. 
По извршенето поименично гласуење, Претсе-

дателот објавуе резултатот на гласуењето. Гласало 
сосем 324 народни последици, и тоа 313 „за" и 11 
„против", со које предлогот на Законот за уреду-
ење народните судови конечно усвојен. 

По това Претседникот др. Иван Рибар две од-
мор од пет минути. 

После пократка пауза заеедањето е наставено 
и ,добил реч народниот посланик Министер за ин-
формации Сава Кос,а новић, који после устмено об-
разложение прочитал предлогот на Резолуцијата 
за признавање на Југосл,авија правото на земји, 
који по мировниот уговор после пропушта светска 
војна во прОтивност со начелото за самоопределе-
ње на народите се приклучени на Италија, који е 
поднесен од страна на Послаличкиот клуб на На-
роднот фронт и Појсланичк,иот клуб на Демократ-
ската странка, а који гласи: 

Привремената народна скуштина на Демократ-
ска Федерати,вна Југославија порачате на Владата, 
да на претстојекјата конференција на министерите 

за надворешни работи во Лондон, изражуваекји 
единствената "воља на сите своји напори, да биде на 
Југославија признано правото на опија земји, који 
по миров,ните у говори после пропушта" (светската 
војна во п,ротивности со начелото на самоопреде-
лението 1на народите се приклучени на Италија, а 
составни се делови на југословенската целина во 
погледите етничк,и, географски и економски. Тија 
се: Словенечкото Пример је, Б снешка Словенија, 
Трст, Истра, Ријека, Задар и острвата Ластово и 
Пелагруж. 

После големите војни напори и огромните жер-
тви со који Јуославија таќо много е доп.ри леела 
на победата на Ујединените нации, она со право оче-
куе да кје да најде полно рааумуење код својите 
велики савезницЈи". 

Читањето на овој предлог на Резолуцијата 
Скупштината го с ас ЛЈУ шала стојекји и го поздра-
вила со бурно и дуготрајно плескање, переле кој^ 
Претседпикот објавуе да е овој предлог на Резо-
луцијата усвоен со акламација. 

Се саопштуе предлогот на Законот на народ-
ниот ноеланиќ Јосип Видмар за измена на Законот 
за давање амнестиј,а и помидуење. 

Претседател др. Иван Риба,р предлаже: да се 
овој предлог на Законот упати на Законодавниот 
одбор, а потова, кога стигне извештајот на Зако-
нодавниот одбор, да го реши поширокото Претеед-
ииштво, што Скупштината усвоуе. 

По това се саопшпуе и упатуе на Министерот 
за полјоделство дописот , ада Пр ете е дигаш тво то на" 
бискуп-окат,а кон фереѕц ида во Загреб по П,рашан е 
на аграрната реформа. 

Скупштината уевоуе едногласно предлогот на 
'П р е те едништв о т о на Привремената народна скуп-
штина, поднесен на основани е чл. 15 на По-словни-
кот да Законодавни, Финансијата, Административни, 
Ман,датни и Имунитетни одбор, Како и Одборот за 
молби и жалби продолжат својата работа и после 
заклученото заседание на Привремената народна 
скупштина. 

Претседникот др. Иван Рибар ги позива народ-
ните поеланици, да во смисол на чл. 64 на Послов-
никот прегледат својите говори, како би се стено-
графските белешки могле што понапред да се на-
штампат. 

По това секретарот Миле Перуничић прочитал 
Указот од 26 август 1945 година за закључуење III 
заседање на Привремената народна скупштина на 
Демократска Федеративна Југославија, који гласи: 

,,-На основ ани е чл. 4 Решењето за Врховното 
законодавно и извршно народно претставничко 
тело на Југославија, како привремен орган на вр-

ховна наро,дна власт, Претседништвото на Привре-
мената народна 'Скупштина на Демократска Феде-
ративна Југославија е решило: 

Да се заседањата на Антифашисткото векје на 
народното ослободував на Југославија односно 
Привремената народна скупштина на Демократска 
Федеративна Југославија повикани со Указот од 30 
јули 1945 година на III заседание заклучат со чита-
њето на овој Указ". 

После читањето на овој Указ Претседателот 
др. Иван Рибар во својот говор поздравев народ-
ните посланици и истине: да они за време на овоа 
III заседање, које кје остане историско како и 
Првото и Другото, во потпуност изврш,иле својата 
должност спрема народот и државата и се одазвале 
на потребите и жељите та својот народ. Да се они, 
примаекјм сите поверени задачи и сите поверени 
работи, одговориле и на сите опија оахтеви, кој и се 
ставени во Декларацијата на Владата, а исто таќо 
да с? со това о,дговориле и н-а желбите на својите 
велики Сојузници на решенијат,а на Кримската кон-
ференција во Јалта. Со таја своја работа они се 
извршиле велика дела, извршиле се око што е по-
требно за потамашно изградуење на Демократска 
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Федеративна Југославија, з а изградував и утвр-
д у в а в на демократијата и федерацијата за срекја 
,и напредок на народите на Југославија. 

По това Скупштината г,о овластев Претседател-
ството, да записникот на овој а заседание может да 
потпишат Претседателот и Секретарот и да го 
може Претседателството во смисол на чл. 22 на Пра-
вилникот да објави во „Службениот лист на Демо-
кратска Федеративна Југославија". 

Претседателот др. Иван Рибар објавев да е со 
това записникот на денешната седница оверен, па 
закључуе седницата во 13.50 часа. 

24 август 1945 г,одина 
Београд 

Привремена народна - скупштина на Демократска 
Федеративна Југославија 

Секретар, Претседател, 
Омер Глухић, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

Д Е К Г Е Т И 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 
Со Решеше на Помошникот на министерот за 

народно здравје Пеев. бр. 61 од 2 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење прина-
длежностите на ,државни службеници! од граѓански 
ред и останалите јавни службеници на сојузните 
министерства и установи и овластението на Мини-
стерот за народно здравје на Демократска Федера-
тивна Југославија бр. 1561 од 21 марта 1945 година, 
се поставуе Ђукић Т. Добривоје за надничар при 
Административно"финансиското оделеше на Мини-
стерството за народно здравје во својство на слу-
жител., сходно членот 3 точка 1 споменатата Уредба. 

Со Решение на Помошникот на министер,от за 
народно здравје Пов. бр. 128 од 21 мај 1945 година, 
а на основаше Уредбата за регулиеуење прина-
длежностите на државни службеници о,д граѓански 
ред и останалите јавни службеници на сојузните 
министерства И установи и овластен,нето на Мини-
стерот за народно здравје на Демо,кратска Феде-
ративна Југославија број 1561 од 21 марта 1945 го-
дина, се поставуе Маричић Анђелка за надничар-
детинска негователска при Одељењето за заштита 
на мајки и деца на Министерството за народно 
здравје, со вкупни месечни при,надлежности од ди-
нари 2.300.— сходно чл. 3 точ. 6 споменатата Уредба. 

Со Решеше -Јна Помошникот на министерот -за 
народно здравје Пов. бр. 124 од 21 мај 1945 година, 
ја на основание Уредбата за регулисуеше прина-
длежности на државни службеници од граѓански 
ред и останалите јавни службеници на сојузните 
министерства и установи и о-властението на Мини-
стерот за народно здравје на Демократска Федера-
ративна Југославија број 1561 од 21 марта 1945 го-
,дина, се посгавуе Јесић Милица за надничар-детин-
ска неговатељка при Одељешето за заштита на 
мајки; и деца на Министерството за народно здравје 
со вкупни месечни принадлежности од Д Ин. 2.300.—, 
сходно чл. 3 точ. 6 с,поменатата Уредба. 

Со Решеше на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. број 125 од 21 маја 1945 го-
дина, а на основание Уредбата за регулисуеше при-
надлежности на државни службеници од граѓански 
ред и останал^те јавни службеници на сојузните 
министерства и установи и овластението на Мини-
стерот за народно здравје на Демократска Федер1а1-
тивна Југославија број 1561 од 21 марта 1945 годи-
на, се поставуе Осећански Нада за надничар-детин-
ска негователка при Одељешето за заштита на мај-
ки и деца на Министерството за народно здравје со 

вкупни месечни принадлежности од Динара 2.300.—, 
сходно чл. 3 точ. 6 споменатата Уредба. 

Со Решеше на Помошникот на министерот за 
народно здравје Лов. б,р. 123 од 21 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуеше принадлеж-
ности на државни службеници од граѓански ред и 
осга: алите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и установи и овластенето на Министерството 
за народно здравје на Демократска Федеративна Југо-
славија број 1561 од 21 марта 1945 година, се поста-
н е Радовић Станка за надничар-детинска негова-
тељка при Одељењето за заштита на мајки и деца 
на Министерството за народно здравје со вкупни 
месечни принадлежности од Динара 2.300.— сходно 
чл. 3 точ. 6 споменутата Уредба. 

Со Решеше на Помокјникот на министерот за 
народно здравје Пов.број 132 од 23 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуеше принад. 
лежности^на државни службеници од граѓански ред 
и останатите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и установи и овластението на Министерот за 
народно здравје на Демократска Федеративна Југо-
славија бр. 1561 од 21 март 1945 година, се поставуе 
Момчило^ Д Здравковић за надничар п,ри Научно-
истраживачкиот институт на Министерството за на-
родно здравје, со вкупни месечни принадлежности 
од 2.400.— динари, сходно чл. 3 точ. 4 споменатата 
Уредба. 

Со Решеше на Министерот за народно здравје 
Пов. број 102 од 17 ма ј ^1945 година, а на осно-
вание чл. 1 и 3 УредбатгР за поставуеше и уна-
предуеше на државни службеници на Демократ-
ска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 го-
дина, Уредбата за регулисуеше принадлежности на 
државни службеници од граѓански ред и останалите 
јавни службеници на сојузните министерства и уста-
нови од 20 кап,рили 1945 година и согласноста на 
Претседателот на Министерскиот совет Пере. број 
146 од 3 мај 1945 година, се поставуе др. Грујица 
Жарковиќ, лекар за Помошник на министерот за 
народно здравје на Демок,ратска Федеративна Југо-
славије, 2 по,ложајна група, 2 степен. 

Со Решение на Мин,истерот за моро дно здравје 
Нов. бр. 101 од 17 м а ј 1945 година, \а и а - основ ание 
член 1 и 3 Уредба за поставуенје и уна,предуеше на 
државни службеници на Демократска Федеративна Ју-
гославија од 2 а ф и л и 1945 година, Уредбата за регу-
лисуеше принадлежности на државни службеници од 
грагјански ред и останалите јавни службеници на 
сојузните министерства и установи од 20 априли 
1945 година и согласноста на Претседателот на Ми-
нистерскиот совет Пере. број 171 од 10 мај 1945 го-
дина, се поставуе Станко Плиска, инжишер, Начал-
ник н,а техничкото одељеше на Министерство-
то за на,родно здравје на Демократска Федеративна 
Југославија, со право на принадлежности на чинов-
ник 3 г,рупа 2 степен. 

Со Решеше на Министерот за но,родно здравје 
Пов. број 90 од 14 мај 1945 година, а на основание 
Уредбата за поставуеше и унапредуеше на државни 
службеници на Демократска Федеративна Југосла-
вија и Уредбата за регулисуеше принадлежности 
на државни службеници од граѓански ред и остана-
лите јавни службеници на сојузните министерства и 
установи, а спрема захтевот на Министерството за 
народно здравје на Хрватска бр. 827 од 5 мај 1945 
година, се ставуе на расположение на Министерство-
то за народно здравје на федерална Хрватска др. 
Слава Очко-Ћетковић, лекар-начелник на Оделеше-
то за здравствена заштита на мајки и деца 3 група 
1 степен на Министе,рството за народно здравје. 
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Со Решење на Министерот за народно здравје 
број 1941 од 4 мај 1945 година, а на основание Уред-
бата за поставуеше и унапредуење на државни 
службеници на Демократска Федеративна Југосла-
вија и Уредбата за регулисуеае принадлежности на 
државни службеници од граѓански ред и останали-
те јавни службеници на сојузните министерства и 
установи, а спрема захтевот на Главниот народно-
ст л оболите лен одбор на Војводина X број 739 од 2 
мај 1945 година, се ставуе инж. Божа Стојановић, 
технички советник 4 групе 2 степен 1 (периодска по-
вишица на Министерството за народно здравје на 
расположение на Главниот народноослободителен од-
бор на Војводина на Санитетско техничкото оделе-
а е — за потреби на санитетската техника и хидро, 
техника. 

Со Решеше на Министерот за народно здравје 
на сојузната влада бр. 3268 од 12 јули 1945 година, 
а на основание Уредбата за поствуење и унп'реду-
ење на државни службеници на Демократска Феде-
ративна Југославија и Уредбата за регулисуење при-
надлежности на државни службеници од граѓански 
ред и останалите јавни службеници на сојузните ми-
нистерства и установи од 20 аир или 1945 година се 
ставуе на расположение на Министерството за на-
родно здравје на федерална Македонија во Скопје 
заради распоредот на нова должност инж. Павле К 
Ђорђевић, виши технички нристав 6 положајна гру-
па на Санитетско-техничкото оделење на Министер-
ството за народно здравје на сојузната влада. 

Со Решеше на Мшшртерот за народно здравје на 
Сојузната влада бр. 32в7 од 13 јули 1945 година, а 
на основание Уредбата за поставував и унапредуење 
на државни службеници на Демократска Федеративна 
Југославија и Уредбата за регулисуеае принадле-
жности на државни службеници од граѓански ред и 
останалите јавни службеници на сојузните министер-
ства и установи од 20 април и 1945 година, се ставуе 
на расположение на Министерството за народно 
здравје на Србија со денот 13 јули 1945 година за-
ради распоредот на нова должност Персида М. Вујић, 
помокјен секретар VI положајна група на Апотекар-
ското одељеше на Министерството за народно 
здравје на Сојузната влада. 

Со Решеше на Министерот за народно здравје на 
сојузната влада Лов. бр. 263 од 12 јули 1945 година, 
а на основание Уредбата за поставуење и унапреду-
вав на државни службеници на Демократска Феде-
ративна Југославија од 2 аирили 1945 година и Уред-
бата за регулисуење принадлежности на државни 
службеници од граѓански ред и останалите јавни 
службеници на сојузните министерства и установи 
од 20 априли 1945 година а сходно споразумот на 
Министерот за народно здравје на сојузната влада и 
Министерот за народно здравје на земската влада на 
Србија, се ставуе на расположение на Министерството 
за народно здравје на Федерална Србија заради ра-
споредот на нова должност др. Димитрије М. Калић, 
V положајна група 1 пер. нов. директор на Епидеми-
олошкиот институт на Министерството за народно 
здравје на сојузната влада. 

Со Решеше на Министерот за народно здравје на 
сојузната влада бр. 1939 од 31 мај 1945 година, а на 
о сиов ани е чл. 1 и 4 Уредбата за поставеше и уна-
предував на државни службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и 
Уредбата за регулисуеае принадлежности на др-
жавни службеници од грагјански ред и останалиге 
јавни службеници на сојузните министерства и уста-
нови од 20 аир или 1945 година, се поставуе Драгомир 

А. Лекић, служител. I група на Министерството за 
народно здравје на Сојузната влада за званичник 1 
група 2 периодска повишица, со вкупни месечни при-
надлежности од 2.700 динари. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 100 од 31 мај 1945 година, а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за псетавуење и унапредував на 
државни службеници на Демократска Федеративна 
Југославија од 2 април и 1945 година и Уредбата за 
регулисуеае принадлежности на државни службе-
ници од граѓански ред и останалите јавни службе-
ници на Сојузните министерства и установи од 20 
априли 1945 година, се поставуе Глиша Л. Грубач, 
служител II група на Министерството за народно 
здравје на Сојузната влада за служитељ 1 група со 
вкупни месечни иринадлежности од 2.100 дин. 

И С П Р А В К А 
Во бр. 71 на „Службениот лист" од 18 септември 

1945 година е објавен Законот за таксите. Во тек-
стот који е доставен за штампа се поткрале следните 
грешки: 

Во членот 6 точка 5 во место „наплатените" требе 
да стоји: „платените"; 

во тар. број 27 во место такса од ,,Дин. 30" требе 
да стоји „Дин. 20"; 

во тар. број 45 точка 4 во место „који потпада" 
гребе да стоји „који не потпада". 

I бр. 2590. — Од Претседателството на Привреме-
ната народна скупштина, 24 септември 1945 година. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

692. Толкуваше чл. 2 и 3 Уредбата за откуп 
и промет на хлебните жита во економ-
ската 1945/46 година 741 

693. Објаснував ставот 2 на членот 2 Уред-
бата за ред на првенството во доделу-
вавте на земјата 741 

694. Наредба за задолжителното обработував 
и засејаваае на земјиште, које е потпа-
днало под удар на Законот за аграрната 
реформа и колонизацијата, како и оста-
налите земјишта који се навогјат под др-
жавната управа — — 741 

695. Решеше за извршував обавези за испо-
рака роба, која спада под планска распо-
делба и потрошила, и који обавези се на-
станале прв о с л о б о д у в а в ^ 742 

696. Решеше за одредував цена на јаглен од 
рудникот „Рудопоље" во Босна — — — 742 

697. Толкуваае за тоа који сиреви се сматрат 
како тврди сирови — — — 742 

698. Напатствие за применував на Уредбата 
за цените на житариците во економската 
1945/46 година 743 

699. Напатствие за повластици во вожаата на 
незапослените работници на државните 
железници и бродови 743 

700. Нови вредности на франко марки — — 744 
701. Прештампуеае на поштански марки во 

Бачка 744 
702. Обновуеше работата на Поштанската 

штедилница во Сплит — — — — — — 745 
о 

703. Обновував работата на Поштенската , 
штедилница во Подгорица 745 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


