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НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОР-
НАТА СКУПШТИНА (ДОНЕСЕН НА ПРВИОТ РЕ-
ДОВЕН СОСТАНОК ОДРЖАН НА 6 ДЕКЕМВРИ 1945 

ГОДИНА 

Состанок на посланиците и проверба на уверената 
за нивниот избор 

Член 1 
На првиот состанок на Сојузната скупштина иред-

седуе по години најстар присатен ладел ашик. 
Должноста на привремените секретари ја вршат 

три поданици ко,и Скупштината ќе ги избере. 
Како присатните посланици ќе ги предадат на при-

времениот претседател уверената изда,дени од Из-
борната 'Комисија, Скупштината избира Вермфиканд-
они одбор од 20 членови. Ако скупштинските групи 
не се согласиле на една заедничка листа, изборот се 
врши со тајно гласање ,по листите и по маченото на 
сраз мери ото преставителство. Кандидатската листа 
може да ја поднесат најмалку ,десет познаници. 

После овој избор состанок Скупштината се 
заклучуе. 

Член 2 
Верификациониот одбор ли испитуе ноел ани чк иге 

уверења, сите изборни актови и сите жалби против 
изборите и поднесуе извешта.ј на Скупштината. Од-
иечатениот извештај на Верификациониот одбор ќе 
се достави на сите посланици. 

Кота извештајот ќе се достави на послание иге, 
претседателот на В ери фик аци ониот одбор еозива сед-
ница на Скупштината, на која веднага се пристапуе 
на претресот на извештајните на Верификационит о,д-
бор. Седницата не може да се одржи пред но што 
поминат 24 сати од доставуењето извештајот на но-
ел аницит е. 

До изборот на претседател на Скупштината со 
нејзините 'седници раководи председателот на Вери-
фнкациониот одбор. 

Секој ноел ани к, додека изборот не би му бил, 
поништен^ има право да присаствуе и да решуе на 
седниците на Скупштината, али не може да гласа за 
својот сопствен избор, ако за него несебично се 
гласа. 

Скупштината може да го оснажи или поништи 
изборот на последиците или да ја одложи одлуката и 
да нареди да се извршат потребни извигјаји. 

Член 3 
Ако се поништи мандатот на еден послание по-

ра,ди недостаток на условите за уживање на бирачко-
то право, ќе се повика за иосланик неговиот заменик. 

Во случај на поништуење на мандатот поради не-
правилноста на изборната работа, поради кое се смег-
та да кандидатот ,не е избран за послание, ќе се по-
вика на неговото место оној околиски кандидат од 

,истата кандидатска листа кој на изборите! после него 
добил најповекје гласови, а ако не било ДР1УГ око-
,лиски кандидат на истат,а листа тогај оној кандидат 
кој на изборите добил најповекје гласови на истата 
окружие листа. Али ако се утврдени неправилности 
на избор,ната работа во поглед на сите кандидати на 
една изборна 'околија, Скупштината може, ,поништу-
ејки го мандатот, да нареди нови избори во таа око-
лија. 

Член 4 
По завршениот претрес на извештајите на Вери-

ф,икац ион по,т одбор, посланиците чии избори се по-
тврдени положуат пред Скупштината и потпипгуат 
заклетва која гласи: 

„Јас, име и презиме, се заколнувам со својата 
чест и со честа на својот народ да како народен по-
д а н и к во работата на Устава твори ат а скупштина вер-
но ќе го застапуам својот народ и неуморно ќе ги 
чувам и ќе ги бранам придобивките на народната бор-
ба, демократските права и слободата на народот." 

П0;слан1иците не можат да ја вршат својата дол-
жност додека не положат заклетва. 

Оние иосланици кои се избрани во ловекје око-
лии, морат најдоцна во рок од три дена да јават на 
'Претседателството кој од мандатите ги задржуат да 
би можеле да се повикат нивните заменици. 

Претседател и секретаријат 

Член 5 
Скупштината избира претседател, два потпретсе-

датели и три секретари. 
Најпрво се избира претседател, по тоа 'потпрет-

седатели и најпосле секретари. Кандидатите можат да 
ги предлагаат најмалку десет посла,ници. Изборот на 
потпретседателите и секретарите се врши по листите 
и по начелото на сразмерното претставителсгво. 

Член 6 
Претседателот ја иредставуе Скупштината, ра,ко-

води и одржуе ре,д н,а нејзините седници, претседава 
на заедничките седници на обата дома на УетавотврР" 
ната скупштина наизменично со претседателот на 
Скупштината на народите, се грижи за уредното и бр-
зо отправуење на работите во канцелариите на Скуп-
штината. Он нарочно се грижи да работата в о Одбо-
рите н,е заостануе и да не се премину е. Претседателот 
го поставуе сиот канцелариски персонал, донесуе од-
луки за нивните службени о,дноси и врши дисциплин-
ска власт над сите службеници на Скупштината. 

Во случ,ај на спреченоста на претседателот по за-
менуе еден од потпретседателите. 

Член 7 
Должност на секретарите; е: да вршат прозивка 

н,а иосланиците, да составуат записници на седниците, 
да ги Ч1итат пред,лози те и други актови во Скупшти-
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ната, и да се грижат за водењето на белешки за од-
л-ук.ите на Скупштината, начинот и резултатот на гла-
сањето и за редот на говорниците. 

Еден од секретарите кого ќе го одреди Претсе-
дателот, ќе води непосреден надзор над вршењето .ча 
целокупната канцелариска (работа'. ' 

" - . И! I I! '"л и 
Во случаи да се сите секретари аиречеми во вр-

шењето должноста!, ќе ги заменат привремено после-
диците кои ќе Ти одреди Претседателот. ;(..ЈЃ 

Одбори 

Член 8 
За проучење и припремање нацртот на Уставот, 

законските предлози и предлозите за другите праша-
ња Скупштината избира одбори. Одборите се стални 
или и ар очни, Сталин ое: 1) Уставотворниот одбор; 
2) Одборот за лривредниот план и финансиите; 3) 
Мандатниот и имунитетниот одбор; 4) Администра-
тивниот одбор и 5) Одборо1Т за молби и Жалби. 

Нарачки одбори се избираат за проучување на оние 
законски предлози или други предмети, за кои Скуп-
штината би нашла да требе да се упатат во нарочен 
одбор. Народните одбори трајат додека не ја свршат 
поверената им работа. Сталните одбори тријат се до 
распуштањето на Уставотворната скупштина. 

Скупштината може да одреди и посебни истражни 
м анкетни одбори за поедини прашања. 

Скупштината такугјере избира десет членови кои 
г,тегуат во Координациониот одбор на Уставотворна-
та скупштина (чл. 23 на Законот за Уставотворнага 
скупштина). Оние можат да бидат сите замени од 
членовите на Уставотворниот одбор. 

Член 9 
Одборите се избираат по листи и начелото на 

сразмерното претставителство. Кан,дидатската листа 
можат да ја поднесат најмалку десет поданици. 

Член 10 
Уставотворниот одбор се состои од триесет и еден 

член, Одборот за привредниот план и финансиите од 
петнаест членови, останатите одбори се составени од 
по седум членови. Народните одбори имаат онолку 
членови колку Скупштината ќе ги одреди во секој 
посебен случај. 

Член 11 
Секој одбор ќе си избере претседател, потпретсе-

дател и секретар. 
Претседателот на одборот во случај на спрече-

ност ќе го замени потпретседателот, а ако е и тој 
спречен по години најстариот член на одборот. 

Позив ате за седниците на одбориот се објав,уат на 
,местото нарочно за тоа одредено во зданието каде се 
одржуат ек ушник ноќите седници, а мораат да се до-
стават лично на секој член на одборот ако при заКљу 
чуењето на последната седница не бил утврден де-
нот и саатот на наредната седница на одборот. 

Скупштината ќе одреда! рок до ко ј одборот тре-
бе да поднесе извештај. Ако одборот това не го на-
прави во одреден рок или Ску,пштината не го продол-
жи рокот, Скупштината може да избере нов одбор. 

Одборот може да решуе ако се ирис атни повекје 
од половината на неговите членови. Полноважни за-
клучоци се донесуат со мнозинство на гласовите ,на 
присатните членови. 

Одборите ќе ,водат записник за својата работа во 
ко ј се бележат имињата на присатните членови, нив-
ните предлози и одлуките на одборите. 

На место членовите на одборите спречени да уча-
ствуат во седн,иците можат да участ,вуат во работа на 
одборите нивните заменици од истата посланичка гру-
па. За тоа групата мора писмено да го обавести Прет-
седателот на одборот. 

Член 12 
Секој член на одборот може да п односу е предло-

зи за поедини членови на предлогот на Уставот и 
законските предлози који се претреоуат. За сек')ј 
таков предлог одборот е должен да донесе решење. 

' а ' . . ;/ЈЈ 1 л, ; - л / к. 
Член 13 

Одборите можат да работат и за времето кога 
Скупштината не е на окуп, али само по нарочно ре-
д е њ е на Скупштината. , 

/ и - , , Член 14 
Кога предметот во одборот ќе биде завршен 

одборот ќе одреди овој известител, крј во Скупшти-
ната ќе го прочита и брани извештајот и предлогот 
на одборот. 

Ако одборот се подели на мнозинство и малцин-
ство, и едната и другата страна имат овој засебен 
известител. Секое одвоено мнение ќе се предаде пис-
мено на одборот, кој упоредно со извештајот на 
(мнозинството ќе го 'изнесе пред Скупштината. Член 
на одборот који го одвоји мнението може да го 
брани своето мнение на седницата ,на Скупштината. 

Член 15 
Поради припремање и полесно извршуење 1 а 

својот задаток о,дборите можат да образуат во 
својата средина пододбор,и. Членовите н,а одборот 
избирал1 пододбори по исти начела по кои се врши 
избор на одборот. 

Пододборите не можат да доносуат никакви од-
луки во име на целиот одбор. 

Член 16 
Кога Уставотворниот одбор ќе ги прими сите под-

несени предлози на Уставот, ќе одлуч,и кој од нив ќе 
го земе како основа за својата работа. Тој може да 
реши да самиот одбор изработи нов устав,ни ,нацрт 

Член 17 
Уставотворниот одбор го претресуе предлогот на 

Уставот најпрво во начелото, а - о тоа и) ,пое.ди-но-
сти. По свршениот претрес одборот го упатуе својот 
извештај со конечниот пр-?д I 1г на Уставот на Скул-
ич ,ната . 

Во текот с,војата работа У с таа о твори пот одбор 
ќе стои прек,у својот Претседател во постојан додир 
со Уставотворилот одбор на Скупштината на наро-
дите поради мегјусобно обавестуење и (редуење на 
работата на обата одбори. 

Член 18 
На седниците на овие одбор,и може да приса-

ствуе секој послание На седниците на У с т а н о в е -
ниот одбор 'може да присаствуат и претставителите 
на домашната дневна штампа по претходното одо-
бреле на претседателот. 

Осем членовите на одборот само членовите на 
Владата и владините повереници имаат пра,во на го-
вор во одборските седници. 

На седниците на одборите задолжно е присастви-
ето на министерот за чиј законски предлог се пре-
тресуе. 

Член 19 
Сите 'членови на о,дборот се ,должи, за време до-

,дека одборот работи, да бидат стално во местото 
каде Скупштината заседава и да вршат совесно сво-
јата должност на член на о,дборот. Членовите на 
одборот кои неоправдано изостанувал од о,дборските 
седници може одборот на предлог на било кои член 
да ги достави на Скупштината поради доносуење 
Одлука ,за нивното сменуење. 

Член 20 / 
Одборите можат да апштат непосредно со мини-

стрите преку своите претседатели. 



Вторник, 18 декември 1945 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 98 — Страна! 1055 

, Член 21 
Претседателите на постојекјите ноеланичии клу-

бови, ,кои бројат најмалк,у' пет по сл а мици образуат 
одбор на претставителите ,на групите. Помалите гру-
пи можат да се слоразумат и да одредат заеднички 
еден претставители Секој член ма одборот 'мора да 
има свој заменик. 'На седниците на одборот наизме-
нично претседават претст,авителите 'на поединците 
групи. 

Одборот на претставителите на групите решуе за 
сите прашања кои се однесуат на скупштина к ата ра-
бота во цел на споразум поради убрзуење на рабо-
тата и скусуеЊе на постапката ка ј претресот ,и гла-
сањето. 

Претседателот на Скупштината, односно еден од 
,потпретседателите кој затоа е одреден, и претседа-
телот на Владата, односно' еден од потпретседателите 
можат да присаствуат ма седниците на одборите на 
претставителите на групите. 

Одборот на претставителите на групите спојте 
одлуки ги донесле едногласно. Одлуките се соопшту-
ат на Скупштината која без пр.етрес ги прима или 
отврдуе. 

Ако одборот по некое прашање не постигне со-
гласност, во то ј случај се нрименуат одредбите на 
Посвоеникот. 

Седници на Скупштината 

Член 22 
Седниците на Скупштината ги отвара Претседа-

телот или во случај на неговата спреченост еден од 
потпретседателите. Он раководи со претресот, се 
грижи да се одредбите на Пошовникот точно извр-
шуат и одржуе ред. 

Претседава јукјиот не участвуе во (Претресот нити 
во ,гласањето. Во случај на лодеднаква поделба на 
гласовите одл!Учуе гласот на претседавајукјиот. 

Член 23 
Седниците на Скупштината се јавни. Оние можат 

да бидат претворени во тајни коша на с акан. аго на 
прелеелавајукјиот, Владата или 20 поданици, Скуп-
штината тоа го (одлучи. За овој предлог се гласа без 
претрес. 

Предметите за кои е изгласана тајност ќе се п р е -
тресува ако инаку не е решено, та јно и в о одборите. 
06јакнењето на владините /изјави или предлозите 
дадени во тајните седници може да биде само со 
пристанок на Владата. 

Член 24 
Осем јавните и тајните седници, Скупштината 

може д а се собира и во конференции на предлог на 
Претседателот на Скупштината, ,на Претседателот на 
Владата или на 20 п о д а н и ц и . На конференцијата мо-
жат да бидат присатни само посланиците и м ин петри -
те. Конференциите не можат да доно суат задолжител-
ни одлуки. 

Член 25 
Дневниот ред за секоја седница го утврдуе сама-

та Скупштина на предлог на иретседавајукјиот или 
на некој посланик без претрес. На крајот на седни-
цата се утврдуе дневниот ред за секоја идна сед-
ница. Дневниот ред ќе се објави со папочна објава 
на одреденото место во Скут штипското здание. 

Ако дневниот ред одреден за една седница не 
могол да се сврши за таа седница поради недостато-
чен број на присатните ноел алини, пр ете е д ав а,јук јото т 
ќе објави да како дневен ред за идната седница вре-
ди исти оној кој останал несвршен ув додаток на о-
!ние/. предмети кој по самиот Пошовник гребе да се 
стават и за к о ј Скупштината векје порано решила да 
се то ј ден стават на дневни ред. 

Член 26 
Групите кој имаат организиран и на претседа-

телот на Скупштината пријавен клуб, можат после 

завршената дискусија а пред гласањето во целост за 
некој предлог или предмет на дневниот ред, да да-
дат преку еден свој п,рртставител куса и,зјава за пред-
метот. Таа изјава мора да биде писмена и не може 
да трае подолго од пет минути. 

Л! 01 о! Член 27 
Записникот на седницата го водат секретарите по 

ред како тоа ќе одреди претседавајјукјиот. 
Во записникот се бележат: 1) саоопштењата на 

претседавајукјиот и на ,Владата; 2) предметите за кои 
ску,шптината решуела и решењата кои во нив се до-
несени, со начинот на гласањето и бро јот на гласа-
њето ,,за" и „против" к а ј пои м екипното глас,ање; 3) 
предметите за кои Скупштината ќе реши д а с е вне-
сат во записник. Говорите на посланишите ,не се бе-
лежат во записникот, али се означујат имињата на 
говорниците „за" и „против". 

Член 38 
На почетокот на секоја седница с,е чита запис-

никот на претходната седн,ица. Секој ноел,аниќ има 
право да направи забелешка на записникот. Ако се-
кретарот изјави ,да не ј,а, прима направената забелеш-
ка и да остануе при својата редакција, Скупштината 
решуе за тоа бе з претрес. Во сл,учај да Скупшти-
ната најде да е ,забелешката осно,вана, секретарот е 
должен според неја Да го исправи записникот. 
Конечно усв,оениот записник во потпишуе претседава-
јукјиот и секретарот кој г о водил. 

Записниците ќе се штампаат во „Службени,от 
лист". 

Член 29 
Пред прејдуењето на дневниот ред претседава-

јукјиот и Владата прават на Скупштината соопштен.а 
кон се одн,осујат на меј,а. После тоа послаби,ците мо-
жат да упатуат куси прашања н,а (Претседателот на 
Скупштината, Претседателот на Владата ил,и на пое-
дини министри согласно чл. 53 на овој Пословник. 

Потоа се прејдуе на дневниот ред. 
Соопштената од страна на Владата можат да се 

чин,ат во секое време на седницата. 

Член 30 
На седницата на Скупштината имаат право да 

зборујат само пасланиците и министрите. Скупшти-
ната по потреба ќе го сослуша овластениот (Мини-
стерски повереник за ,кого Министерот ќе побара да 
биде сослушан. 

Секој посланик има право да зборуе на јазикот 
на народот на кој припаѓаа. 

Никој н-е ,може д а зборуе пред но што побарал 
и добил збор о д препее д а в а ј ук ј пот. 

Иретседавајукјиот дава збор по редот на прија-
вуењето, иокључуејки и случаите кота с о По слов пи-
кот инаку е предвидено. На Министр,ите ќе даде 
збор кога год ќе побарат. Одборските известители 
можат да зборуат повекје пати и преку ред, ако тоа 
го побара е потребата на претресот. 

Секој пријавен (говорник има право својот ред 
да го устаип на друг пријавен говорник. 

На постаникот кој аа,ка да зборуе за некакво 
ловре дуење на Пословиикот или дневниот ред. се 
дава збор коша ќе го побара, Неговиот гов!ор може 
да трае н а ј п о в е ќ е пет минути и за тој случај, ќе 
може да зборуе ,ни еден друг лоша,ник. Ако и после 
објаснуењето на претседавајукјиот ,говорникот" осга-
нуе при тоа да се Пословникот или дневниот ред по-
вредени, претседавајукјиот веднага ја повикуе Ску,п-
штината д а без претрес го реши тоа прашање. 

Член 31 
Пријавите за збор се прават кога претресот ќе 

се отвори. Секој послан,ие ко ј се јавуе за збор е 
должен да изјави ,да ли ќе зборуе за ,или ,против 
предлогот, како и да ли ќе зборуе во име на група-
та или во своето име лично. Кога претресот ќе поч-
не, претседавајукјиот прво ќе даде збор на правиот 
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пријавен говорник „за", а потоа на еден пријавен 
говорник „'Против", ако то има, и така по ред. 

Говорникот може да зборче само за прашањето 
кое е на дневниот ред. Саем ,претседавајукјиот никој 
друг не може да по п,рекине говорникот нити да го 
опомене на ред. 

Чле,н 32 
Осем мииистерите и одборските известители, за 

еден предмет не може никој да зборуе (повекје од 
еднаш, асем ако му Скупштината тоа нарочно допу-
шти. Претресот во начелото и претресот во поедино-
стите се сметат како предмети за себе. 

Ако послан,икот бара збор да го исправи својот 
навод ко ј погрешно е изложен па дал повод на не-
споразусм, или поради лично обј,аснуење, тогај ќе му 
се даде збор Бедната по свршен,иот (го,вор кој дал 
повод за тоа, али не може подолго да зборуе од пет 
минути. 

Член 33 
Во начелниот претрес, говорите на посланиците 

кои зборуат во име на групата (можат да траат нај-
долго с ат и пол, а говорите на останал ите ноел ани ци 
даидоЛго еден сат. Во поединечниот претрес гово-
рите на посланицигге жоји зборуат во име на група-
та можат да трајат најдолго пол с ат, гов,орите на 
остаеалите послан иди најдолго черек саат. 

Во име на групата може да зборче само еден по-
слание о сем ако Одборот н,а претставителите на гру-
пите за претрес на поедини предмети инаку не се 
согласиш. 

Сите сграничења не можат да се применат во 
-претресот на Уставот. 

Член 34 
Во начелниот претрес, од ко,па /ќе з бор,у ат сите 

посланици во име на групата, Скупштината може да 
реши колку време ќе се остави за говорите на дру-
гите поданици. 

Во посебниот претрес, кога во поедини глави ќе 
бидат свршени говорите на говорниците во име на 
групата, Скупштината може на предлог на триесет 
Ноел ашици да реши да се заклучи претресот. Ваков 
заклучок не може да биде донесен за посебниот пре-
трес на Уставот. 

Член 35 
Одборот на претставителите на групите може да 

решуе споразумно кол,ку дена ќе трае претресот во 
начелото и поединост,ите и колку говорници ќе даде 
некоја група по законските предлози који се ставени 

На дневниот ред. 
Он може за поедини законски предлози да го 

усвои по кусиот постанок во кој пред гласан, е го би 
давале само куси изјави по еден престапите л на се-
кој,а група. 

Член 36 
Сениците ги закл)учуе п р е т с е д а в а ј ^ јиат. Ако 

дневниот ред не е исцрпен седницата ќе се заклучи 
само со престанок на Скупштината, објавуејеи го 
дневниот ред на наредн,ата седница, кој Скупштината 
претходно го утврдила. Новата седница, претседава-
јукјмот може да ја закаже и по писмен пат. 

ж 
Подносуење и претрес на нацртот на Уставот на 

законските предлози и резолуции 

Член 37 
Нацртот на Уставот можат на Скупштината да го 

поднесе/ат: Владата и поедините посланици чиј пред-
лог писмено, ќе го по,могнат најмалку 20 членови на 
Скупштината. 

Нацртите на Уставот се подносуат најдалеку во 
рок од десет дена од денот на изборот на Уста,во-
творниот одбор. 

Поднесените нацрти на Уставот претседателот ќе 
ги упати на Устав отвораниот одбор и во исто време 
ќе нареди да се оние веднага отштамлат и разделат 
на сите поданици. Уставот,верниот ,одбор ја почнуе 
работата Бедната после својот избор со оние нацрти 
на Уставот кои тогај ,ќе бидат поднесени о сем; ако 
една или повекје групи по десет послан,иди изјават 
на претседателот да. во предвиденио,т р о к ќе г,о под. 
несат својот нацрт на Уставот. 

Нацртите на Уставот кои ги поднесуат востани-
ците председателот веднага преку Претседателството 
на Устав отвор на,та скупштина ќе ги достави на Скуп-
шт,ината на наро,дите на решуење. Нацртот на Уста-
вот ко ј го п о д н е с е Владата ќе се поднесе на Прет-
седателството на Уставотвор,ната скупштина коЈ1а ќе 
го достави на Сојузната скупштина и Скупштината 
ан народите. 

Член 38 
Се,кој по сланик има право да подносуе предлози 

за измена и -дополнуење (амандмани) на поедините 
векје усвоени членови на нацртот на Уставот се до 
свршетокот на поединечн,ата дебата во Уставотвор-
ниот одбор. 

Член 39 
Уставотворните одбори на Сојузната скупштина 

и Скупштината на народите можат да се споразумат 
кој нацрт на Уставот ќе го зем,ат како основа за 
својата работа. ( 

Член 40 
Законск,ите предлози може да ги подносуе на 

Скупштината Владата и секој послание. Секој посла-
ние може да ги лоднесуе законските предлози н ! 
јазикот на народот ,на кој припаѓаа. 

Во ,им,е на Владата законските предлози можат 
да ги подносуат само министерите. 

Скупштината ќе ги земе в,о претрес и нацртите 
на Уставот и законските предлози к о ј Скупштината 
н,а народите ги усвоила и нејзе ги доставила на 
решуење. 

Законските предлози ќе се предаат писмено на 
Председателот на . Скупштината. Предлог,от на по-
слацините мора такугјере да биде составен во форма 
во која се донесуе закон. 

Председателот ќе нареди законските предлози 
благовремено да се ум,можат и раздадат на посла-
ниците. 

Законските пре,длози кој посланиците ги подне. 
суат председателот в еди ат а преку Председателството 
на Уставотворната скупштина ќе ги достави на Скуп-
штината на народите на решуење. Законските пред-
лози кои ги поднесуе владата ќе ги достави Претсе-
дателството на Уставотворната скупштина на Сојуз-
нат скупштина и на Ску,пштината на народите. 

Член 41 
Устав'отворивте одбори на Сојузната скупштина 

и на Ску,пштината на народите можат и во текот на 
начелните и поединечните дебати, на иницијатива на 
еден од н,ив-, да одржуат заеднички состанци поради 
соглаеуење за техничката редакција на поедините 
глави и членови на Уставот ,и ,законските предлози. 

Член 42 
Председателот е должен да ја извести Скупшти-

ната на првата наредна седница за примените пред-
лози на Уставот и на законските предлози. 

Скупштината најпрво ќе одлучи по праша,њето 
на хитноста на законските предлози, ако е оваа по. 
барана писмено, а п,о това за това да ли законскиот 
предлог ќе се упати на стален или нарочен одбор. 
Во овој последен случај в е дната се ставуе на днев,ни 
ред на иста,та седница избор на таков одбор. 

Член 43 
Кога е барана китност за законски предлог," 

Скупштината решава за това барање без претрес уз 
претходно сослуицуење на Владата, ако барањето 
петекнуе од п о с л а т к и т е . 1Барањето за китност Мора 
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да се поднесе писмено, а еден од предлагачите може 
да го образложи усмено. I 

Ако е барањето за китност примено, Скупштина 
предлогот веднага ќе го упати на надлежниот одбор 
кој пред сите друг,и предмети го зима во разгледу-
вање. На одборот Скупштината ќе му одреди рок во 
кој мора да биде готов со својот извештај. Ако од-
борот не ја заврши работата во одредениот рок, а 
Скупштината не му го продолжуе рокот, Скупшти-
ната може да го земе предлогот во претрес и без 
извештај на одборот или на избраниот нов одбор. 

Член 44 
Штом извештајот на одборот ќе биде готов, 

,преде едателот ќе нареди да се извештајот заедно со 
одборскиот предлог умножен и раздели на поедин-
ците. 1 , 

Скупштината ќе утврди ден во к о.', ќе се отвори 
(претрес. Претресот на Уставот може да се отвори 
дури кога ќе поминат пет дена откако е раздаден 
штампаниот одборски извештај. 

По свршениот начелни претрес се пристапу е на 
првото гласање: се прима ли предлогот во начело 
или ,не се прима. Гласањето се врши со дигање рака. 

Кога предлогот се прима во начело, се поминуе 
на претрес на поедините оделци (глави) на Уставот 
и законите. Гласањето се врши по членовите. Кога 
претресот во поединостите се сврши, се присталуе 
на второ и конечно гласање за предлогот во целост. 

Скупштината може, пред но што пристапи на 
конечното гласање да го упати предлогот на одбо-
рот поради прегледуење и поправка на редакцијата 
како и поради доводуење во согласност неговите 
изменети и дополнети одредби. 

Сваќа исправен предлог ќе се умножи и раздели 
на посланиците пред гласањето по предлогот во це-
лост. 

Скупштината може да одлучи за претресот на 
законскиот предлог кој е огласен за житен да се 
примени покус постанок. Одлуките се доносуат со 
векјина на гласовите по сослушуење на еден говор-
ник ,,за" и еден ноел аниќ „против". Покус постанок 
не мож,е да се примен,и за претресот на Уставот. 

За законските предлози по кои одборот на прет-
ставниците на групите се сложил за покус постанок 
(чл. 36) ст. 2) или това Скупштината одлучила, се 
решава со гласање еднаш во целост. 

Член 45 
Посланиците можат своите предлози на измена 

и ,дополнување на поедините членови на предлогот на 
Уставот и на Зако,нските предлози (амандмани) да ги 
упатуат само на одборот. За своите амандмани кои 
одборот сосем не би ги усвоил се гласа после гла-
сањето за предлогот на одборот, ако овој би бил 
отврлен. Ако одборот го (усвои амандманот потполно, 
со тој амандман се заменуе соодветниот член во 
предлогот. 

Се до самото гласање амандманот може да се 
повлече. 

Во текот на поединечниот претрес во Скупшти-
ната, амандманите можат, да ги предлагаат само 
Владата и одборот. 

Член 46 
Предлогот да се решеното за поедин член одре-

ди, додека не се решат други членови, или да се врз . 
ти на одборот, ка,ко и други претходни прашања, 
можат да се стават до,дека односниот член не се стави 
на гласање. За тие предлози се ,гласа без претрес. 

, Член 47 
Ако при гласањето еден член бил поделен на 

новите точки, тогај, кога за сите точки се гласало, 
посебно се гласа ,за ,целиот член вкупно и он се 
ставре на гласање со сите усвоени точки. 

' Член 48 
Ако одборот нашол да законскиот предлог на 

посланиците требе ^во начело да се одфрли, тогај 
Скупштината реша,ва за тој предлог без (Претрес по 
еослушуење на одборскиот известител ,и првопот-
писаниот предлагач. 

Член 49 
Кога буџетот или пр'ивредниот план испадне од 

одборот за пр,ивреден план и финансии, оние мораат 
да се стават ,веднага на пр,во место на дневниот ред. 
Првенство им ат само предлози и инте,ри ел аци и кои се 
оглзсени за хитни. ' 

Ког,а предлозите на Законот за ,државниот буџет 
и Финансискиот закон ќе бидат примени во начело, 
претресот се врши во поединостите по ра,зделите, а 
гласањето по партиите. 

Ако одборот на пре ст а в ни чкит е групи не би се 
Споразумеал инаку, претресот и конечното примање 
на предлогот на Законот за државниот буџет и на 
Финансиски,от зако,н мораат да бидат завршени нај-
доцна за месец дена. 

Член 50 
Нацртот на Уставот и законските предлози, кои 

Сојузната скупштина ги усвоило, се пракјат на реша-
вање на Скупштината на народите. Ако Скупштината 
на народите направи некакви и,змени или дополнуваа 
во предлогот, ,овој се вракја ,на Сојузната скупштина 
на реша,вање. Кога Сојузната скупшт,ина ги усвоји 
измените и дополнуењета направени од Ску,пштината 
на народите, или 'ако Скуп,штината на народите го 
усвои во целост предлогот кој векје бил усвоен од 
Сојузната скупштина и обратно, се смета да Уета-
вотвор,на скупшт,ина го примила предлогот. Во случај 
да обата дома не се согласат за пр,имањето на еден 
предлог било во целост било во поединост,ите, пред-
метот се !у,пату,е на решавање на Координациониот 
одбор на Уставотворната скупштина составен од 
еднаков број членови од обата дома. 

Ако во Координациониот 'одбор не се постигне 
'согласност или еден од домовите ,го одбие решењето 
о,д Координациониот одбор, цели,от предмет поно,во се 
претресуе в,о обата дома. Во случај да се ни овој пат 
не постигне согласност, Уставотвор,ната скупштина 
ќе се распушти. Поради несоглас,носта на до,мовите 
по прашање на некој законски предлог Уставотвор-
ната скупштина не ќе се распушти додека не се 
донесе Устав. 

Член 51 
Уставот донесен од оба,та до,ма се прогласуе на 

заедничката седница на обата дома без претрес со 
акламација, со гласање за текстот на указот за про-
гласувале Уставот. Законите усвоени^ во обата дома, 
ги прогласуе Претседателството на Уставотворната 
скупштина со СВОЈОТ указ. 

Прогласен,иот Устав и законите се објавуат на 
српски, хрватски, словенечки и македонски јазик. 

Указот за проглаоуење Уставот го потписуе 
Претседателството на Уставотворната скупштина, а 
ука,зот за прогласување законите ги потписуе Прет-
седателот и секретарот на Претседателството на Уста-
вотворната скупштина. 

Член 52 
Предлозите на Резолуцијата можат да ги иодно-

суат Владата и посланиците.Оваков предлог се упа. 
туе на нарочен одбор, ако Скупштина не реши ,инаку. 
За резолуциите се води само еден претрес и за нив 
се ,решава како за една целина. 

Прашања и интерпелации 

Член 53 
Посланиците имаа,т право да му ,поставуат куси 

прашања на Претсе,дателот на Скупштината, на Прет-

к 
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седателот на (Владата и на министрите. Прашањата 
упатени на Претседателот на Скупштината ќе се пре-
дадат на Претседателството еден ден пред седницата, 
а Претседателот ,е должен по прашањето (усмено да 
одгов,ори на идната седница. Прашањата на мини-
стрите се упатуат писмено преку Претседателот. Ми-
нистрите на прашањата одговараат писмено или 
усмено на седницата пред поминување на дневни ред, 
векје спред това да ли прашачот сака усмен одговор 
или не. Министрите мораат усмено да одговорат 
најдоцна за три дена, а писмените одговори мораат 
да ги дадат најдоцна во рок од пет дена. Ако е 
потребно присобирана податоци, Министерот може 
да сака подолг рок кој му е потребен, но не подолг 
од триесет дена, да на прашањето би могол да 
одговори. 

После одговорот на Министерот може да зборуе 
уште само прашачот, поради какво обавестуење и да 
најкусо изјави да ли е задоволен или не. Работата 
по куси прашања не смее да траје ловиш е од еден 
саат пред поминуење на дневн,и ред. 

Член 54 
Сите посланици имаат право да управуат на 

министрите интерпелации. Интерпелации се под-
носуат писмено преку Претседателот на Скупштината, 
кој ги соопштуе на односниот Министер, а Скупшти-
ната ја известуе за нив на првата наредна седница. 
На таа седница веднаш а се одреду е и ден за нивниот 
претрес, ако Министерот не по-сакал одреден рок 
поради присобира,ње податци. После тој рок Скуп-
штината пристапуе на претресот на интерпелацијата 
и без министерскиот одговор. Секоја интерпелација 
веднага мора да се умножи и раздели на посланиците. 
Интерпелациите кои се о,гласени како хитни, се 
ставуат на дневни ред испред сите останали кои не 
се хит ни. 

Скупштина к а,т а одлука со која се завршуе пре-
тресот за интерпелација и се прејде е на дневниот 
ред може да биде проста или образложена. 

Ако е предложено просто прејдуење н,а, дневни-
от ред, а Министерот на това пристануе, -гаѓај ќе се 
став,и на гласање просто прејдуење пред сите оние 
кои се мотивисани. 

Ако е предложеното просто прејдуење отфрлено, 
се прејдуе на гласањето за мотивиса,ните предлози. 

Ако нее предложено никак,во прејдуење на днев-
ниот ред, топај без никакво гласање се прејдуе на 
оеТаналите интр ислаими, ,ако се на дневн,иот ,ред. 

Седниците за претрес на интери елан иите можат 
Да се држат најповечку еднаш во петнаест дена. 

Молби и жалби 

Член 55 
Молбите и жалбите упатени на Скупштината мо-

раат да бидат предадени писмено и потписани од 
сите молители односно жалители. Сите молб,и и жал-
би Претседателот ќе ги достави на одборот за молб,и 
и жалби, кој по редот како стасале ќе ги заведуе 
во еден п,ротокол и зима во претрес. 

Оние 'молби и жалби кои ќе се односуат н.а ка-
ко,в за,конски предлог или инаку на каков предлог 
кој се векје претрееуе или во Скупштината или во 
еде,н Одбор, ќе бидат упате,н,и на односниот одбор. 

Оние молби и жалби кои не ќе бидат упатени 
на други одбори, ќе бидат уп,атени или на некој од 
ми,нистрите, или ќе се ,изнесат на седницата на Скуп-
штината или самиот одбор ќе ги отфрли ако смета 
да не вредно да ,ги изнесуе на седницата. 

По сите предмети за кои навогја да требе да 
ги изнесе на седницата на Скупштината, одборот за 
молби и жалби п односу е извештај како и за закон-
скиот предлог. 

Гласање 

Член 56 
Гласањето во Ск,упштината е јавно ,или т,ајно. 

Јавно се гласа со дигање рак,а или поименице. 

Гласањето со дигање рака бива со сите случаи 
во кои не е со Лостов,никот о,дреден друг начин на 
гласањето. 

Лоименице се гласа усмено. Гл,асањето поиме-
нице се врши кога се гласа за нацртот на Уставот или 
за законски предлог во целина и кога глас,ањето со 
дигање рака не дав,а позитивни резултати. 

При гласањето поименице еден од секретарите 
ги повикуе сите посланиц,и поименице, а ,овие ќе гла-
саат со одзив „за" ил,и „прот,ив". По завршената 
прозивка на сите поданици ќе се ирозиваат уште 
еднаш он,ие посланици кои првиот пат не се ,извиле. 

И,зборите на сите одбори се вршат :о тајто гла-
сање, ако одборот на претставителите на групите 
не одреди инаку. Тајното гласање ,се врши со лив-
чиња на еднаква голе.м,ина, ед,на боја и една форм-а. 
кои се ставуат во еднообраано плико нарочно за 
тоа спремно. Посла,ниците еден за вториот ќе ги пу-
штаат ,по прозивка ли,вчињата во сандачето кое ќе 
сто,и на столот на претседава,јукјиот. Гласовите ќе 
ги бројат три послатици одредени за извлечуење, 
кои по с,вршното броење ќе ги по,ништат гласачките 
ливчиња. 

Може да се гл,аса само лично. 

Чле,н 57 
Скупштината м,оже полноважно да решуе ако се 

присатни повекје од половина на вкупниот број на 
посланиците. Законечно изгласуење н,а Уставот во 
целост е потребно присуство на две третине од вку-
пниот број ,на посланиците. 

За полнова,жен з,а,клучок потребно е мнозинство 
на гласовите на присатните поданици. 

Кога п,ри вршењето на изборите два или, повекје 
лица добијат еднаков број на 'гласовите, ќе се вршат 
нови избори. Ако и тогај биде еднаков број ,на 'гла-
совите ќе одлучи гласот на претседавајукјиот. 

Член 58 
Ако Претседателот запази да нема достатачен 

број н,а посланиците за ,решуење ќе нареди прози,вка 
или пребројуење. 

Кога ќе се по,крене прашање з,а кво,рум, присат-
ните послашици ,не можат да излезат од двораната 
додека не се изврши прозив,ка односно пребројуење 
и гласање. Ако тоа ипак го направат, ќе се сметат 
да се присатни и д,а гласале против. 

П,рисатноста ја утврдуе претседавајукјиот. 

Права и должности на иселениците 

Чл ен 59 
За сите изјави и постапци пр,и вршењето ,на сво-

јот мандат, било во седницата било во извесна дол-
жност, посла,ниците одговор а,ат само на Скупштината 
и на бирачкото тело кое ши избрало. 

Без одобрение на Скупшти,ната посланиците не 
можат да се земаат н,а ,одговор за било какви кри-
ви,ци, нити од било која власт да се лишат )д сло-
бодата додека траје нивниот мандат, осем к,ота ќе се 
фатат на самото дело на злочи,нот. Но во овој случ,ај 
мора да биде веднага известен Претседателот на 
Скупшти,ната. 

Посланиците уживаат имунитетското право од 
моментот кога им се од страна на Изборната коми-
сија издадени ућерења да се избрани. 

Сакањето на истражната, односно судската власт 
з,а издавање ,на членовите на Скупштината, се у,па-
туе претходно на Мандатно-,имунитегскиот одбор, 
Скупштинат,а го решуе предметот по сослушаниот 
извешт,ај на одборот. ' 

Одредбите на овој член не вредат за повик,уење 
п,ред суд и останалите државни власти и извршуење 
судските и адм,инистративните одлуки по чаетноправ-
ните спорови. 
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Застарелоста не тече за сето време додека по 
законот не може истрагата на посланикот да за-
почне или да се настеви. 

Чле,н 60 
Сите по,станици се должни да бидат во местото 

каде Скупштината ги држи своите ,седниц,и и да ги 
вршат своите должности за сето време додека за-
седанието траје. 

Ниеден послание не може да осаствуе од седни-
ците на Скупштината ако Скупштината не му го 
одобри осаството. Скупштината може да го достави 
на Мандатно-Имунитетеки от одбор случајот на по-
слапикот ко ј без 'одобреше за отсаството не дрвогја 
на седн,и,ца. Одборот уз свој извештај ,ќе поднесе 
предлог на Скупштината како гребе да се постани 
спроти таков ноел ани к. С куп шии ната може по пред-
логот на Одборот да реши да поради то,а престане 
мандатот н,а ноеланикот и да го по,вика неговиот 
заменик. 

Скупштината ,решуе з,а бара,ното осаство без 
претрес. Ако Претседателот н,ајде да во Скупшти-
ната нема доволен број членови за решуење, он 
може да огласи да се сите одобрени отсаства пре-
мину ат асем оние кои се одобрени поради тешка 
болест. 

Член 61 
Посланиците имаат право ,на дневницата за вре-

ме работата на Скупштината или одборот. 
Уз тоа посла,ниците имаат право на бесплатно 

возење на сите државн,и соопштителни средств,а за 
време тра,ењето на мандатот. 

Член 62 
Секој ноел,аниќ може да даде оставка на сво-

јот мандат. За поднесената оставка поднесуе изве-
штај Манцатно-емунитетскиот одбор. 

Член 63 V 
На послан,иците Претседателот издава нарочни 

легитимации. Во нив изрично ќе се истакне Имуни-
тетско то п0аво на поеланиците, со навод;уен.е на тек-
стот на првите три ставови од чл. 59 на овој По-
словица 

Одржуење редот 

Член 64 
И,склучител,ното право на одржуење ред на сед-

ниците припагј,а на прет,седавајукјиот. 

Член 65 
Дисциплинските казни со кои можат да се ка-

знат посланиците се о,вие: 
1) опомена на ред; 
2) записана опомена на ред; 
3) одзимање зборот; 
4) пр,ивремено исклучуење од седниците. 
Исклучуењето прв пат не смее да биде подолго 

од три седници, а секој втор пат не подолго од десет 
седници. 4 . ( 

Првите три каз,ни ги изречуе самиот претседава-
јукји, а четвртата Скупштината без претрес на пред-
лог н,а претседав,ајукјиот ,или на дваесет членови на 
Скупштината. 

Член 66 
Со опомена на ред ќе се казни секој поданик 

кој со својот збор или со своето ноднесуење во Скуп-
штината го нарушуе редот и прописите на Послов-
никот. Со записана опомена на ред, која се забеле-
жуе во записникот на седницата, ќе се казц;и секој 
ноел,аниќ кој во истата седница векје порано е опо-
менат на ред. Со одзимање на зборот ќе се казни 

п ас л аниќ о т кој во својот збор би го повредил ре-
дот, а векје порано на истата седница бил ,казнет 
со записана опомена, или ко^ два пати не сакал да 
го послуша, преТседавајукјиот. 

Со казна ,на исклучување ќе се казни посланикот 
кој лично ги врегја и клевети народните посланици 
или се паднесуе непристојно спрем,а Скупштината или 
за ког,о се утврди да не ја очувал тајната за пред-
метите за кои е (изгласана тајност, или не сака да ја 
послуша опомената на претседавајукјиот, како и оној 

. кој прави неред, или ја спречуе работата во седни-
цата. 

Поеланикот кој е казнет со казна на исклучуење 
должен е да се и стави веднага од дворанага на 
Скупштин,ата,. Во случај на проти,вење Претседате-
лот ќе ј,а прекине седницата и ќе нареди да се каз-
нениот посланик со сила и стави. 

Послаткиот против кого се предложуе исклучу-
ење има п,раво да зборуе во својата одбрана но нај-
ловечку пет м,инути. А,ко новите лос л аника едно,вре-
мено е предложено за исклучуење поради заеднич,ки 
извршеното прекршуење на редот, има право да 
зборуе 'Само еден во име на сите, но неговиот збор 
може д,а траје највекје десет минути. 

Член 67 
Надзорот над одржуење редот в,о внатрешноста 

и дворот на зградата во која заседава Скупштина-
та го води исклучително Претседателот на Уставо-
творната скупшти,на. Лосланиците не смеат на сед-
ницаа на Скупштината да довогјаат со оружје. 

Скупштински персонал и сметководтсво 

Член 68 
С.иот ' персонал на 'Скупштината стоји под над-

зор на Претседателот. ,Персоналот е стален или при-
времен. Административниот од,бор ќе изработи на-
рочен Правилник за персоналот на Скупштината. 
Он го одредуе бројот и платата на персоналот. 

Член 69 
Претседателот го извршуе буџетот на Скупшти-

ната. Административниот одбо,р должен е секој ме-
сец да ги прегледа сметките и поднесе извештај на 
Скупштината, односно на Претседателот. 

Стенографски белешки 

Член 70 
Стенографскиот персонал изработев стенограф-

ски белешки за седниците на Скупштината и на 
сите одбори, ако Претседателот одреди. Стенограф-
ските белешки се ,подносуат на увигјај на секој го-
ворник. Он може да прави измени, кои се односу ат 
на редакцијата, не внесуејк^! нави мисли и разлози, 
нити и,зоставуејки изразени мисли и разлози. Прет-
седателот води сметка да говорн,иците н,е прават 
исправки ван обележените граници. За печатење 
стенографските белешки важат истите прописи како 
за стенографски белешки на заедничките седници 
на обата дома. 

Архива и печат на Скупштината 

Член 71 
Скупштината има своја архива и библиотека, 

за која се грижат нарочини службеници. 

Член 72 
Скупштината има свој печат. Печатот го чува 

првиот секретар. 

Заклучни одредби 

Член 73 
Пред даносуење Уставот едино Сојузната скуп-

штина и Скупштината на народите можат со одлу-
ка на ,мнозинство На обата дома да решат да Уста-
вотворната скупштина ги одложи седни,ците. 
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Само в,о случај на неслагање на домовите при 
повоеното решуење по предлогот на Уставот (чл. 
50, ст. 2) може Претседателството на Уетавотвор-
ната скупштина О Б И В да ја распушти И нареди нови 
избори за Уставотворна скупштина. 

Член 74 
Овој Посвоеник влегуе во сила штом Скуп-

штината го изгласа. 

6 декември 1945 година 
Бес град 

Претседателство 
на Сојузната скупштина на Уставотворна скупшти-
на на Федеративна Народна Република Југославија. 

Секретар, Претседател, 
В. Лековић, с. р. Владимир Симић, с. р. 

907. 
На предлог на Министерот за пољоделие и на 

Министерот за трговија и снабдуење на Сојузната 
'влада Стопанскиот совет донесуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА УРЕДБАТА ЗА 
ТОВЛЕЊЕ, ПРОМЕТ И ЦЕНИТЕ НА СВИЊИ 

БРОЈ 630 ОД 24 ЈУЛИ 1945 ГОДИНА 

Член 1 
Членот 2 се мењава и гласи: 
„На државниот сектор товлењето ќе се организуе 

преку управата на пољоделските имоти. Сите др-
жавни пол.оделеки ,имоти ќе го стават за гоење ОНОЈ 
број свињи, кој, по еден план и расположивите к,оли-
чества на свињи и храна, ќе го одреди сојузното 
Министерство за пољоделие. 

Сите државни пољоделски имоти, кои по планот 
на Министерството за пољоделие ќе гојат свињи, со 
претпријатието, кое е за тоа овластено од земското 
министерство за трговија и снабдување о,дносно Оде-
лењето за трговија и снабдуење на Претседател-
ството на Народната скупштина на Автономната 
покрајина Војводина, ќе заклучат ,договор во ко ј ќе 
бидат (утврдени взајамните услови и обавези". 

Член 2 
Членот 4 се мењава и гласи: 
„1) Сите пољоделци со имот поголем од 5 кј. на 

ра,ботна земја во краиштата на Србија, Војводина и 
Хрватска, со рејони на про,изводство на царевка и 
свињи, обавезни се во текот на економската 1945/46 
година (од 1 август 1945 до 31 јули 1946 година) да 
предадат по цените одредени во оваа Уредба соод-
ветен број угоени свињи на најмала тежина 120 кг. 
по парче со најмалку 25% мрснот,ија. Земските влади 
и Претседателството на Народната скупштина на 
Автономната покрај,ни а Војводина со свои одлуки1 ќе 
одредат на кои краишта од нивната'територија тоа 
се ОдНесуе, кимо и скалата која ќе се применуе во 
однос на голем,ината ,на имот,от, али со тоа да истата 
Не Може да биде помала од долу означенава: 

а) пољоделците со испод 5 кј. работна земја не 
се ,обавезни да гојат свињи по оваа Уредба!, али ако 
сакат да ги ползуват п,овластиците на оваа Уредба 
можат тоа да го чинат; 

б) пољоделците со 5-10 кј. обавезни се да гојат 
најмалку една свиња; 

в) пољоделците со 10-^20 кј. обавезни се да гојат 
најмалку две свињи; 

г) пољоделците со 20—30 кј. обавезни се да гојат 
на,јмалку четири свињи; I 

д) пољоделците со 30—40 кј. обавезни се да го-
јат најмалку пет свињи. 

еј) пољоделците со преку 40 ,кј. обавезни се да 
гојат на секо,и 5 понатамошни пет јутра уште по 
една свиња , 

2) Пољоделците товљачи, кои по одредбите на 
оваа Уредба ќе гојат свињи, ќе ги уживат следните 
повластици: 

а) ир,и абавезното предавање на вишокот на ца-
р е в а т а , ќе ,им се остави за гоење с,вињите и на сло-
бодно располагање следнит,е количества царевка, 
според тежината, на која ќе се подврзат да угојат 
свиња, и тоа: ,за свињи преку 145 кг. жива мера, 700 
кг. царевка; за свињи од 130—145 кг. по 600 кг. ц,а-
ревка, а за свињи од 120—130 кг. по 500 кг. царевка; 

б) покрај тоа, им се дава ,првенство да можат 
да набават по утврдената цена ,по 50 кг. тр,ици за 
секоја свиња ставена за гоење; 

в) свињите ставени за гоење, како и царевката 
потребна за нивното гоење, ,не ќе можат ,ни во кој 
случај да, бидат и ни од кого земени во други цели. 

3) Земск,ите министерства за лољоделие спора-
зу,мно со земските министерства ,за трговија и онаб-
дуење, односно соодветните оделења на Претседа-
телството на Народната скупштина на Автономната 
покрајина Војводина, можат одредбите на оваа 
Уредба да и протег,нат на поедини рејони на своите 
федерални единици односно својата покрајина. 

4) Во краиштата, во кои е обавезно гоење свињу 
на основа на оваа Уредба, месните народни одбори 
се должни најдалеку до 31 декември 1945 година да 
состават список на сите пољоделци на своето под-
рачје"^ кои подлежуат ,на обавезата на гоење, со озна-
чуење на големината на нивниот земјишен имот И 
бројот на свињите кои се обавезни да уг,ојат. Овој 
список веднага непосредно ќе го достават на зем-
ските министерства за трговија и снабдуење на 
своето подрачје, односно на Оделењето за трговија 
и снабдуење на Претседателството на Народ,ната 
скупштина на Автономната покраина Војводина, во 
два примероци, кое еден од тие примероци ќе го 
предаде на овластеното откуп,но претпр,ијатие". 

/ 

Член 3 

Зад чл. 4 се додава нов чл. 5 ко ј гласи: 
„1) Пољоделците, кои се во емисал на чл. 4 оба-

ве,зни да г,ојат свињи, се должни обавезата на пре-
давачката на угоените свињи да ја извршат во след-
ните ракови: 

а) во зимскиот период на 1945/46 година најдоцна 
до 31 ј,ануари 1946 година, 

пољоделците со 10—20 кј. обавезни се да преда-
дат најмалку една с,виња, 

пољоделците со 20—30 кј: обавезни се да преда-
дат најмалку две св,ињ,и, 

пољоделците со 30—40 кј. обавезни се да преда-
дат нај.малку три свињи, 

пољоделците со ,преко 40 кј . обавезни се да 
извршат 70% ,од својата обавеза заокружено на 
повисокиот број на целите парчиња; 

б) најдоцна до 1 мај 1946 година: 
пољоделците со 20—40 кј. обавезни се да преда-

дат нај,малку уште една свиња. 
2) Н,а пољоделците, кои не удоволат на своите 

обавези од точ. 1а) на овој член, за сетр време до-
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дека тоа не го направат, не ќе им се дозволи колење 
за лична потрошувачка (молење за потребите на до-
макинството). Месните народни! одбори се должни 
да се грижат за извршуењето на овој пропис. 

3) На пољоделниците, на кои поради заразата им 
изумреле свињите и не бил6 во стан. е поради при-
ликите на пазариштето да набават мршави свињи!, 
месните народни одбори можат да го одложат из-
вршуењето на обавезата од точ. 1 а) на овој член, 
најдоц,на до 1 мај 1946 година. Секоја таква одлу-
ка мора да биде поднесена на Околискиот народен 
одбор ,на одобруење". 

Член 4 
Досегаш,ниот член 5, кој постануе член 6, се 

менава и гласи: 
„1) Со товљачите на големо претпријатието, 

кое за тоа ќе го овласти земското Министерство за 
трговија и сн,абдуење односно Оделењето за тр-
говија и снабдуење на Претседателството ,на На-
родна скупштина, на Авто,номната покрајина Вој-
водина, ќе направат договор за гоењето во кој ќе 
бидат 'утврдени условите и обавезите на товљачот. 

Со уговор товљачите ќе се задолжат да ќе уго-
јат одреден број свињи на одредена тежина и да 
т,ака угојени свињи ќе ги предадат според диспози-
циите кои ќе ги добијат од Извонредната упра,ва за 
онабдуење н,а Сојузното Министерство за трговија 
и снабдуење, по одредени цени. 

2) Од страна на државата, на товљачите се га-
рантујат следните повластици: 

(а) да свињите ставени за гојење, камо и царев-
а т а потребна за нивното гојење, не можат да би-
дат ни во кој случај и ни од кого земени за д,руги 
цели; 

б) да од угоените свињи ќе им биде ставено на 
слободно располагање 4% од свињите; 

в) да ќе им се осигура возможност за набавуење 
царевката потребна, за гоење свињи по утв,рдените 
цени, односно остави соодветно количество на ца-
ре,вка, доколку се иматели на истата, и дозволи на-
бавуење потребни м р ш т и свињи. Количеството на 
царевка потребна за гоење ќе се одредуе според то-
ва на кој,а тежина се задолжуе да ќе угои ,свињи и 
това,: за свињи преку 145 кг. по 600 кг. царевка, 
за свињи од 130—145 кг. по 500 ,кг. царевка, за сви-
њи ,од 115— 1̂80 кг. по 400 кг. царевка, а за свињи 
од 901—115 мг. по 300 кг. царевка!. ' 

Според това, ,на сите то,вљачи ќе им се да1де 
првенство да можат но утврдената цена Да набават 
по 50 кг. трици за се,кој,а свиња ставена з,а гоење; 

г) за товљачите, кои гојат п.реку 50 свињи, ќе се 
осигура ка ј држ,авните или цветните парични устано-
ви кредит од 2.000 динари за секоја свиња! ст,авена 
за гоење, или во соодветната противвредност ца-
ревка во натура, која сума ќе бидат должни да ја 
вратат при предавањето на угоени свињи. 

3) Пољоделците кои сакаат да гојат свињи и пре-
даваат 'поголем број свињи, од оној на кој се за-
должени по прописите на чл. 4 ,на ова Уредба, ќе 
заклуч,ат договор за гоење со овластените земски 
прет,пријатија за откуп н,а стоката, во мој ќе бидат 
утврдени условите и обавезите на товљачот. За тоа 
гоење ќе се стави на пољоделецот на основа заклу-
чениот договор ц,аревка од сопственото производ-
ст,во В10 количества п,редвидени во член 4 на ова 
Уредба. Договорот може да се заклучи дури во ча-
сот кога свињите се ставени за гоење. 

Член 5 
Досегашниот член 6, чи,и одредби престанале д,а 

важат по чл. 3 на Уредбат,а за одредуење цени на 
живата стока за клање, од 6 септември 1945 година 
(„Службен лист" број 69 од 11 септември 1945 го-
дина) а кои сега ст,ануе член 7, се мења и гласи: 

„1) На у го јоните свињи се одреду ат следните 
најголеми цени: 

Дин. 
а) II. Класа зрели угоЈени преку 145 кг. 25.— 
б) И. „ угојени од 131—145 кг. — — 23.— 
в) III. „ угојени (,млади) ,од 115—130 кг. 21.— 
г) IV. „ угојени од 90—114 кг. 19.— 
д) IV. „ угојени шкопени нерастови — 17.— 

2) За мрша,ви свињи н,аменети за гоење се од-
редуе најголема цен,а од Динари 30.— по килограм 
жива мера. 

Горните цени се подразбираат за еден килограм 
жива мера франко до најбл,иското сточно пазариште 
на товљачот, или по споразум со овл,астеното от-
к,упно претпријатие, франко на местото на товљачот. 

Цените утврдени: со ова Уредба мож,ат да се сме-
тат само за установена тежина жива мера. Купу-
јачка „на парче", од око, „гјутуре" и слично е за-
бранеше'. 

Член 6 
Досегаш,ниот член 7, кој постана е член 8, се ме-

ња и гласи: 
,Д) Купу јамка на мрша,ви свињи се дозволуе: 
а) на товљачите кои гојат свињи на осно,ва на 

'Одредбите на Уредбата и това за оној број свињи, 
кои се задолжни да ги стават за гоење, што ме до-
кажат со потврда на установата Со која склопујат 
договор за гоење (за товљачи на големо) или со 
уверење на ,Месниот народен одбор за товљачи про-
изводители; 

б) на оние, кои ќе гојат свињи за свое домаќин-
ство , што имаат да ,докажат оо ,потврда на Месниот 
народен одбор; 

в) на оние, кои набавујат свињи за приплодни 
цели, што ќе докажат со потврда на Месниот на-
роден о,дбор. 

2) Секоја пр е продавачка (прекупу јамка) на мр-
шави свињи се забрануе. 

3) Се забрануе клање на мршави свињи било за 
потреби на домаќинство било за продавачка. 

4) Клање на угоени свињи, било за домашни по-
треби или за продавачка, дозволено е само уз одо-
брение ,на Мес,ниот народен одбор. 

5) Земските министерства з,а трговија и снабду-
ење, односно Оделењето за трговија и снабдуење 
на Претседателството на Народната с,купштина на 
Автономнат,а покрајина Војводин,а, секое на своето 
по,дручје, можат да пропишат задолжна продавачка 
на мршави св,ињи за гоење, по одредените цени." 

Член 7 
Зад сегашниот член 8, се додава нов член 9 кој 

гласи: 
„За купувачка и продавачка угоени свињи се 

овластени едино оние претпријатија кои за това ги 
овласти земското министерст,во за трговија и снаб-
дуење односно Оделењето за трговија и снабдуење 
на Претседателството на Народната, скупштина на 
Автономната покрајина Војводина". 

Член 8 
Зад новиот член 9, се додава нов член 10, кој 

гласи: 
„Пољоделците кои удовољиле на својата оба-

веза на предавање угоени свињи во 'оној, дел кој е 
пропиш,ан во точ. 1а) на членот 5 на ова Уредба, 
како и̂  останалите лица који гојат свињи за потреби 
на своето домаќинство во зимски период 1945/46 
го,дина можат за потреби на своето домаќинство да 
угојат и заколат соодветни број свињи најмалка те-
жена 90 кг. на жив,а мера, сметајќи 50 кг. жива мера 
на секој член на домакинството, ,а и за секој сезон-
ски пољоделски ,работник уште по 50 кг. жива мера, 
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сметајќи еден работник н-а површина од 5—20 кј. и 
понатаму по еден работник на секој започнати 20 
кј. работна површина. 

Клањето за домаќинство како и за потреби на 
сезонските работници дозволено е само на основа 
на предходните пријави и одобрела на Месниот на-
роден одбор. 

Пољоделците кои удоволуат во целост на сво-
јата обавеза на предавачка угоени свињи под тон. 1 
на членот 5 на оваа Уредба, можат да угојат (или за-
колат свиња за потреби на своето домаќинство во 
двоструки количества од оние наведени во ставот 
1 н,а овој член". 

Член 9 
Зад новиот член 10, се додава нов член 11, кој 

гласи: 
„1) Лицата кои гојат свињи за потреби на сво-

ето (домаќинство, и пољоделците, кои не се задол-
жиш на гоење по прописите на ова Уредба, должни 
се да ги предадат на откупното претпријатие, Бед-
ната по извршеното клање, по одреден,и цени, след-
ните количества на чиста свинска маст. 

Од секоја заклана свиња до 100 кг. жива мера 
2 кг. маст; 

Од секоја заклала свиња до 150 кг. жива мера 
4 кг. маст; 

Од секоја заклана свиња до 200 кг. жива мера 
6 кг. 1маст; 

Од секоја заклана свиња до 250 кг. жива мера 
8 кг. маст а изнад овие тежини по 3 кг. маст од 
секои понатамошни 50 кг. жива мера. 

2) Домаќинства, на кои е одобрено ,клање свињи 
за, сопствени потреби, се исклучуат од рационираното 
снабдуеле со месо и маснотија до 31 октомври 1946 
година, односно за соодветното време или бројот 
на членовите на тоа домаќинство сметајќи по 50 
кг. жива мера за секој член на домаќинство за след-

.ните 12 месеци. 
3) На секое домаќинство, на кое е одобрено 

клале свињи и кое ја удово лило обавезата за пре-
давале маст, Месниот народен одбор ќе издаде одо-
брела за набавка пет килограма сол за секоја, за-
клана свиња поради конзервисање на месото". 

Член 10 
Пораниот член 8, постануе член 12, член 9 по-

стануе член 13, а член 10 постанав член 15. 

Член 11 
Зад сегашниот член 13 (порано член 9) се до-

дава нов член 14 кој гласи: 
„Со денот на влечењето во сила на ова Уредба 

престануат да важат сите одредби за одредуеле 
цени на живата стока за клале, доколку се одно-
с у ^ на цените на свињи". 

Член 12 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на, обна-

родување во „Службениот лист" 

Бр. 25559 
7 декември 1945 година 

Белград 

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

908. 
До доносуелето на Уредбата за извршуење За-

конот за државјанство а на основа на чл. 36 на 
Законот за државјанство од 23 август 1945 година, 
про питу а,м следниот привремен 

ТЕКСТ НА ЗАКЛЕТВАТА КОЈА ЈА ПОЛАГААТ 
ПРИРОДЕНИТЕ ДРЖАВЈАНИ НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Текстот на заклетвата гласи: 
„Јас, стапуејки во 

државјанството на Федеративна Народна Република 
Југославија, се заколнуам со својата чест да ќе би-
дам верен и лојален граѓанин на Федеративна На-
родна Република Југославија, да ќе ги, чувам и бра-
нам придобивките на народноослободителната борба 
на ,народите на Југославија,, да ќе по, поштуам и 
совесно ќе се придржуам на Уставот и законите и да 
ќе ги исполнуат сите должности на граѓанинот на 
Федеративна Народна Република Југославија и на 
Народната Република 

Бр. 6569 
11 декември 1945 година 

Белград 
Министер за внатрешни работи, 

Влада Зечевић, с. р. 

Министер за пољоделие, 
др. Васо Чубриловић, е. р. 

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

909. 
На основа чл. 11 ,на Законот за регулирале пред-

војните задолженија, л р опиту ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 

ПРЕДВОЈНИТЕ ЗАДОЛЖЕНИЈА 
I 

Уз член 1 
1) Став 1) чл. 1 на Законот се односу е на сите 

задолженија,, т. е. долгов ања и пооакуела, освен 
оние кои се (изрично одземени со прописите на За-
конот. 

2) Пресметале задолженијата по прописите на 
чл. 1 и 2 на Законот се врши со нивното стале на 
денот на влегуеле во сида на Законот. (13 ноември 
1945 година). 

3) Задолженијата во старите југословенски ди-
нари кои за време окупацијата поради прописите 
донесени под окупацијата се претворени во соодвет-
ни о,купациони валути, има, со сталето на денот ,на 
влегуелето во сила на Законот (13 ноември 1945 
година), д,а се пресметаат во старите југословенски 
динари по истиот к,урс по кој во 1941 година новча-
ни,ците на стариот југословенски динар биле заме-
нети со о куп аџиски но,вча нити, па по тоа да се пре-
смета според одредбите ,на предходната точка. За-
мената на стариот југословенски динар во о1кула-
циона валута е вршена во 1941 година на подручјата 
на кои одсносната валута е уведена како законско 
средство за плакјање-, по следните курсеви: 

15 стари југ. динари = 1 албански франок; 
100 „ „ „ 160 бут. лева; 
100 „ „ „ 38 итал. ли,ри; 
100 „ „ „ 10 унгар. лента; 
100 „ „ „ 100 тнр. српски динари; 
100 „ „ „ 100 куни; 
100 „ „ „ 5 германски марки. 
4) Сите претпријатија и установи задолжителни 

се да водат работни книги п,о трговски, даночни или 
ма по кој друг закон, уредба или одлука ќе изврши 
пресметуење во динари ДФЈ на оите задолженија 

^ (долговања и посакуења) настанале во старите југо-
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словенски динари до 18 април 1945 година заклучно 
според Напатствието за спроводуење валоризација и 
за прокнижуење во динари ДФЈ во врска со заме-
ната парите кое го пропишал сојузниот Министер за 
финансии под VII бр. 10150 од 11 декември 1945 
година. 

5) Мораториумот за задолженијата настанале во 
старите југословенски динари до 18 април 1945 го-
дина заклучно ко ј е бил пропишан со оној закон за 
курсевите за повлечуење окупациоките ,новчаници 
и за регулирање задолженијата кои важат за по-
драчје на кое се навогја плаќањето на задолжени-
ето, е укинат со денот на влегуење во сила на За-
конот (13 ноември 1945 година). Според тоа, има сите 
задолженија да се измират според договорените 
услови и лостојекјите прописи, кога ќе се пресме-
таат во динари ДФЈ. Неплатените камати има да се 
пресметаат во динари ДФЈ на износ на долгот пре-
сметан во динари ДФЈ, од доспевањето на задол-
жението па до нејното измируење, без обзир да ли 
каматата во меѓувремено имала да застари по пора-
ните прописи. Каматата ќе се засметуе и за време 
на трајањето на мораториумот. Прописите за сма-
луење интересните стопи донесени после 18 април 
1941 година, ќе се применуат. 

6) Задолженијата настанати во старите југосло-
венски динари до 18 април 1941 година заклучно, на 
основа купената стока, по кои е договорен одбиток 
за каса-еконто или слично имаат да се намират без 
овој одбиток. 

7) Кај задолженијата ка ј кои, во времето од 18 
април 1941 година до влечењето во сила на оној 
Закон на курсевите за повлечуење окупациските нов-
чаници и за регулирање задолженијата кои важат за 
подрачје на кое се навогја место на плаќањето, е 
била промена по причина на уплатата, исплатите или 
препосите од сметка на сметка), се зима како задал -
жуење настанало до 18 април 1941 година заклучно 
најниско салдо во исто време. До колку по овоа 
задолжение е припишуена камата има овој салдо 
со пресметаше на каматата да се сведе (поголемуе 
или смалуе) на валута на последниот заклучок ни 
сметката која предходила на денот на одвајање 
окупациските од пр едвај,ните задолженија, односно 
до денот до кој е платена каматата сметајќи од де-
нот кога најниското салдо се појавило.. 

8) Ако кај задолженијата опишани во ставот 7) 
помегју промените не било поголемуење поради 
уплатите или преносуење од сметка на сметка, це-
лиот салдо се зема како задолженија настанале до 
18 април 1941 година заклучно. 

9) Ако кај задолженијата опишани во ставот 7) 
помегју промените е било поголемуење поради пре-
нооуење од друга сметка на износите кои имаат ка-
рактер на задолжениј,а настанати до 18 април 1941 
година заклучно, тогај ,промените имаат да се рас-
чланат така да се точно утврди делот на салдото кое 
има карактер на задолжение настанато до 18 април 
1941 годин,а заклучно и делот кој има карактер на 
з а д о л ж е т е настанато после 18 април 1941 година. 

10) Задолженијата, кои наста,нале во времето од 
18 април 1941 год,ина до влегуењето во сила на оној 
Закон за курсев,ите за повлечуење окупациските нов-
чаници и за регулирање задолженијата кои важат 
за подрачје на кое се навогја местото на плакјање 
задолженијата, со новација (конверзија, претворање 
долгот, на една форма во долг на друга форма и сл.) 
на задолженијата настанати до 18 април 1941 година 
заклучно, се сметаат за предвојни задолженија!, ако 
при! новацијата задолжението нее поголемено. 

11) Ако ,при новацијата од ста,вот 10) задолже-
нието е поголемено со ново задолжуење, а не се 
извршени отплатите на долгот, има да се постапи 
до ставот 7), при кое за најмалко салдо се зема ста-
нчето на предвојниот долг на денот на новацијата. 

12) Ако на новацијата од ставот 10) задолже-
нието е поголемен,о со ново задолжуење, а после тоа 
се извршени отплати на долгот, тогај долгот има да 

се расчлани на долг настанал до 18 април 1941 година 
заклучно и на долг настанат после овој ден, земајќи 
како предвојни долг на денот на новацијата станчето . 
на долгот настанат до 18 април 1491 година заклучно, 
после кое се пропишани камати и положените отпла-
ти се пресметуат ,сразмерно на обата долга. 

13) На меничните задолженија кои се поголемени 
при нов,ацијата после 18 април 1941 година нема да 
се применуе ставот 11) и 12), туку, во смисал на за-
должителното толкување чл. 11 на Законот за курсе-
вите за повлечуење окуиациските новчаници и ре-
гулирање задолженијата од 5 април 1945 година во 
колку се однесат на камата по мораториските задол-
женија, вирманите и меничните задолженија („Служ-
бен лист" бр. 35), ќе ,се изми,руат како задолженија 
,настанати после 18 април 1941 година. 

II 

Уз членот 2 
1) Повластиц,ите од членот 2 на Законот се лри-

менуат ,само на оние улоги на штедња по штедните 
книжки кои во времето од 18 април 1941 година до 
ослободуењето не се поголемени со нови улагања 
во готово или со пренос (со вирман) посакуења на-
станали после 18 април 1941 година. Повластиците ќе 
се применуат и на уловите кои се пошле мени со пре-
нос (вирман) на посакуење н,астанало до 18 април 
1941 година заклучно. 

2) Со уловите од членот 2 на Законот се изјед-
начуат пупилните улози и улози по сталната штед-
на , па и во случај да за овие улози не е издадена 
књижка. ^ 

3) Прописите од членот 2 на Законот нема да се 
применуат на улогите по уложни книжки на прет-
пријатијата кои се водат во форма на п,равни лица, 
на улози кои гласат на доносителот или на шифра, 
како и на улози на кои е означено да служат како 
кауција или гаранција, 

4) За утврдуење чињениците да ли на улогот 
има да се примени по,властицата од чл. 2 ,н^ Законот 
меродавно е станчето на уло,гот на денот на в л е ч е -
њето во сил,а на Законот (13 ноември 1945 година) 
со ук алит а лис а нат а камата до 31 декември 1944 го-
дина, односно до 30 јуни 1945 година ка ј парич,ните 
установи ,кои ј,а укапиталисале каматата, д,о овој 
датум. 

5) При применуење прописите од членот 2 на 
Зако,нот; секој улог, со станчето на денот на вле-
ч е њ е т о во сила на Законот, (13 ноември 1945 го-
дина), има да се смета како посебна целост и одвоено 
да се пресмета. 

6) Улогите по членот 2 на Законот под а) и под 
б) ќе се пресметуат според следните примероци!: 
улогот износуе на денот Се пресметуе во 
13 ноември 1945 година дин. ДФЈ 

1.800.— стари југ. дин. 2 1 900.— 
3.500.— „ 99 99 2.000 2 1 1.000.— 

1.500 5 1 300.— 1.300.— 
9.000.— „ 99 О 2.000 2 1 1.000.— 

600.— 
3.000 5 1 571.43 2.171.43 
4.000 7 1 

20.000.— „ 99 19 2.000 2 1 1.000.— 
3.000 5 1 600.— 

15.000 7 1 2.142.86 3.742.86 
30,000.- „ 19 99 10 1 3.000.— 

но како противвред,носта не 
може да биде помала од 
противвредноста на уло,гот 
од 20.000.— стари југ. дин. 3.742.86 

37,428.60 стари југ дан. 10:1 3.742.86 
Според тоа сите износи преку 20.000.— а, до 

37.428.60 на старите југославевски динари заклучно 
кои ги исполнуат условите од членот 2 на Зоко,нот 
се пресметуат во 3.742.86 динари ДФЈ. 
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ЛИ 
Уз членот 3, став 1 
Од предвојните побаруења пресметани по про-

писите на членот 1 и 2 на Законот не ќе се вршат 
одбитоци во полза на Фондот за обнова на земјата 
и помош на пострадалите краишта. 

IV 

Уз членот 4 

Кај повратните примања по предметите на али-
ментација по членот 4 на Законот п л а ќ а њ а т а во ди-
нари на ДФЈ почнуат да течат со првиот рок на пла-
ќ а њ е т о на обавезата по денот на стапуењето во 
сил,а на оној закон за курсевите за сменуење оку-
пациските новчаници и за регулирање обавезите који 
важат за подручјето во кое е домицилот на плакја-
чот на ал имитаци јата . Исплатите извршени после 
овој ден п,а До денот кога ова Напатств,ие ќе се 
објави во „Службе,ниот лист" се сметаат аконтација 
Разликата помегју до сега исплатените аконтации и 
износите који гребеле да бидат исплатени ќе се 
исплатат во 10 (десет) еднакви месечни рати поч-
нуејки од 1 јануар,и 1946 година. За овој постанок 
нее потребна) никаква посебна одлука. 

V 

Уз членот 5 
1) Прописите на чл. 5 на Законот ќе се приме-

нуат над сите случаи каде службопримачот стапил 
до 18 април 1941 година заклучно во службенички 
однос кој за себе го повлечуе и правото на пензија, 
па и во случај ако тој ден службопримачот не е 
пензионисан нити стекнал услови за пензија. 

2) Пензиите о д чл. 5 на Закон,от се заеметуат 
во динари на Д Ф Ј на основа на средните принад-
лежности по прописите на Уредбата за регулирање 
надниците и платите на работниците и намештени-
ците во државно-привредните и частни претпријатија, 
м а с т и (институции и организации („Службен лист" 
бр. 24 од 21 апр,ил 1941 година) и тоа на основа н,а 
средните принадлежности пропишани за онаја група 
во ко ја спагја звањето кое пензиожнеаниот службе-
ник по имал в,о моментот на пензионисањето. Така 
на пр. пензијата на службеникот пензионисан 1940 
година, кој во моментот на пензионисуењето вршил 
служба на нижи помошник, ќе се засмета земајќи 
за основа- средните принадлежности пропишани за 
групата ММ, т. е. земајќи за основа износот од 
2.800.— динари на Д Ф Ј (средните принадлежности на 
нижи помокјник — средината помегју 2.400.— и 
3,200.— динари на ДФЈ). Во местата на вториот и 
трекјиот разред на скапотијата, оваа основа се сма-
луе за соодветните пропишани проценти. 

3) Ако со уговор или со судска одлука пензијата 
е одредена во известен постоток од принадлежно-
стите, пензијата во динар,и на Д Ф Ј ќе го износуе то ј 
одреден постото,к од основата утврдена на начин од 
претходниот став. В,о конкретен случај ,на претход-
ниот став пензијата, ако е со уговор или 'судска од-
лука одредена д а износи 50% од принадлежностите, 
ќе износи 1.400 динари на Д Ф Ј (50% о д 2.800.— 
динари). 

4) Ако со утово,р или судска одлука пензијата 
е одредена во известен апсолутен износ, нејзиниот 
износ во динари на ДФЈ ќе се изнајде со сметка на 
сразмерот, во кој на едната страна ќе биде односот 
на износот на платата ко ја пензионисаниот службе-
ник ја имал во моментот на своето пензионисање 
спроти износот на одредената пензија!, а на другата 
односот на износот на средните месечни принадлеж-
ности који се пропишани за онаа група во која 
спагја звањето кое тој службеник го имал во момен-
тот на пензионисуењето спроти износот на пензијата 

која тој сега требе да ја прима во динари на ДФЈ-
Така на пр. пензијата на еден пензионисани службе-
ник кој во моментот на пензионисуењето имал звање 
кое одговара на звањето на посебен раководител 
(1У-1) по Уредбата за регулирање надниците и пла-
тите на работниците и намештениците во државно-
привредните и паметните претпријатија, частните ин-
ституции и организации, и кој во моментот на, пензи-
онисуењето имал месечна плата од 5.000.— стари 
југословенски динари или куни, а азносот на пензи-
јата му бил одреден на 3.000.— стари југословенски 
динари или купи, ќе износи 

5000:3.000 = 4.900 (на средната месечна принад-
лежност на посебен раководител на 1У-1): X 

4.900 х 3.000. о д што приизлегуе по формулата : (X = 5 0 0 0 — ' 

да неговата месечна пензија во динари на ДФЈ изно-
суе 2.940.— динари на ДФЈ. 

5) За сите спорови во врска со применуењето на 
Уредбата за регулирање надниците и платите на ра-
ботници и намештеници во државно-привредните и 
п а с т и т е претпријатија, м а с т и т е институции и орга-
низации, па според тоа и за, споровите кои б и на-
станале ,по прашањето на пресметаното пензиите во 
динари ,на ДФЈ, се надлежни по чл. 23 на истата 
Уредба\ работните судови. До основуењето на ра-
ботните судови, овие ш о р о в и ќе ши решуе во прв 
стелен окружниот, односно градскиот народен одбор. 
На одлуките на окружните народни градски одбори 
стран,ките имаат право на жалба на надлежн,ото зем-
ско министерство на социјалната политика. 

VI 

Уз членот 6 
Напатствието за извршуење членот 6 ќе биде 

дадено во посебни прописи. 

VII 
1) Самост,ојателнн пензиони фондови се он,ие кои 

имаат посебна правна личност 1или посебен имот. 
2) Сите ониа пр,ава (потражуења)) на членовите 

на самостојателниот пензиски фонд со математичка 
(премијска) резерва, образуен по ,начелата на техни-
ката на осигурував кои ,произлегујат од основата на 
пензиското осигуруење, без оглед д а ли членовите 
се активни или иензионисани, ќе се пресметат по 
динари н а Д Ф Ј по срезмерата помегју износот на ДФЈ 
на целокупни,от чист имот на таков фонд доб,иен со 
валоризација по Законот за валоризација и со пре-
сметка на потражуењата и обавезите по оној Закон 
за курсевите з,а повлечуење окупаптеките новчаници 
и за регулирање обавезите кои важат за потражи-
вањата и ,обавезите на фондот и по Законот за регу-
лирање на предвојните обавези според вкупниот из-
нос на то ј имот во о к у п а ц и ј а валута на последниот 
ден пред етапуењето в,о сила на оно ј закон за кур-
севите за повлечуење окупациските новча,ници и за 
регулирање обавезите кои важат за подрачјето на 
кое се на јдуе фондот. Под чист имот во о,вој смисал 
се подразбира износот на активата по билансот по 
одбиток на износот на обавезите спроти трекји лица 
и обавезите спроти членовите на фондот кои не про-
излегуат од основата на пензиското осигуруваа. 

3) На начинот о д првиот став ќе се засметат во 
динари на Д Ф Ј и обавезите на' о,ние хумани осигу-
рителни институции според нивните членови "мој 
имаат математичка резерва образована по начелата 
на техничката на осигуруењето. 

4) Кај оние хумани осигурителни институции ка-
де премијата (доприносот) ,на членовите служи ис-
клучително за исплата на посмртница во случаите на 
смрта н,а членовите на институцијата во текот на 
една годин,а односно за исплатуење болесничките 
трошкови во текот ,на една год,ина, како и ка ј оние 
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институции каде на членовите се врши накнаден раз-
рез на доприносот, според вкупниот износ исплатен 
во текот на годината на име посмртница односно 
болеснички трошкови, премијата (доприносот) на 
членовите ќе износу е во динари на ДФЈ, поч,нуејки 
од 1 јануари 1946 година онолку колку износила 
1940 година во старите југословенски динари. Исто 
така износот на поемртнината односно бол етничките 
трошкови во динари на ДФЈ ќе бидат почнуејки од 
1 јануари 1946 година, еднаков на односот на по-
смртнината односно болесничките трошкови кои таа 
институции ги иплатуела! во 1940 година во старите 
југословенски динари. По смртните случаи! настанале 
после 18 април 1941 година а пред 1 јануари 1946 
година, по кои посмртнината пее исплатена оваа ќе 
се исплати во пораниот износ пресметан во динари 
на ДФЈ по курсот на замената на окупациските пари, 
во колку институцијата наплатуела од своите чле-
нови премиј,а (допринос). (Исто важи и, кога се во 
пр,ашање болесничкиот е трошкови дојдени за пла-
ќ а њ е после 14 април 1941 година а пред 1 јануари 
1946 ,година. 

5) По (извршенат,а валоризација и пресметаното 
н,а потражуењета и обавезите секој самоетојателен 
пензион фонд, како и хуманата осигурителна инсти-
туција (кој,а има математичка (премијска) резерва 
о б р а з о в а н по начелата на техничка,та на осигуруе-
њето, должни се да најдоцна ДО 31 јануари 1946 го-
дина извршат пресметка на своите математички 
(премијски) резерви до 31 декември 1945 година. До 
кол,ку со ов,аа пресметка се покаже да во матема-
тичката Опреми јак ата) резерва постои мањок или да 
е приходот од вредностите во кои се вложени мате-
матичките (премијските) резерви помал од ,износите 
н,а предвидената техничка пресметка на основа на 
сметковниот каматњак, логичниот самостојателен 
пензион фонд односно хуманата осигурителна инсти-
туција се долж,ни најдоцна до 23 февруар,и 1946 го-
дина да го известат за тоа Сојузното Министерство 
за финансии (Оделење банковно-валутно) подносуејки 
му го ,на одобрено образложениот план за санација 
или за ревизија на правата (потражуењата) н,а своите 
член,ови утврдени со прописите ет. 1) и 2) на членот 
7 на Законот односно На,патствијата уз истите про-
писи. 

VIII 
Уз членот 9 

1) Претпријатието е пасивно во смисал на про-
писите на чл. 9 на Законот ако неговите обавези 
(пасиви) се поголем^ од вкупниот износ на неговите 
потражуења и неговиот сопствени имот (главнина и 
сопствени фондови), т. е. претпријатието не е па-
сивно се додека мањакот може во целост да се от-
пише на терет на главнината чи сопствените фондови 
на претпријати,ето. 

2) Во случај да п,ретпријатието постанало пасив-
но во смисал на предниот став, ,а има предвојни ин-
вестиции чија стварна вредност во времето од 1 ја-
нуари д о 18 април 1941 година била поголема од 
износот добиен со валоризацијата по чл. 2 на За-
конот за в,алоризација, она ќе постапи но прописот 
ст. 1) чл. 4 на Законот на валор,изација, односно по 
напатствијата уз то ј пропис. Ако мањакот не може 
во целост да се покрие ни со посебна вал,оризација по 
прописот ст. 1) чл. 4 или претпријатието во опште 
нема предвојни инвестиции на кои би могол да се 
примени овој пропис, она е должно Да во рок о д 
најповекје петнаесет дена по сознаеното да е па-
сивно, а најдоцна до 30 април 1946 година, да го 
извести затоа земското министерство за финансии 
(оделењето кое е надлежно за банкарство и валутн,и 
работи) и да м,у ,поднесе предлог за са,нација односно 
ликвидација. 

IX 
Уз членот 10 

1) Правните и физичките лица, како и државн,ите 
институции, кои се сметаат оштетени со примената 

на прописите на Законот за регулирање предвоените 
задолжениј,а можат своето оштетив барање да го 
пријават во форма на војна штета, најдоцна до 30 
јуни 1946 година. 

2) Претприј ати јата и институциите задолжни на 
водење работни книги по трговс,ки, даночни или друг 
закон, уредба или одлук,а можат своето 'оштетно 
барање за војна штета од предниот став да го при-
јават по прописите на чл. 10 на Папатствнет,о за 
спроводуење валоризација и за прокнижуење во ди-
нари ДФЈ во врска со заме,нуењето на парите. 

X 
Ова Напатствие има правна сила на задолжител-

но толкуење прописите на Зак-онот за регулирање 
предвојните задолженана, на основа чл. 11 на овој 
Закон. 

VII бр. 10160 
11 декември 1945 година 

Белград 
Министер за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 

910. 
На основа чл. 15 Законот за повлечуење и за-

мена окупациските новчаници, чл. 10 Законот за ва-
лоризација и чл. 11 Законот за регулирање предвој-
ните обавези, пропишуам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА СИРОВО ДУЕЊЕ ВАЛОРИЗАЦИЈАТА И ЗА 
ПРОКНИЖУЕЊЕ ВО ДИНАРИ ДФЈ ВО ВРСКА СО 

ЗАМЕНА НА ПАРИТЕ 

Член 1 

Начелни одредби 
1) Валоризацијата се должни да ја спроведат 

сите претпријатија и установи задолжителни на во-
дење работни книги по трговски!, даночни или ма 
кој друг закон, уредба или одлука. 

2) Под инвестиции во смисал чл. 1 Законот за 
валоризација се подразбираат инвестиции кои спаг-
јаат во групи 00, 01, 02, 03, 04 и 05 во примерот на 
сметковниот план за произведствени претпријатија 
(Одлука на АВНОЈ за еднообразно сметководство 
„Службен лист" бр. 6 од 26 февруари 1945 година). 
Имотите кои набавени в,о инвестициони цел,и, а н е 

за продавачка! од групата 02, 03 и 04, а се водат на 
сметките од класата 3, се валоризираат како инве-
стиции. 

3) Валоризацијата се спроведуе по овие начела: 
а) предвојните инвестиции и Фондовите кои слу-

жат за амортизација на сите инвестиции се валори-
зират на износот на книжната вредност н,а ден 18 
април 1941 година. Под предвојни инвестиции се под" 
разбираат оние н,абавени инвестиции кои се платени 
по договорени цени или за кои е утврдена цена до 
18 април 1941 година заклучно. За инвестициите кни-
жен,и до овој датум заклучно не се потребни ни-
какви други докази да е инвестицијат,а предвојна. 
За пердвојните ,инвестиции кои се книжени! после 18 
април 1941 година потребно е претпријатието да ра-
сполага со документи. Во овој случај набавнат,а цена 
се (смета за книжна вредност на ден 1в април 1941 
година; 

б) Инвестициите книжени после 18 април 1941 
година ,со изузеток од точка а) п р етно следната ре-
ченица, се валоризираат на износот ко ј одговара на 
нивната стварна вредност во времето од 1 јануари 
до 18 април 1941 година. О ва к а се валоризират сите 
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набавени инвестиции чија цена е била договорена 
или утврдена во о куп анис к ата валута, и во случај 
да се книжени во динари ДФЈ после замената на 
окупациеките ћари, но најдоцна до 30 ноември 1945 
година заклучно. 

в) Предвојната инвестиција се валоризира ис-
клучително на износот на стварната вредност во вре-
мето. од 1 јануари до 18 април 1941 година, ако прет-
пријатието е постанало пасивно, поради припоената 
на законските прописи на замена на окупациските 
пари, за пресметаше лредвојните обавези во динари 
ДФЈ и за валоризацијата. 

г) Валоризованите вредности под а), б; и в) се 
смалуат или амортизационите фондови с,е поголе-
муат (00 износот на отпис иге за онаа година з^ која 
се вршени амортизациите после 18 април 1941 годи-
на, а висината на отпиевте се утврдуе на основа на 
валоризованите вредности в,о истиот постоток во кој 
односните инвестиции биле амортизации после 
април 1941 година. На пр.: валоризирана и набавна 
вредност на ден 18 април 1941 година една инвести-
ција е 100.000.— динари, амортизацијата е извршена 
во години 1941, 1942 и 1943 по 5% а во 1944 со 3%, 
вкупно 18%; ако е амортизацијата вршена непосред-
но со ема дуење, од 100.000.—' динари се одзема 
18.000.— динари на име амортизација, така да е ва-
лгризованатд вредност на ден 30 ноември 1945 го-
дина 32.000.— динари; ако е амортизацијата вршена 
преку дотирање на амортизационот фонд, валоризо-
ваната вредност на ден 30 ноември 1945 година из-
носуе динара 100.000.— а во амортизационот фонд 
За ов,аа амортизација дотира се за последните 4 го-
дини 18.000.— динари. 

д) Ако инвестициите постанале неупотребиви или 
помалку употребиви зарад оштетите настанали со 
војни операции или зарад измените на економските 
услови, износот на валоризацијата се ограничуе мак-
симално до износот на сегашн,ата стварна вредност. 
При това во нарочни случаи ќе се постапи на след-
ниот начин: 

аа) Инвестициите во концесии, патенти, лиценца 
и слични права (авторско) се валоризујат во сразмер 
во кој ,сега можат да се ползујат или ќе можат да 
се ползујат во иднина. Инвестициите кои поминуат 
без накнада во сопственост на давателот на конце-
сијата им,аат Да се в ал ариз ир ат сразмерно' на оста-
токот на времето н,а трагањето на концесијата. Кон-
венциите в,о патентни права се валоризират според 
рокот на ползување и се сведат на вредност која 
одговара на уште неисползуваното вре^е, сметајќи 
од 1 јануари 1946 година. Унапред платените инве-
стиции з,а прав,о на лиценца, авторско и слично пра-
во за одредуење време или одредуење количина се 
валоризират сразмерно со неисползуваното време 
;'ли количеството. 

бб) Остарелиот жи,ви инвентар кој изгубил вред-
носта на племенито грло се валоризира на износ 
кој одговара на вредноста на обично грло во стари 
југословен,ски динари во времето од 1 јануари до 18 
април 1941 година. 

ве) Ако е денешната стварна вредност на инве-
стициите помалка од вредноста која би се добила 
со примена на точ. г) поради това што за времето 
од 18 април 1941 година до денот на влечењето во 
сила на Законот за валоризација не е вршена амор-
тизација или е вршена частично, а претпријатието 
за това време работело, има да се изврши аморти-
зација за о,наа година во која претпријатието рабо-
тело ,со това, да валоризационата вредност на овие 
инвестиции смалена за амортизацијата не падне под 
денешната стварн,а вредност. Оваа амортизација не 
ужива даночни повластици. 

4) Утврдуењето на валоризованата вредност во 
случаи од точка б), в) и д) од претходниот став го 
врши стручната комисиј,а, ,на начин пропишан во чл. 
8 на ова Напатствие. 

5) Не се валоризират инвестициите чија вредност 
или цена била договорена или утврдена во динари 
ДФЈ. 

Член 2 

Припремни работи за валоризација и за прокнижу-
ење во динари ДФЈ — Образец бр. 1 

1) Пред лристаиуењето на работата околу вало-
ризацијата и прокнижуењ,е сметките во динари ДФЈ 
има да се сторнираат сите досегашни книжења на 
војната штета, како н,а активна сметка така и на 
сметка на исправките н,а вредноста на војната штета 
(Фонд за војна штета и сл.). 

2) Потова сите стања на сметките во главната 
книга, без обзир да ли ги обвакјат пр е двојните кни-
жени суми, т.е. од времето до 18 април 1941 година 
заклучно, или сумите книжени после тој ден, има да 
се прокнижат од окупаци јата валута во динари 
ДФЈ по курсот н,а за,мената на окупациските новча-
ници кој е одреден со оној Закон за ку,рсевите за 
повлечуење окупациските новчаници и за регули-
рање обавезите кои важат за подручјето на кое се 
навогја претпријатието ,односно установата која 
врши прокнижуење. Доколку прокнижуењето не било 
извршено воопште или е извршено само частично, 
има накнадно да се спроведе во целост. Ова прокни-
жуење е задолжно сам,о за сметките на главната 
книга а не и за сконтра и помошни книги. 

3) Како сите сметки според лредходниот став 
се претворени во динари ДФЈ, ќе се изработи „пре-
лазно стање" на оние активни и пасивни сметки на 
гл,авната книга на ден 30 ноември 1945 година спо-
ред приложениот образец бр. 1. 

4) Во ,, прелеан о стање" салдата по сметките на 
инвестициите и амортизационите фондо,ви имаат да 
се поделат н,а: 

а) суми кои се однесат на предвојните инвести-
ции, од точка а) став 3) на чл. 1 на ова Напатствие; 

6) суми кои се однесат на инвестиции од точка 
б) став 3) на чл. 1 на ов,а! Напатствие; и 

в) суми кои ,се односат на инвестиции кои не ,се 
валоризира^ од став 5) на чл. 1 н,а ов,а Напатствие. 

Кај така наречените мешовити инвестиции ка,ј 
кои е предвидена книжена вредност поголемена по-
сле 18 април 1941, на пр.: поради доградба или ге-
нерални поправки на машините со кои вредноста се 
поголемила и сл., има книжениот одно,с на инвести-
циите во „прелазно стање" да се подели на предвој-
нат,а книже,на вредност ,под а) у на подоцно логоле-
муење на вредноста под б). Секој од овие делови 
се валоризира засебно, а по валоризацијата обата 
валоризирани изно,си гребе да се стопат. 

Инвестициите в,о ^радежите, кои се започнати 
пред војната и наставени после 18 април 1941 го-
дина!, имаат да с,е внесат помегју инвестициите по 
точка б). 

5) Салдата по сметките на, обавезите и посакуе-
њата имот ,во „прелааното стање" да се поделат 
вака: 

а) предвојните обавези и побаруења настанати 
до 18 април 1941 година заклучно; 

6) обавезите и потраживањата настанати после 
18 април 1941 година во оку,пациската валута, кај 
кои е местото на плакјање на истото подручје на 
замената на окулациските новчан,ици на мое се на-
вогја претпријатиет,о мое с,проводуе прекнижуење 
во динари ДФЈ; 

в) обавези и нббаруења настанати после 18 април 
1941 година во о к у п а ц и ј а валута при кое местото 
за плакјање не е на истото подрачје на замената 
на окупациските новчаници на кое се навогја прет-
пријатието кое го епроводуе прекнижуењето во ди-
нари ДФЈ; и 

,г) Обавези и побаруења в,о старата валута се 
подразбираат тука и оние кои гласат на валутата 
кои биле законско средство на плакјање во Југо-
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славија под окупацијата, а местото на плакјање се 
навогја во тугјина. 

Сметките на чистата имот и законските резервни 
фондови и сите останати оданочени фондови кои 
преставуат иоголемуење на чистата (имот ,кака и 
фондови (резерви) за исправка на вредноста, имаат 
да се сметаат како обавези под тон. а) на овој став, 
ако настанале до 18 април 1941 година заклучно, а 
како обавези по топ. б) на овој став ако настанале 
после 18 април 1941 година до влечењето во сила 
н,а Законот за курсевите за повлечуење окупациските 
новчаници и за регулир,ање обавезите на односното 
подручје. 

Резервите за исправка на вредностите на хар-
тиите од вредности, валути, девизи и побаруваа 
имаат да се употребат за своја намена пред соста-
ват на „п,релазното стање" т. е. ,под 30 ноем,ври 1941 
година, требе да се изврши отписуење на курсните 
разлики и ненаплатените побаруваа, доколку това 
износот на резервите за исправка на вредноста 
допушта. 

Како предвојни побаруења се сметаат хартии од 
вредност, подразбирајќи и акции набавени до 18 
април 1941 година заклучно. 

6) Тргнуејки од добиеното „прелазно стање" има 
по прописите на ова Напатствие да се утврди вало-
ризованата вредност на инвестиции и фондови кои 
служат за амортизација на оние инвестиции како и 
вредноста во динари ДФЈ на сите делови' на имо-
вината во врска со примена' на законските прописи 
за замената на акупацисмите новчаници (Закон за 
курсевите за замена на окупацијеките новачаници и 
регулирање обавезите на односното подручје и За 
конот за регулирање предвојните обавези). 

Член 3 
Валоризавање на предвојните инвестиции. 
1) В ал оризов ан ата вредност на предвојните инве-

стиции и фондови кои служат за амортизација на 
сите инвестиции, од точ. а) став 3) на член 1 на ова 
Напатствие, ќе се утврди така да износот во динари 
ДФЈ на ,,прелазното стање" се помножи со клучот 
з,а пресметана. Овие клучеви за поедини подрачја 
на заменат,а на, окупациските познаници се: 

за валутн,о падручје т. н. „српски" динари 
(Недићев) 20 

за валутно подручје куки во Срем 40 
„ „ купи освен Срем 1.000 

7 
„ „ „ германски марки 100 

3 
„ „ лири 1.000 

"Т14 
„ „ „ пенги — — — — — 10 
„ „ „ лева — 100 

16 
„ „ ,, лека 6 
2) Доколку е денешната стварна вредност на 

овие инвестиции помал,а' ОД валоризованата, вредност 
добиена по прописите на ставот 1, кога ќе се по-
стапи по точката г) ставот 3) на член 1 н,а ова На-
патствие, има да се постапи по точката д) ставот 3 
на членот 1 на ова Напатствие. Во овој случај има 
да се поднесе предлог за в,алоризација на земското 
Министерство за финансии (,на одделението кое е над-
лежн,о за банкарство и валутни работи) уз образло-
жение и докази, а, ако е потребно, ,и уз навогјањето 
и мнението на стручната комисија од член 8 на ова 
Напатствие, Министерот за финансии доносуе од-
лука по овој предлог. 

3) Б,алоризо ва ната вред,ност на предвојните ин-
вестиции и фондови кои служат за амортизација на 
овие инвестиции пресметана по прописите од ставот 
1) односно утврдена по прописите од ставот 2) на 

овој член се унесуе у поединечни список кој се из-
работуе засебно за секоја сметка на главната книга, 
според приложениот образец број 2. Собирот на коло-
ните број 3 на списокот -гребе да се сложи со соодвет-
ниот износ на „прелеаното стење" во колоната 3 
односно 4 на образецот број 1. Во списокот се утвр-
дуе вишок ,односно мањак на в,алоризацијата на по-
едините ставов,и, а со собирање н,а списоците се до-
бива валоризована вкупна вредност на инвестициите 
(односно фондот) како и ви,шокот оди осно мања-
кот на валоризацијата на односните сметки на глав-
ната книга. Овие собири се внесуат во соо,дветните 
колони на образец број 1. 

Член 4 
Валаризовање на инвестиции книжени после 18 

април 1941 година. 
1) За инвестициите од точ. б) ст. 3 на член 1 на 

ова Напатствие кои се книжени после 18 април 1941 
година се утврдуе износот ко ј би одговарал на нив-
ната вредност во старите југословенски динари во 
времето од 1 јануари до 18 април 1941 година, како 
и износот кој има да служи ,како основа за годишни 
амортизации. Кога се работи за набавка на нови, 
неупотребени инвестиции, овие Два ,износи се исти, а 
се различни, ако на пример после 18 ,април 1941 го-
дина е книжена набавката на векје употребени ма-
лини, урегјаи или други инвестиции. Утврдуењето 
на износите се врш,и комисиски н,а начин опишан во 
чл. 8 на ова Напатствие. Доколку се вршени аморти-
зации на овие инвестиции или е денешн,ата нивна 
вреднос помала од вредноста кој,а о,ние би имале во 
старите југословенски динари во време од 1 јануари 
до 18 април 1941 годин,а има да се постапи по тач. 
г) односно д) ст. 3) на чл. 1 на ова Напатствие. 

2) Како мерило за утврдуење вредностите во 
стари југословенски динари во време од 1 јануари 
до 18 април 1941 година за односната инвестиција 
можат да служат сите веродостојни доказни сред-
ства, како што се: ценовници утврдени од власта, 
каталози на ,познатите фирми, оригинални сметки по 
набавките извршени за това време и сл. Ако се утвр-
ди да во времето помегју 1 јануари до 18 април 1941 
година е била промена во цените на соодветните 
и,нвестиции, се зима средна цена. 

3) За валоризациј,ата по овој член требе да се 
поднесе предлог на земското Министерство за фи-
нансии, со налаз и мнение на стручната комисија, 
со образложење и докази. Министерот за финансии 
донесуе одлука по овој предлог. 

4) На овој начин утврдената валоризована вред-
ност на горните инвестиции се внесуе во поедине-
чен список кој се изработуе засебно за секоја 
сметка на главната книга според приложениот обра-
зец бр. 3̂ . Собирот на колоната 3 на списокот треба 
да се сложи со соодветниот износ на „прелазното 
стење" во колоната 3 на образецот бр. 1. Ако се 
вршени амортизации по пат на дотирање на фондот, 
има да се пресметат амортизационите квоти кои од-
говараат на валоризованата вредност на овие инве-
стиции па се тој износ внесуе во список на образец 
бр. 3 кој се изработуе за овој Фонд. Во списокот 
се утврдуе вишокот односно мањакот на валориза-
цијата на поедините ставови, а со собирањето на 
списоците се добив,ат собири кои се внесуат во со-
одветните колони на образецот бр. 1. 

Член 5 

Прекнижуење на обавезите 
1) За обавези и побаруваа по тон. а), в) и г) 

ет. 5 чл. 2 на ова Напатствие, ка ј кои можат да се 
појават разлики според износите во „прелазно ста-
нке", претпријатијата односно установите изработуат 
поединечни списоци според приложените обрасци 
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бр. 4, 5 и 6, засебно за секоја сметка на главната 
книга. Собирот на колоната 4 на образецот бр. 4 
односно на колоната 5 на образецот 5 и 6 требе да 
се слага со соодветниот износ на „прелазно стање" 
во колона 3 односно 4 на образецот бр. 1. Пресме-
тзње се врши по прописите на следните ставови 2Х 
3) и 4). 

2) Предвојние обавези и побаруваа се пресме-
та? по прописите на Законот за регулирање пред-
војните обавези. 

Кај предвојните хартии од вредност, подразби-
рајќи и акциите, се зима книжна вредност од 18 
април 1941 година и се дели со 10 (курс одреден за 
регулирање предвојни обвези). Книжената вредност 
на предвојните државни хартии од вредност не мо-
же да го прејде износот на курсната вредност по 
последниот курс пред 6 април 1941 година, поделен 
со 10. Последните курсеви пред 6 април 1941 година 
се следни: 

2,5% војна штета — — — — — — 477.50 
7% инвестицион заем — — — — — 99.— 
4% аграрни обвезници Б-Х — — — — 55.50 
4% северни аграр — — — — — — 55.50 
4% д о б р о в о л н и обвезници — — — ,55.50 
6% беглучки обвезници — — — — 85.— 
6% далматински аграр — — — — — 79.75 
6% беглучки обвезници за шуми и шикари 79.75 
5% заем за јавни работи — - — — 100.— 
6% за јавни работи и земска одбрана — 100.— 
7% стабилизациони заем — — — — 99.— 
7% Блеров заем — — — — — — 99.— 
8% Блеров заем — — — — — — 104.75 
7% Селигманови заложници ДХБ — — 99.75 
Тутунски лозови — — — — — — 10.— 
Српски Црвени крст — — — — — 21.— 
4% конвертован заем од 1895 — — 250.— 
5% монополски заем од 1902 — — — 300.— 
4,5% заем од 1906 - - - - - - 250.— 
4,5% заем од 1909 - - - - - - 250.— 
Пресметани курс на долари за доларски папири 

е 44,55. 
Југословенските предвојни државни бонови и 

записи се внесуат со номинален износ поделен со 10. 
Обвезниците и боновите издадени за време оку-

пација од страна на окупаторот и квислишките вла-
сти, како и останалите побаруваа настанати под 
окупацијата спрема окупаторските и квислишките 
власти, немаат никаква вредност и имаат да се вне-
сат во колона 7 на образецот бр. 1. 

3) Обвезниците и побаруењата настанати после 
18 април 1941 година во окупациската валута, ка ј 
кои местото на плакјање не е на истото подручје за 
замената на окупациските новчаници на кое се на-
вогја претпријатието кое го спроводуе прекнижуе-
њето во динари ДФЈ, се пресметуат во динари Д Ф Ј 
на следниот начин: 

а) Ако во местото на плакјање е со закон од-
реден курс на замената за она окупациска парична 
единица на која гласи обавезата или побаруењето, 
пресметањето ќе се изврши по курсот на замената 
одредена за подручјето на кое се навогја местото 
на плакјање. На пр.: должник во Загреб, поверилец 
во Земун, обавеза 100.000.— куни, место на п л а ќ а -
њето Загреб, оти во Загреб важел курсот на заме-
ната од 7 динари Д Ф Ј за 1.000.— куни, ова обавеза 
се пресметуе во 700 динари ДФЈ. Ка ј должникот во 
Загреб нема промена на износот. Поверилецот во 
Земун првобитно засметал 100.000.— куни по кур-
сот 25 динари ДФЈ за 1.000.— куни и го внел во 
„прелазно стање" износот од 2.500.— динари ДФЈ. 
Сега го унесуе во списокот на образецот бр. 5 ново-
засметаниот износ од 700.— динари Д Ф Ј а појаве-
ниот губиток од 1.800.— динари Д Ф Ј го унесуе во 
колоната 9 на списокот; 

б) Ако во местото на п л а ќ а њ е т о не е одреден 
курс за замена за онаа окупациска парична единица 
на која гласи обавезата или побаруењето, пресмета-

н о т о ќе се изврши по курсот за замена на оваа па-
рична единица. Во случај да е обавезата или поба-
руењето во куни, пресметањето ќе се изврши по 
курсот одреден за подручје на кое се навогја доми-
цилот или местото на живеење на поверилецот, а ако 
е домицилот или местото на живеење на повериле-
цот надвор од бившето парично подручје на куни, 
пресметањето ќе се изврши по курсот од 1.000 : 7. 
Примероци: 1) должник е во Белград, поверилец во 
Марибор, обавеза во рајхсмарки, место на п л а ќ а њ е -
то Белград, курсот е: 100 рајхсмарки = 60.— динари 
ДФЈ. 2) должник во Скопје, поверилец во Земун, 
обавеза во куни, место на плакјањето Скопје; кур-
сот е: 100 куни = 2,50 динари ДФЈ. 3) должник во 
Љубљана, поверилец во Нови Сад, обавеза во куни, 
место на плакјањето Нови Сад; курсот е: 1.000.— 
куни = 7 динари ДФЈ-

в) Побаруењата и обавезите во окупациски па-
рични единици к а ј кои поверилецот или должникот 
се навогја надвор од територијата на предвојната 
Југославија се пресметат по точ. а) односно б) ако е 
место на п л а ќ а њ е т о на територијата на предвојната 
Југославија. Во случај да е местото на плакјање на 
овие обавези надвор од територијата на предвојнага 
Југославија, обавезата односно побаруењето задр-
жуе карактер на обавеза во странска валута а се 
пресмета по курсевите од точка 4). 

4) Побаруењата и обавезите во странски валу-
ти, без обзир кога настанале, се пресметаат привре-
мено по овие курсеви: 

1 долар САД — — — - 50.— дин. Д Ф Ј 
1 долар канадски — — — 50.— „ „ 
1 англиска фунта — — — 200.— „ ( ј,, 
1 египетска фунта — — — 200.— „ „ 
1 палестинска фунта — — 200.— „ „ 
1 рубља СССР — — 5.— „ „ 
1 швајцарски франок — — 110.70 .,„ „ 
1 француски франок — — 0.25 „ „ 
1 белгиски франек — .— „, ^ 
11 злот — — — 1.— „ „ 
1 Чехословачка круна — — 

100 лева — — — — 10.1— „ „ 
100 албански лекови —- — — 250.— „ „ 
100 германски марки — — — 60.— „ 
100 лири —1 — — — — 30.— „ 
100 пенги — — — 1.— „ 
100 романски леи —- — — — 1.— „ „ 
100 драхми — — — 10.— „ 

1 шведска круна — — — 13.— „ „ 
1 холандска форинта — — 20.— „ 
1 турска лира — — — — 35. уу о 

100 португалски ескудоси — — 220.— „ 
1 аргентински пезос — — 10.— „ 

100 бразилијански милрајси — 275.— „ 
100 фински марки — — — . 37.— „ ., 

1 норвешка круна — — — 9.30 „ 
I шпански пезет — — — 4.—- „ 

Претпријатијата кои имаат обавези или потра-
жуења во странски пари за кои не е унапред одре-
ден курс, ќе го побарат курсот од сојузниот Мини-
стер за финансии (Банковно-валутното одељење). 

5) Како се обавезите и потражуењата пресме-
т а н во динари на Д Ф Ј по ставот 2, 3 и 4 на овој 
член, засметаните износи се внесуат во списоковите 
на образец бр. 4, 5 и 6, уедно се утврдуе губитокот 
или добитокот според книжниот износ на поедините 
губиток и потражуења по жпрелазно станов. Тој 
губиток или добиток се внесуе во соодветната ко-
лона на списокот. 

Засметаните вредности од списковите бр. 4, 5 и 6 
се запишуат во колоната ,,валоризованата вредност", 
а губитокот или добитокот на курсот се запишуе на 
соодветните колони, на образецот бр. 1. 

Член 6 
Заклучував на образецот бр. 1 

1) Кога ќе се извршат работите пропишани со 
претходните членови на ова Напатствие, се врши 
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заклучував на образецот бр. 1 на следниот начин: 
износите на вишковите на валоризацијата на инве-
стициите се собират и собирот се упишуе во колона 
6 „валоризована вредност", а така исто собирот на 
мањковите на валоризацијата на инвестиците и со-
бирот на вишковите на валоризацијата на фондовите 
се запишуа во колона 5. Износите на добитоците на 
курсот се собираат и собирот се запишуе во колона 6 
„валоризована вредност" а така исто собирот на губи-
тоците на курсот се запишуе во колона 5. Остана-
лите износи на „прелазното стање" кои не се изме-
ниле со валоризацијата или со пресметаното, се пре-
носуат во колоната „валоризована вредност", и по-
тоа се собират износите на колоната 5 и 6. Собири-
те треба да се слагат. 

2) После тоа претпријатието го наставуе книже-
њето на текукјите работни собитија, се до 31 де-
кември 1945 година. Најдоцна под тој датум имаат 
да се обават заклучните книжења по чл. 10 на ова 
Напатствие и да се направи валоризациона сметка на 
израмнуењето со сметката на губитокот и добитокот. 

Член 7 
Ревизија на валоризацијата на предвојните 

инвестиции 
1) Ако валоризованата сметка на израмнуењето 

би покажала да претпријатието односно институци-
јата, е постанало пасивно (точка в) став 3) чл. 1 
на оваа Напатствие, претпријатието може односно 
институцијата да поднесе предлог на земското Ми-
нистерство за финансии (оделењето кое е надлежно 
за банкарство и валутните работи) да се дозволи 
валоризација на предвојните инвестиции до износот 
на нивната стварна вредност во времето од 1 јануари 
до 18 април 1941 година, ако би тој износ бил пого-
лем од износот на книжената вредност на предвој-
ните инвестиции на денот 18 април 1941 година. Во 
таа цел претпријатието бара комисијска проценка 
сходно чл. 8 на ова Напатствие. 

2) На основа на комисискиот налаз на претпри-
јатието, односно институцијата се изработуе испра-
вен список на образецот бр. 2 и предложената вало-
ризована вредност се внесуе во новиот исправен 
образец бр. 1, па на основа на тоа составуе предлог 
на исправната валоризована сметка на израмнуењето 
со сметката на губитокот и добитокот. Овој предлог 
на валоризацијата со налазот и мнението на струч-
ната комисија, како и со образложење и со докази 
се доставуе на земското министерство за финансии 
^ д е л е њ е т о кое е надлежно за банкарство и валутни 
работи) на одлука. 

Член 3 
Валоризација по пат на стручната комисија 
1) Во случаите кои се предвидени во точката б), 

;в) и д) став 3) чл. 1 и став 8) чл. 9 на ова Напат-
ствие, претпријатието односно институцијата, е, дол-
жно да бара проценка преку стручна комисија. 

2) Стручната комисија се состои од три члена. 
За претпријатија и институции кои спагјат но над-
лежност на некое сојузно министерство стручната 
комисија ја одреду^ надлежното сојузно министер-
ство, а за претпријатијата и институциите кои спаг-
јат во надлежност на некое земско министерство, 
тоа министерство. Во комисијата влегуе еден пре-
ставител на надлежното министерство како претсе-
дател и по еден преставител на местниот народен 
одбор и претпријатието. Министерството може како 
свој преетавител да ореди стручно лице и од окру-
жниот или околискиот народен одбор или службе-
ник на овие одбори. На членовите на комисијата, 
на претставителот на министерството и местниот на-
роден одбор, им припагја накнада на патните тро-
шкови и дневница од 220.— динари односно 100.— 
динари ако се од истото место. Овие трошкови ги 
сноси претпријатието. Пресметаното на трошковите 
се приложуе на комисијското најдуење. 

3) Во случаите предвидени во точката б) и в) 
ст. 3) чл. 1 на ова Напатствие стручната комисија 

ќе постапи по прописите на став 1) и 2) чл. 4 на 
ова Напатствие.. 

4) Во случаите предвидени во точката д) став 3) 
чл. 1 на ова Напатствие стручната комисија ја цени 
стварната вредност на неупотребливите или помалу 
употребивме инвестиции на денот 2 ноември 1945 
година како и основата за вршење амортизацијата 
во иднината, земајќи при тоа во оглед степенот на 
оштетуењето како и смалуењето на употребливоста 
поради измената на економските услови. Кај урна-
тите непокретнини се засметуе сегашната вредност 
на земјиштето и градежниот материјал, по одбито-
кот на трошковите на расчистуењето. За униште-
ните машини, машински постројки, урегјаји, алат и 
мртов инвентар се утврдуе вредноста на стариот 
материјал, а однесените предмети и утепаниот жив 
инвентар не се внесуат. 

5) Ако кај проценката комисискиот налаз би по-
кажал да сегашната стварна вредност на поедини 
инвестиции во случајот предвиден во точката в) 
став 3) чл. 1 на ова Напатствие е поголема или во 
случајот предвиден во точката д) став 3) чл. 1 на 
ова Напатствие е помала о д валоризованата вред-
ност по чл. 8 или 4 на оваа Напатствие, земајќи го 
во оглед евентуалниот фонд за амортизација на од-
носната инвестиција претпријатието односно инсти-
туцијата се должни да состават исправен список по 
образецот бр. 2) односно 3) внесуејки во колоната 
^валоризована вредноста сегашната вистинска вред-
ност според комисиската проценка, ако амортиза-
цијата се врши со непосредно смалуење на книж-
ниот износ; ако, мегјутоа, амортизацијата се врши 
преку дотирање на амортизациониот фонд, во коло-
ната ^валоризована вредноста се внесуе непромене-
ната книжена вредност која се своди на вистинската 
вредност преку поголемуењето или смалуењето на 
фондот за амортизација. Согласно со тоа претпри-
јатието го исправуе образецот бр. 1 па на основа 
на тоа составуе предлог на исправената валоризаци-
она сметка на израмнуењето со сметката на губи-
токот или добитокот. Овој предлог на валоризаци-
јата со налазот и мнението на стручната комисија, 
како и со образложено и со докази претпријатието 
го доставуе на земското министерство за финансии 
(оделењето кое е надлежно за банкарство и валутни 
работи) на одлука. 

Член 9 
Постанок во случај да книгите пропаднале 
1) Ако не постојат книги на основа на кои би 

могла да се изврши валоризацијата на инвестициите 
и пресметаното на сите делови на имотот во динари 
на ДФЈ има де се обави попис. 

2) Во пописот се внесуе книжената вредност на 
предвојните инвестиции од точка а) став 3) чл. 1 на 
овоа Напатствие во старите југословенски динари во 
времето од 1 јануари до 18 април 1941 година. За 
утврдуење оваа вредност можат како доказни сред-
ства да се употребат и прилозите уз пореската при-
јава, штампаниот или потпишаниот биланс за 1940 
година, потпишаните месечни состојби (бруто би-
ланс) и сл. за декември 1940 година или јануари, 
февруари и март 1941 година. На овој начин уста-
новената книжна вредност се смалуе со отписот во 
истиот постоток во кој овие инвестиции биле амор-
тизирани. Ако од расположивите доказни средства 
не би могол да се утврди овој постоток или не мо-
жат да се востановат годините во кои се вршени 
амортизациите отписот се пресметуе за оние години 
во кои претпријатието работило, и тоа по стопата 
која за поедината врста на инвестиции е дозволена 
со даночните прописи. Основа за вршење на отписот 
се утврдуе со прилози уз даночната пријава, со ори-
гинална фактура, со понуди, заклучница и сл. Ако 
износот на годишниот отпис не би могол на овој 
начин да се утврди, се зема отпис во иста висина 
како и за 1939 и 1940 година. 

3) Ако предвојната книжена вредност на пое-
дини инвестиции во недостаток на доказни исправи 
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не би могла на горниот начин да се утврди, се утвр-
дуе, со помокј на стручната комисија од чл. 8 на 
. на Напатствие, износот кој би одговарал на вред-
носта на предвојните инвестиции во времето од 1 

- јануари до 18 април 1941 година, како и износот кои 
има да служи како основа за годишните аморти-
зации. 

Проценката се врши според станчето на инве-
стициите во кое се навогјале во времето од 1 јануари 
до 18 април 1941 година. Во поглед на отписот ва-
жат прописите на став 2). Засметаниот отпис се од-
зема од износот кој е комисијски утврден да одго-
вара на вредноста на предвојните инвестиции во 
времето од 1 јануари до 18 април 1941 година. Со-
бирот на износите на комисиски утврдената вред-
ност на поедини инвестиции не смее да го прејдуе 
вкупниот износ на инвестициите покажан во п у м -
паниот или потпишаниот биланс за 1940 година или 
во потпишаното месечно стање за декември 1940 
година или јануари, февруари и март 1941 година 
одбивајќи ги соодветните отпиен. До колку поеди-
ните инвестиции се извршени во времето од 1 јану-
ари до 1 април 1941"година, а не постои наредно 
месечно стање во кое би биле внесени,) може за 
износот на валоризованата вредност на такви инве-
стиции да се поголеми вкупниот износ на инвести-
циите искажан во штамианиот или потпишаниот би-, 
лане за 1940 година или во потпишаното месечно 
стање За ,месеците кои претходат на извршеното на 
таква инвестиција. 

Ако се утврди, кога ќе се постапи по точката г) 
став 3) чл. 1 на оваа Напатствие, да денешната ви-
стинска вредност на овие инвестиции е помала од 
вредноста која би им одговарала во времето од 1 
јануари до 18 април 1941 година, има да се постапи 
по точка д) став 3) член 1 на оваа Напатствие. За 
ваква валоризација гребе да се поднесе предлог со 
налазот и мнението на стручната комисија, со обра-
зложеше и докази на земското министерство за фи-
нансии (оделењето кое е надлежно за банкарство и 
валутни работи), сообразно на членот 8 на оваа На-
патствие. 

4) По прописите на претходниот став ќе се по-
стапи кај инвестициите од точ. б) став 3) чл. 1 на 
оваа Напатствие кои се книжени после 18 април 1941 
година. 

5) Пресметаше на обавезите и потражуењата се 
врши на начин изложен во ставот 2), 3) и 4) чле-
нот 5 на ова Напатствие, а оние во окупациската 
валута кои биле законско средство на плаќањето 
во местото во кое е седалиштето на претпријатиата 
или инстутуцијата, по курсот на замена за таа оку-
пацијата валута. 

6) Кога ќе се извршат работите пропишани со 
претходните ставови, претпријатието односно инсти-
туцијата составуе своја валоризациона сметка на из-
рамнуењето и ја доставуе со налазот и мнението на 
стручната комисија, со образложеше и докази на 
земското министерство за финансии ^делењето кое 
е надлежно за банкарство и валутни работи), поради 
одобреше. 

7) На основа на одлуката на земско министер-
ство за финансии, претпријатието ствара нови смет-
ки во главната книга со ставовите од валоризацио-
ната сметка на израмнуењето. 

Член 10 
Заклучни книжења 

1) Заклучните книжења во врска со валориза-
цијата и прекнижуењето во динари ДФЈ се спрове-
дуат најдоцна под 31 декември 1945 година, на осно-
ва Податоците од образец бр. 1. 

2) Претпријатијата односно институциите чија 
валоризациона сметка на израмнуењето е активна, а 
кои валоризираат само предвојните инвестиции по 
прописите на чл. 3 на ова Напатствие, спроведат 
заклучни книжења без нарочно одобрење. Сите оста-
нали претпријатија кај кои за валоризацијата е про-
пишана комисиска проценка, мораат да имаат прет-

ходна одлука на земското министерство за финан-
сии, според која ги вршат заклучните книжења. 

3) Износите на вишковите на валоризацијата од 
колона 8) на образецот бр. 1 се книжат во главната 
книга во полза на ^сметката на разликата на валори-
зацијатас на терет инвестиционите сметки, а изно-
сите на вишковите на валоризацијата на фондовите 
за амортизација од колоната 9 на образецот бр. 1 
се книжат на терет ^сметката на разликата на вало-
ризацијата^ во полза на односниот фонд за амор-
тизација. Мањакот на валоризацијата од колона 7) 
образец бр. 1 се книжи на терет ^сметката на раз-
ликата на валоризацијата^, а во полза на инвестици-
оните сметки. . 

4) Губитоток на курсот од коланата 10 на обра-
зецот бр. 1 ,се книжи во главната книга на терет 
^сметката на разликата на курсот кај прекнижуе-
њето во динари ДФЈс, а во полза на он^а сметка на 
главната книга кај која тој губиток се покажуе како 
разлика помегју износите на мфелазното стање^' 
(на колана 3 и 4 на образецот бр. 1) и износот на 
х-засметаната вредноста (на колоната 5 и 6 на обра-
зецот бр. 1). Добитокот на курсот на колоната П 
образец бр. 1 се книжи во полза ^сметката на раз-
ликата на курсот с кај прекнижуењето во динари 
ДФЈ на терет на односната сметка на главната книга. 

5) Салдата на ^сметката на разликата на вало-
ризацијатас и ^сметка на разликата на курсот ка) 
прекнижуењето на динари ДФЈ^ се пренесуат на 
^сметка на разликата во врска со замена на паритет 
при кое првите две сметки се гасат. 

6) Ако салдото на ^сметката на разликата во 
врска со замена на парите" е потражно (добиток), 
има да се употреби по следниот ред: 

а) првенствено има да се покрие работниот гу-
биток кој ќе се покаже во билансот на крајот на 
текукјата работна година како и губитоците од би-
лансот кои се заклучени после 18 април 1941 година. 
Губитоците пренесени од пораните биланси не се 
покриваа 

б) Евентуалниот вишок има да се употреби на 
пополнуење основната главнина на претпријатието 
до нејзиниот номинален износ на ден 18 април 1941 
година. Притоа, износот за кој евентуално главни-
ната е поголемена пееле 18 април 1941 година, за-
сметан по курсот на земена на окупацијските пари 
се додава на износот на главнината кој се добива 
после ова пополнуење, во колку ова поголемуење на 
главнината не е со надлежната одлука поништено. 
Вака добивениот вкупен износ на главнината се дели 
кај акционерните друштва и задруги со вкупниот 
број на акциите односно уделите, без оглед на вре-
мето на нивната уплата, така да секоја акција од-
носно удел има иста номинална вредност во динари 
ДФЈ. Сходно важи и во поглед на главнината на 
претпријатието на друга правна форма чии сопстве-
ници се два или псвекје лица (ортаклук, командитно 
друштво, друштво со ограничена гаранција и т. н.). 

в) Еветуланиот вишок КОЈ би преостанал после 
пополнуењето на главнината, има на претпријатијата, 
обавезни на јавно полагање сметка да се употреби 
на поголемуење резервните фондови до нивниот 
номинален износ на денот 18 април 1941 године. 
Притоа евентуалното погодемуење на резервните 
фондови после 18 април 1941 година, засметано по 
курсот на замената на акупациските новчанице се 
додава на износот на резервните фондови кој се 
добива после ова пополнуење. Можат да се полол -
нуат само резервните фондови искажани во смет-
ката на иарамАуењето кои не ја преставуат исправ-
ката на вредноста на активните сметки. 

Остатокот на „сметката на развитокот во врска 
со замената на парите" се внееуе во билансот на 
страна на пасивата, под исто име. 

7) Ако салдото на „сметката на разликата! во 
врска со замената на парите" е долговно (губиток), 
тој има да се покрие од добитокот ко ј ќе се покаже 
во билансот на крајот на текукјата работна година 
како и од добитоците од билансот кои се заклучени 
после 18 април 1941 година. Добитоците пренесени 
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о.д ,пораните бил,анси не се употребуат ,за покривање 
на ова салдо. Непокриениот остаток „сметката на 
(разликата во вјска со замената на парите" се внесуе 
во билансот на страна на активата под исто име. 

Овој износ, копа, од не,ко ќе се одземе делот на^ 
билансната вредност на со војната уништен,и или 
оштетени делови на активата, кои се векје пријавени 
во војната штета, ,и тоа во срзмера на уништувањето 
или оштетуењето, може, вр смисол на прописите 
на чл. 11 на Законот за регулирање предвоените 
обавези да се пријави накнадн,о како војна штета. 
На пр. долговниот салдо на „сметкат,а на, разликата 
во врска со замената -на парите" износуе 200.000.—-
динари; Пријавената војна штета за една за 50% 
оштетил машина износуе 20.000.— дин., машината е 
водена во книгите на 18 април 1941 год. со 30.000.—. 
Од 200.000.— динари требе да се одземат 15.000.— 
динари, колку износуат 50% на билансната вредност 
на машината и во накнадата војна штета може да се 
пријават 185.000.— динари. Ако износот кој има да се 
одземе е поголем од износот на ^сметката на разли-
ката во врска со замената на парите^, накнадно не 
може ништа да се пријави на име војна штета. 

Член И 
Книжења на војната штета 

1) Претпријат,ието, кое прет,прило војна штета 
и поднело пријава во пр,опишаниот рок по прописите 
на Правилникот за пр.ијавуеЈње и утврдуење на 
војната штета о,д 10 јуни 1945 ,г,одина ќе го книжи 
износот на пријавената војна штета како актива на 
сметката од војнат штета. ,Истиот износ има да се 
книжи во пасивата на сметката на исправката на 
вредноста на војната штета (резерва за војна штета). 
На истиот начин ќе се врши книжење на накнадно 
пријавената вој,на штета по прописите на ставот 7 
чл. 10 на ова Напатствие. 

2) Доколку со проценката на надлежната коми-
сија за вој,на штета пријавен,ите износи на војната 
штета би биле смалени, износите книжени на смет-
ката на војната штета имаат да се свед,ат на в,исината 
на п,роценатиот износ на војната штета на терет 
сметката од исправката на вредноста на војната 
штета. 

3) Ако сметката ,на пријавената војна штета би се 
смалила поради в р а ќ а њ е на одземените предмети 
,или добивање ,на накнадата, сметката на исправката 
на рачунот на војната штета има да се смали на 
износот од остатакот на рачунот на војната штета. 
Разликата на сметката на исправката на вредноста 
од војната штета поради ова смалуење се употребуе 
првенствено за амортизацијата на „сметката на раз-
лика,та при замената на новчниците", ако се навогја 
на страна на активата во билансот, а потоа по топ. 
о) и в) на ставот 6) членот 10 на овоа Напатствие. 
Кога ќе се пополни главнината по точка б) и резер-
вните фондови по точка в) став 6) членот 10 на овоа 
Напатствие, се внесуе понатакашниот вишок во 
„сметката на разликата во врска со замената на 
парите" во билансот на страната на пасивата. 

Член 12 
Подоцните исправки на валоризованите и прекниже-

ните вредности \ 
1) Ако во активата на претпријатието односно 

институцијата, која ја спровоуде валоризацијата, се 
навогјат акции, удели или участија на други врсти 
во капиталот на претпријатието кои со валоризаци-
јата на своите ,инвестиции Ја пополниле во потпол-
ност или час-лично својата гла,внина, нивната вред-
ност на овие акции, удели или участија на друга 
врста во капиталот, засметани по прописите ст. 2) 
чл. 5 на о,ва Напатствие, има накнадно да се пого-
леми на номиналниот износ на акциите, уделите или 
участвијата на друга врста во капиталот к о ј е утврден 
со валоризацијата во односното претпријатие. Вишо-
кот добиен на овој начин преставуе вишок ,на вало-
ризацијата и има да се ,употреби на начинот про-
пишан во чл. 10 на ова 'Напатствие. 

По про,писите на 'чл. 10 на ова Напатствие ќе се 
постапи со мањокот во случај да новиот номинален 
износ на а,кциите, удел,ите и участвијата на друга 
врста во капиталот по извршената валоризација во 

односното претпријатие биде помал од книжната 
вредност на сит,е акции, засметани по ст. 2 чл. о 
на ова Напатствие. 

,Во случај да две претпријатија узајамно држат 
акции, у , д е л и и л и участвија на друга врста во капи-

.талот (претпријатието А држи акции на претприја-
тието Б а претпријатието Б држи акции на претпри-
јат,ието А), ќе се постапи на ,следниот начин: Ако 
овие две претпријатиј,а се во однос на ,матично ,прет-
пријатие и афилијација, по прописите на овој,, став 
најпрво ќе постапи матичното претпријат,ие; кога 
магичното претпријатие ќе ја изврши поправката на 
сметката на својата чиста имовина, афилијацијата 
ја исправи книжнита вредност на акциите, уделите 
или участвијата во капиталот на друга врста на ма-
тичното претпријатие, зѓасметане по прописите на 
ст. 2 чл. 5 на ова Напаств,ие; вишокот односно ма-
њакот се книжи на сметката на резервниот фонд, 
ако е тој дополнет до номиналниот износ на денот 
18 април 1941 година се книжи на „сметката на 
разликата во врска со замената на парите". Ако овие 
две претпријатија не се во однос на матичко прет-
пријатие ,и афилијација, обете претпријатија ќе по-
стапат како што е пропишано за афилиј аци јата. Во 
сл,учај да виш,окот, ,добиен на о в о ј начин к а ј афили-
ј а ц и ј а ,или к а ј претиријатијето кои не се во однос 
на матично претпријатие и ,афилијација, е знатен 
а главнината не им е дополнета д о нејзиниот ном,и-
нален износ на денот 18 април 1941 година претприја-
тието може да предложи на сојузнато Министерство 
за ф,инансии (на банковно-ввлутното оделение) да му 
исклучително одобри да се вишокот книжи на смет-
ката на ,главнината. 

2) Разликите ,на курсот који би се појавиле после 
извршената валоризац,ија односно прекнижуењето во 
динари на ДФЈ а до 31 декември 1946 година, при 
измируењето на обавезите и потражуењато во стран-
ска валута ил,и при утврдуењето на дефинитивниот 
курс ќе се употребат по прописите на чл. 10 на ова 
Напатствие, а после овој датум се внесуат во смет-
ката на губитокот и добитокот за текукјата година, 
доколку, ако се губиток, не може да се покријат по 
последниот став на членот 11 на ова Напатствие. 

Член 13 
Рокови 

1) Претпријатијата кои не се должни да прибавуат 
нарочно одобрена за валоризација ги спроводат сите 
книжења во врска со валоризацијата најдалеку под 
31 декември 1945 го,дина. 

2) Претпријатијата кои се обавезни да је извр-
шат валоризацијата со помош на стручната комисија, 
затоа што имаат инвестиции книжени после 18 април 
1941 година! (точка б) став 3) чл. 1 на ова Напатствие), 
или инвестиции кои постанале неупотребиви или по-
малу употребив^ поради опгтетуењата настанали со 
в,ојните опера,ции или пора,ди измената на, економ-
ските прилики (точ. д) став 3 чл. 1 на ово Напат-
ствие) или на к о ј им пропаднале книгите а валори-
зацијата на инвестиците не може да се изврши со 
помокј на доказните исправи (став 3) чл. 9 на ова 
Напатствие), с е должни најдалеку до 31 декември 
1945 година да барат од надлежното министерство 
одредуење^ на стручна комисија за валоризација. 

Претпријатијата кои, по извршената валориза-
ција по предвојната кривична вредност на инвести-
циите и по извршеното прекнижуење во динари на 
ДФЈ, постанат пасивни според билансот на вистин-
ската вредност на нивните инвестицији во времето 
од 1 јануари до 18 април 1941 година била поголема 
од валоризованата (точка е) став 2 чл. 1 на ова 
Напатствие), како и осигурителните претпријатија 
кои во наменската имовина имаат инвестиции чија 
стварна вредност во времето од 1 јануар,и до 18 април 
1941 година била поголема Од валоризованата (ст. 2 
чл. 2 на Законот), се должни ,да најдалеку д о 31 

јануари 1946 година побарат од надлежното земско, 
а осигурителните претпријатија од сојузното Мини-
стерство за финансии (оделењето кое е надлежно за 
банкарство и валутни работи) стручни комисии за 
валоризација. 

4) Министерствата за финансии а,ко ,го усвојат 
предлогот од став 3) а не се надлежни во смисал на 
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чл, 8 на оваа Напатствие за одредуење стручна коми-
сија ќе го упатат во рок од пет дена од пријемот 
на барањето предметот на надлежното министерство 
за состав на стручна комисија. 

5) Министерствата се должни најдалеку во рок 
од 10 дена од пријемот на барањата по став 2 и 4, 
да од орда т стручна комисија за валоризација. 

6) Претпријатијата за кои е пропишана валори-
зацијата со помекј на стручната ко,мисија се должни 
најдалеку до 15 март. 1946 година да поднесат на 
надлежното земско, а осигурителните претпријатија 
на сојузното Министерство за финансии (оделењето 
кое е надлежно за банкарство и валутни работи) 
предлог за одобрение на валоризацијата која ја оба-
вила стручната комисија. 

7) Земските комисии за валоризација се должни 
по предлозите од став 5) да донесат свои миени ја 
најдалеку до 30 април 1946 година. 

8) Одлуките за валоризација се должни земските 
министри за финансии да ги донесат најдалеку до 
31 мај 1946 година. 

9) Накнадните пријави на војната штета по ст. 7) 
чл. 10 на ова Напатствие можат да се поднесат нај-

4 далеку ,до 30 јуни 1946 година. 
10) Исправките на вредноста на акциите, уделите 

и учаетвијата на друга врста в,о ка,питалот на прет-
пријатието по ст. 1) чл. 12 на ова Напатствие имаа 
да се извршат најдалеку до 31 декември 1946 година. 

11) Пречекоруењето на овие рокови исклучител-
но и на образложено барање го дозводуе сојузниот 
Министер за финансии. 

Член 14 
Комисии за валоризација 

1) За о,цена на предлозите за валоризација од 
точката б), в) и д) на ставот 3, на чл. 1 на ова 

Образец број 1 

Нап,атствие ќе се обра,зуе при секое земско мин,и-
стерство за финансии (оделењето кое е надлежно за 
банкарство и валутни работи) со ми ни стр ов ото ре-
шение најмалку една земска комисија за валоризација 
од 5 членови. Седалиштата на овие комисии ги одре-
дуе земскиот Министер за финансии. 

2) При сојузното Министерство за финансии 
^делењето банковно-валутно) ќе се образуе со мини-
стровото решение сојузна комисија за валоризација 
од најмалку пет членови, која ќе дава мнение по 
сите прашања на валоризацијата на наменската имо-
вина на осигурителните претпријатија (став 2 и 3) 
чл. 4 на Законот за валоризација, како и ,на остана-
лите прашања кои се однос,ут на извршување пропи-
сите на Законот за валоризација и на ова Напатствие. 

3) Комисијата за валоризција при сојузното Ми-
нистерство за финансии има право на увид во извр-
шената валоризација на поедини ,претпријатиј,а и 
институции, 

Член 15 
Ова Напатствие има правна сила на обавезно 

тол,куење на прописите на Законот за валоризација 
на основа чл. 10 на овој Закон и Законот за регули-
рање предвојните обавези на основа чл. 11 на ОВОЈ 
Закон. 

VII бр. 10150 
П декември 1945 

Белград 

,Министер за финансии, 
Ср. Жујовић, с. р. 
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Образец број 2 
С П И С О К Бр ' 

на валоризацијата на предвојните инвестиции и фон-
дови кои служат за амортизација на овие инвестиции, 
за сме тани по клучот за пресметање 

на окупвинските но,вчан,ици. 
Смет,ка на главн,ата книга 
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Образец број 3 

С П И С О К Бр 
на валоризацијата на инвестициите книжени после 18 
април 1941 годин,а и на фондовите ко,и служат за 

амортизација, на овие инвестиции. 
Сметка на глав,ната к,нига 
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Образец број 4 

С П И С О К Б р . . . 

на засметањето предвојните о бавени (потражуења, хартии од вредност) 
во динари на ДФЈ "г ( 
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Образец број 5 

С П И С О К Б р . 

засметањето на обавезите (потражуења) настанали после 18 април 1941 година во 
оќупациска валута, код кои местото на плаћањето е на ' друго подручје на замената 

на о,куп акциските новчаници, во динари ДФЈ 
Сметка на главната книга 
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Образец број 6 

С П И С О К Б р 

на засметањето на обавезите (потражуења) у странска валута во динари на ДФ.1 
Сметка на главната книга 
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911. 

ДОПОЛНА НА СПОРАЗУМОТ 

З А П О М Е Г Ј У С Е Б Н И Т Е У С Л У Г И Н А М И Н И С Т Е Р -

С Т В О Т О Н А П О Ш Т И , Т Е Л Е Г Р А Ф И И Т Е Л Е Ф О Н И 

и П О Ш Т Е Н С К А Т А Ш Т Е Д И Л Н И Ц А 

По укажаната потреба, а на основа чл, 10 на 
Споразумот заклучен помегју Министерството на 
поштите, телеграфите и телефоните и Поштенската 
штедилница на 2 август 1945 година, се додава во 
поменатиот споразумот нов член 5 а кои гласи: 

^Поштенската штедилница може да предава без 
плакјање телеграфски такси телеграми кои ги цен-
трала, филијали и пословници упатуат во помегју-

себни односи или на поедини поштенско-телеграфско-
телефонски установив. 

Оваа Дополна стапуе на сила кога ќе се објави 
во Службениот листс. 

I П. шт. бр. 5094 

13 декември 1945 година 
Белград 

Министер на пошти, телеграфи 
и телефони, 

др. Драго Марушић, с. р. 
Министер на финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 
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912. 
Р Е , Ш Е Ш Е 

ЗА РАСПИШУЕЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ 
ПОВЕРЕНИЦИ ЗА 1946 47 ГОДИНА 

По предлог на Главниот одбор на Единствените 
синд,икати на работниците и намеште видите на Југо-
славија 

р е. ш у а , м : 
да во сите претпријатие а, надлештва, ,установи и 

срганизации на подрачјето на Федеративна Народна 
Републи,ка Југославија, во кои е на работа најмалку 
пет работници, намештеници и службеници ќе се из-
врши избор на работничките повереници за 1946/47 
"година од 15 јануари до 15 февруари 1946 година. 

Изборите ќе се спроведат в,о' с мис ал на одредбите 
на Законот за работнички повереници и Уред,бата за 
опров о дуење избори на работничките повереници за 
чие извршуење се овластени земскит,е влади, односно 
земските мин,истри за социјална политика, да, изда-
дат поблиски одредби. Поради спроводуењето овие 
избори ќе се ф о р м и р а ј сходно на одредбите ,на чл. 
13 на Законот за работнички повереници, окружни 
изборни комисии. Во претпријатијата мои во тоа вре-
ме нема да работат, како и во сезонски претприја-
тија, изборите гребе да се одржат во текот на ме-
сец мај. После тоа време изборите можат да се вр-
шат само во новооснованите претпријатија. 

IV бр. 3527 
12 декември 1945 година 

Београд 

Министер за социјална политика, 
др. А. Кржишник, с. р. 

913. 
На основа, чл. 1 на Уредбата за планска распо-

дел,ба и потрошувачка на стока, а во врска со точ. П 
н,а Решението ,на Стопанскиот со,вет за одредуење 
предметите кои спаѓаат под планска расподелба и 
потрошувачка од 12 мај 1945 година Министерот за 
трговија и снабдуење на Сојузната влада ,донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА СТАВАЊЕ НА ЗАЕЧКИТЕ КОЖИ ПОД РЕЖИМ 
НА ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУЈАЧКЛ I: 

1) Покрај п,редметите наведени во точ. 3 под а) 
(кожи и кожни преработки-сирови кожи) на реше-
нието бр. 467 од 9 јуни 1945 година ,под режим :па 
планска расподелба и потрошујачка сиагјат и заечтц' 
кожи. 

2) Откупот и ставањето 1во промет на за,ечките 
кожи исклучително ќе ги врши Државното претпри-
јатие за про,мет со кожа и текстил, како је тоа пред-
видено во чл. 3 на Уредбата за неговото основугње 
од 27 март 1945 година. 

3) Ова Решеше влепуе во сила со денот ,на обја-
вуењето во „Службениот лист". 

Бр. 25881 
10 декември 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

914. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕч 

СПТ 515 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИ-
ЦИ., ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ СТОКА СВЕСКА 1 

ОД 1 АВГУСТ 1945 ГОДИНА 
I I . VI П ич ! А. Ј , ; ВИС л. 

Со важноста ,од 15 декември 1945 родина, во От-
секот 0)-5 требе во, точката ф) по,сле зборот „во 
Славонски БрОд" да ; се 'избрише точката и додаде: 

„и за претоварни станици) ЖУ Загреб". 
ГУЖ бр. 248521/45. — Од Главната управа ,на же-

лезниците, 14 декември . 1945 година. 

о д л и к о в л н и л 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

нц Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската армиј,а, Маршал на Југославија Јосип Б,роз 
Тито 

о д л (у ч у е 
да се за покажани успеси во три месечното такми-
чење единиците на Корпусот на народната одбрана 
н,а Демократска Федеративна Југославија^, одржан 
вл време од 15 марта до 15 јуни 1945 година одли-
кујат следните единици, борци и раководители: 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД: 
Пива бригада на Босанеко-херцеговачката диви-

зија, КНОЈ. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
Хрватска дивизија КНОЈ; 
Санџачка бригада КНОЈ; 
II бригада на Српска дивизија КНОЈ; 
Сл овенамка дивизија К НОЈ; 
Војвогјанска дивизија КНОЈ; 
Трекја бригада на Македонската дивизија КНОЈ; 
Четврта бригад,а на Македонската дивизија 

КНОЈ; 
,Први баталјон на Прва београдска дивизија 

КНОЈ. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
водник во Војвођанска дивизија Милошевиќ Ацо; 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
борци во Војвођанската дивизија: Шерпић Мла-

ден, Мишић Душан, Матковиќ Јанко, Лазим Милан 
и Радошевић Ђорђе. 

Бр. 296 
13 август 1945 подниа 

Београд 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Привремена народна скупштина на Демократска 
Федеративна Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската' армија, Маршал на Југославија Јосип Броз 
Тито 

о д л у ч у е 
да се за осведсчени херојски дела на бојното 

поље и нарочити заслуги за народ одликујат 

СО ОРДЕН НА НАРОДНИОТ ХЕРОЈ: 
командант ,на батаљонот Маричић Живан. 
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СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД: 
командант на одредот Вили,мановић Предраг; 
политком. центр. болница Вшототјевић Раде 

„Вића". 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
помоћ., полит,ком. н,а чета Бубало Никола; ' , 
Драгишиќ Миро, Хацић' Јован ^ Јаснић Даница 

„Кока"; 1 р ... ,. . т Л т ш л НО 
командир на чета Јевремовић Миодраг; 
политком. чета Јо,вимић Олга Рита; , , 
Миличевић Раде и Мирковиќ Ми,рољуб; 
Политком. ,на батаљонот Петровић Мома ,,Трша"; 
политком. на чета Иијрић Јован. 

С б ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Ц1 РЕД: 
борец Андријевић Војислав; 
полит, делегат Бошко,вић Непош „Него"; 
борци; Ђуров,ић Милисав, Јолић Новица и Ка-

тић Зоран; 
командир на чета Лазић Милора,д „Шуна"; 
водник Пајтин Петар; 
борци: Пирић Др а по мир, Пирић Ђорђе, Пирић 

Миливоје и П,ирин Живота; 
десет ар Познат о вић Стево; 
водник Спасој евић Миломир „Дева"; 
борци: Тодоровић Аца и В.идотијевић Драгомир. 

Бр. 297 
22 август 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Привремен" народна скупштина на Демократска 

Федертивна Југославија 
на предлог на Врховниот командант на Југосло-

венската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

о д л у ч у е 
да се за покажана храброст и нарочити заслуги 

з,а народ одликујат 
СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД М РЕД: 
потпуковник Петровић Јанко; 
мазари: Дугалић Момчило и Јовановић Михаило; 
капетани: Станишић Ф. Марко и Вујић Драган-

Спахо. 
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

поручник Рато,овић Боса; 
заставник Јелић Ра,дивоје; 
о,мл. раководилец Матијаш Соња; 
референт на санитетот бат. Љуић Драгица; 
ст. водник Суботић Глигор; 
борец Вићенгијевић Живан,ка; 
Бокан Ј. Данило, Дмитрић Роса, Миловановић 

В. Којо и Стокановић Срђан. 
СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Ш РЕД: 
капета,н Вукоје Божо; 
поручвици: Батиница Ј. Илија, Ераковић Ђ. Симо 

и Комленовић Богољуб; 
потпоручник Митровић Мирослав; 
Мичић Миломир и Вићентијевић Жива,нка. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Вукоје Божо; 
поручник Мичић Миломир; 
Ћурувија Тошо и Поповић Н. Благоје. 

Бр. 299 
28 август 1945 година 

Београд 
Сек,ретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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ДЕКРЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ 

и ТЕЛЕФОНИ 

Со Решење на' Помошникот на министерот за 
пошти, телеграфи и тел,е,фони бр. 9514 од 1 август 
1945 година, а на основа Решението на Министерство-
то п. т. т. бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уводи 
во должност ,во пошта, телеграф и телефон Прием-
и,оље Живковић М. Миодраг, чиновничк,и1 припра,вник 
по 3 45/1 Ч. з. 

Со решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и тел,ефони ,бр. 9634 од 3 август 1945 година, а на 
основа на поднесена молба и предл,ог на Дирекцијата 
за ,пошта, телеграф и телефон Нови Сад број 11515/45 
од 2 јули 1945 година се уважуе оставката на држав,на 
служба на Зубанов Сока, хон,орарен слу,жбеник на 
п,ошта, телег,раф и телефон Петровпрад 1. 

Со Решење ,на Помошникот на министерот за 
,пошти, телеграфи и телефони бр. 9659 од 4 август 
1945 година, а на основа потврдата на Штабот на 
I батаљон ,1 автомобилски лут на Авто-командата, 
како и извештајот на Дирекцијата за пошти, телегра-
фи и телефони Белград број 26084/45 од 3 август 
1945 година, се увод,и во должност при поштанската 
авто-гараж,а Белград Радиеављевић М. Божидар, 
званичник-шофер III група. 

Со Решење на ,Министерот за пошти, телеграфи и 
телефони Мбр. 9629 од 3 (август 1945 година, а на 
основа чл. 1 и 4 Уредбата ,за поставуење и уналре-
дуење на државни службеници на Демократска Фе-
дератив,на Југославија и чл. 2 Уредбата за регули-
суење принадлежности на државни службеници од 
прагјански ред и останал, иге јавни службеници на 
сојузните министерства и установи, се поспавуе за 
п. т. т. званинник трекја група во пошта!, телегр,аф 
и телефон Лекј Вујошевиќ И. Буковава, свршена 
ученица V ,разред женска занатока ш,кола. 

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи 
и теле,фони Мбр. 9625 од 3 август 1945 година, а 
спрема извештајот на Одељењето заI заштита на 
народот з,а Околиј,а Маревска Лов. б,р. 1535 од 14 
Јули 1945 година заради сарадња са ,окупаторат се 
отпушта од државната служб Миленковић Добривоје, 
манипулант девета група пошта, телеграф и телефон 
Кјуприја. 

Со Решење на Министерот ,за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 9635 ,од 3 август 1945 година, а на 
основа на поднесена молба, чл. 4 Уредбата за поста-
вуење и унапредуење на држав,ни службеници ,на Де-
мократска Федеративна Југославија и чл. 2 точ. 5 
Уредбата за регулисуење принадл еж ности на државни 
службеници од граѓански ред и останатите јавни 
сл,ужбеници на сојузните ,минист,ерства и установи, 
се 'поставуван за служители друга пруга во пошта, 
телеграф и телефон Бегеј Св. Гју,рађ Латков М. 
Жива, од Бегеј Св. Гјураћ; во пошта, телеграф и 
телефон Нови Кнежевац Ранков С. Љубомир, од 
Нови Кнежевац. 
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Со Решеше на Помошникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони Мбр. 9562 од 2 август 
1945 година, а на основа на поднесена молба се 
уводи во должност во пошта, телеграф и телефон 
Бел. Кик инда Савић М. Васа, бивши званични^ III 
груне. 

Со Решено на Помокјникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони Мбр. 10533 од 15 август 
1946 година, а на основа на поднесена молба и Ре-

- шењето на Министерството за пошти, телеграфи и 
телефони, бр. 3925 од 18 април 1945 година!, се уводи 
во должност при пошта Белград 2 Теодос и ј ев ић -
Коми Д. Константин, чиновнички (приправник по 
јј 45/2 Ч. з. досега во војно пленетво во Немачка. 

Со Решено на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони М.бр. 10469 од 14 август 1945 година е 
отпуштена Милановиќ Н. Марија, канц,елариски зва-
ничник трекја група пошта, телеграф и телефон 
Београд 2 заради напуштање на должноста. 

Со Решено на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 10464 од 14 август 1945 година, е от-
пуштен од државната служба 1Месић Иван, дневни-
чар-служитељ пошта Сисак 1, со денот 30 јуни 1945 
година заради напуштање должноста. 

Со Решеше на Помошникот на министерот за по. 
шии, телеграфи и телефони М.бр. 10532 од 15 август 
1945 година, а на 'основа на поднесена молба и Ре-
шеното на Министерството за пошти, телеграфи и 
телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уводи 
во ,должност при по,шта, телеграф и телефон Нови 
Пазар Марковић П. Драгица, контролор 7 група 1 
степен во пензија. 

Со Решено на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони М.бр. 9917 од 7 август 1945 година, е 
уважена оставката на државна служба на Ђорђевић 
К. Никола, служител^ друга група пошта, телеграф 
и телефо,н Београд 6. 

Со ,Решено на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 9964 од 7 август 1945 година, се отпу-
шта од државната служба Рајић А. Добросав, слу-
жител друга група пошта, телеграф и телефон Љу 
бовиј,а. 

Со Решено на Министерот за пошти, телегра,фи 
и телефони бр. ИПО од 23 август 1945 година, а на 
основа на чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење на државни службеници на Демократска Фе-
деративна Југославија од 2 април 1945 година, а по 
согласноста на Претеедотелот на Министерскиот со-
вет Пере. бр. 391 од 16 август 1945 година и чл. 1 и 2 
Уредбата за регулисуење принадлежност,и на држав-
ни службеници од праг јан ски ред од 20 април 1945 
година, се ,поставуе за директор, во привремено СВОЈ-
СТВО , на Дирекцијата за пошти, телеграфи и теле-
фони во Загреб Кукуљан Ј. Антун, со принадлеж-
ности 3 пол ож а јна г,рупа 2 степен. 

Со Решено на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони 11115 од 23 ,август 1945 година', а на 
основа на чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и у,на-
предуење на државни службеници ца Демократска 
Федеративна Југославија од 2 април 1946 година 
Пере. бр. 398 од 16 август 1945 година и чл. 1 и 2 
Урдбата за регулисуење принадлежностите на др-
жав,ни службеници од граѓански ред од 20 април 
1945 година, се поставуе за инспекциони одсек во 
прив,ремено својство на Дирекцијата за пошти, теле-
графи и телефони во Цетиње Вуканић Ђ. Станиша, 
со принадлежности на чиновник 4 положај на прупа 
2 степен. 

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

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

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

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

Сите претплатници должни се да ја положат 
претплатата за идната година најдалеку до 1 јануари 
1946 година. 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" одново ги повикуе 
оние претплатници који до донеска конечно не го 
измириле долгот на име на претплатата за 1945 го-
дина долгот да го што порано измират. На нив во 
противното листот ќе им биде обуставен. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

906. Пословник на Сојузната скупштина на 
Уставотворната скупштина (донесен на 
првиот редовен состанок одржан на 6 
декември 1945 година) — — — — — '— 1053 

907. Уредба за измени и дополнуења на Уред-
б,ата за топлење, промет и цените на 
свињи бр. 630 од 24 јули 1945 година — 1060 

908. Текст на заклетвата која ја полагат при-
родените државјани на Федеративна На-
родна Република Југославија 1062 
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во врска со замена на парите — — — 1065 

911. Дополна на споразумот за помегјусеб-
ните услуги помегју Министерството на 
поштите, телеграфите и телефоните и 
Поштенската штедилница — — — — — 1073 

912. Решење за распишуење избори за ра-
ботничките повереници за 1946/47 година 1074 

913. Решење за ставање на заечките кожи под 
режим на планска расподелба и потро-
шу јанка — — 1074 
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венски државни железници. — Тарифа за 
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