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295. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот Президи-
умот на Народната скупштина на ФНРЈ пропишуе 
Закон за војните воени инвалиди, што го донеле Со-
јузното векје и Векјето на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ВОЈНИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За војни воен инвалид се смета државјанин на 

Федеративната Народна Република Југославија кој 
што, вршејќи ја воената должност, или други дол-
жности за воени цели, или за цели на државната 
безбедност во војната, задобил рана, повреда, озле-
да или болест, па заради тоа неговата способност 
за заработуење се смалила во толкава мерка да спо-
ред прописите на овој Закон ке биде огласе« за 
инвалид. 

Член 2 
Се сметаат за војни воени инвалиди и уживаат 

инвалидски права по овој Закон државјаните на Фе-
деративната Народна Република Југославија: 

1) кои што од 17 април 1941 година,па до пре-
станокот на непријателствата се во составот на пар-
тизанските одреди, Народноослободителната војска 
и партизанските одреди на Југославија, односно 
во Југословенската армија, ш и вон од нивниот со-
став, што претрпеле смалуење на својата способност 
за заработуење на начин изложен во чл. 1 на овој 
Закон, вр шеј« ји должности за воени цели, или за 
цели на државната безбедност, или по наредуење на 
воените власти; 

2) кои што по завршетокот на пораните војни 
се огласени за војни инвалиди со одлуките на над-
лежните органи, односно кои што ке бидат призна-
ени за војни воени инвалиди според прописите на 
овој Закон; 

3) кои што во составот на бившата Југословен-
ска војска за време војната со непријателот од 6 до 
(17 април 1941 година, или подоцна како воени пле-
нити во логорите, претрпеле смалуење на својата 
способност за заработуење на начин изложен во чл. 
11 ва овој Закон. 

Член 3 
Војните воени инвалиди се делат според утврде-

ните проценти на неспособноста за заработуење на 
'десет групи, и тоа: 

I група инвалиди со 100% неспособност, нз 
кои што за обичен живот им е потребна уште и 
тугја помокј; 

II група: инвалиди со 100% неспособност 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
, IX 

X 

90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 

Неспособноста под 20% не се зема во оглед. 

Член 4 
Право на помокј и заштита по овој Закон при-

п а ѓ а : 
1) на војни воен инвалид; 
2) на фамилијата односно на родителите одно-

сно на дедото и бабата на умрениот војни воен 'ин-
валид; 

3) на фамилијата односно на родителите одно-
сно на дедото и бабата од лице што загинало, умре-
ло или нестанало под околностите наведени во чл. 
1 и 2 на овој Закон. 

Член 5 
На странските државјани и на нивните фами-

лии припагја право на помокј и заштита по одред-
бите на овој Закон, ако за време војната се бориле 
во редовите на нашата војска, ако ги исполнуат 
условите од овој Закон и ако не примаат од држа-
вата чии се државјани никаква помокј ни заштита 
по основа на инвалидноста. 

Член 6 
Не можат да имат инвалидски права: 
1) воени лица кои што пребегуат кај неприја-

телот или побегнуат од војската, или од воена дол-
жност; 

2) лица кои што сами се осакатат или повредат 
во цел на избегнуење од воената должност; 

3) лица осудени заради издајство и заради слу-
жба на непријателот; 

. . 4) лица осудени со судска пресуда заради уча-
ствуење на страна на окупаторот и неговите пома-
гачи против партизанските одреди, Народноослобо-
дителната војска и партизанските одреди на Југосла-
вија, Југословенската армија и нејзините сојузници. 

Немат право на државна помокј и заштита по 
овој Закон фамилии и родители на напред побро-
ените лица, како ни членови на фамилијата, роди-
тели, дедо и баба, кои што сами се осудени за дела 
од точ, 3 и 4 на овој член. 

Член 7 
Фамилијата во смисла одредбите на овој Закон ја 

прави законита жена, брачни и вонбрачни деца и де-
ца усвоен« пред инвалидноста. 
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Член 8 
Лицата што уживаат права по овој Закон да 

бидат учленети во удружењем на војните воени ин-
валиди на ФНРЈ. 

Државата ке го помага со повластици ова удру-
жење. 

Врховниот надзор над работата на удружењем 
ја врши Министерот на народната одбрана. 

Член 9 
При Министерството за финансии на ФНРЈ се 

оснива Инвалидски фонд со задаток да присобира 
средства која што, покрај средстава предвидени со 
државниот буџет, се потребни за грижа за лицата 
заштитени со овој Закон. 

Поблиски одредби за организација, работа и за 
средствата на овој .онд ке пропише со Уредба Вла-
дата на ФНРЈ. 

Г л а в а II 

ВРСТИ НА ДРЖАВНИТЕ ПОМОКЈИ И ЗАШТИТИ 

Инвалиднина и додатоци 

Член 10 
На војните воени инвалиди припагја месечна ин-

валиднина сразмерно на процентот на неспособно-
ста за заработуење. 

Член И 
На војните воени инвалиди од I група припаѓаа 

покрај инвалиднината и додаток за чување и тугја 
помокј во износ на инвалиднината, доколку таков 
инвалид не е сместен во инвалидски дом или друга 
установа во која има чување и бесплатно издржуење. 

Член 12 
Половината од полната инвалиднина ја примаат 

војните воени инвалиди: 
1) "кои што се службеници, намештеници, работ-

ници или пензионери на државните, кооперативните 
и други јавни и приватни установи, претпријатија и 
организации; 

2) кои што од вршење макар каква самостојна 
стопанска работа или инаку имаат постојан месечен 
приход во износ што ке се одреди со Уредба; 

3) кои што се сместени во инвалидски домови, 
колонии, болници и други државни установи додека 
се навогјаат тамо. . 

Ако е вкупниот износ на смалената инвалиднина 
и месечните приходи на уж^вателот помал од пол-
ниот износ на инвалиднината, смалената инвалиднина 
ке се позголеми за таа разлика. 

Член 13 
Инвалиднина припагја и на вдовиците од лица 

по точ. 3 чл. 4 на овој закон, како и на вдовиците 
на умрените војни воени инвалиди од I до VI група 
закл\ч- > ако навршиле 40 години живот, или ке 
навра ) години живот во рок од пет години по 
влегуењечо во сила на овој закон. 

На в довуците што не навршиле 40 години живот 
им припагја инвалиднина ако се неспособни за за-
работуење или имаат деца помлади од 17 години, 
односно, ако овие се школуат, помлади од 23 го-
дини, или ако се децата потполно неспособни за за-
работуење, додека таа неспособност трае. 

Прописот од чл. 12 на овој закон ке се приме-
нуе и на вдовици. 

Член 14 
. Покрај инвалиднината им припагја на војните 

воени инвалиди, на вдовиците на лица од точ. 3 чл. 
4 на овој закон, како и на вдовиците од умрените 
војни воени инвалиди од I до VII група заклучно 
и фамилијарен додаток на децата, и тоа само во 
случај ако примаат полна инвалиднина. 

Фамилијарен додаток на деца може да се ужива 
само по една основа. 

Член 15 
Инвалиднина припагја и на деца на лица од точ. 

3 чл. 4 на овој закон, како и на деца на умрените 
војни воени инвалиди од I до VII група заклучно 
кои што се помлади од 17 години, односно, ако се 
школуат, до навршени 23 години. 

Оваа инвалиднина ке ја примаат децата само 
ако инвалиднината не ја прима вдовицата. 

Прописот од членот 12 на овој закон ке се при-
менуе и на децата. 

Член 16 
Инвалиднина припагја и на родителите односно 

на дедото и бабата по татко и по мајка на лица од 
точ. 3 чл. 4 на овој закон, како и на родителите од-
носно на дедото и бабата по татко и по мајка на 
умрените војни воени инвалиди од I до VII група 
заклучно. 

Право на инвалиднина имаат напред наведените 
лица под услов да се неспособни за заработуење и 
да се сиромашна состојба. 

Доделуење земја и колонизација 

Член 17 
Војните воени инвалиди и фамилиите на лицата 

од точ. 3 чл. 4 на овој закон имаат првенствено пра-
во на доделуење земја, како и на други повластици 
по прописите ра Законот за аграрна реформа и ко-
лонизација. 

Лекуење 

Член 18 
Војните воени инвалиди имаат право на дожи-

вотно лекуење за државен трошок од сите рани, по-
вреди, озледи и болести. 

Државата ке указуе помокј во лекуење и на си* 
романките фамилии и родители, на дедо и баба кои 
што уживаат права по овој закон. 

Војните воени инвалиди имаат доживотно право 
на бесплатно добивање протези, ортопедски кон-
дури и други ортопедски по,мокјни средства (колич-
ка, апарати, утеги, патерици ити.) според инвалидно-
ста и занимавањето. 

Поблиски одредби за лекуење и давање протези 
на војните воени инвалиди ке пропише со правилник 
Министерот на народната одбрана во согласност со 
Комитетот за народно здравје на ФНРЈ. 

Стручна обука 

Член 19 
Државата на војните воени инвалиди ке им овоз-

можи безплатно стручно да се учат и оспособат за 
вршење пораните или нови занимавања. 

За стручна обука и усовршуење на војните воени 
инвалиди се осниваат специални инвалидски школа и 
стручни курсеви. 

Учениците ВОЈНИ воени инвалиди имаат првен-
ствено право на добивање државни стипендии под 
еднакви услови. 

Запослење 

Член 20 
Војните воени инвалиди и други лица заштитени 

со овој закон имаат првенство при пополнуењето на 
службеничките, намештеничките и работничките ме-
ста во државните установи и во установите од јавно-
пр-авни карактер, ако ги непо лиу ат условите што се 
бараат за тоа. 
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Член 21 
Сите државни, кооперативни и приватни претпри-

јатија се должни да ги запослат војните воени инва-
лиди и това до 10% од вкупниот број на заложениот 
персонал. Од оваа обвеза можат да се ослободат 
претпријатија кои што поради својата специалност во 
интерес на правилна работа или животна сигурност 

'не м ш а т да примаат војни воени инвалиди. 
Одлука за ослободуење донесуе надлежниот ми-

нистер на трудот »во согласност со надлежниот ресо-
рен министер на републиката. 

Претпријатието кое што ке одбије да го запосли 
инвалидот во смисла ставот 1 иа овој член ке се 
казни со парична казна до 20.000 динари во полза 
на Инвалидскиот фонд. 

Овие казни ги изречуе во прв степен околиски-
от суд. 

Стопанско ојвкнуење и други повластици 

Член 22 
Државата дава помокј на војните воени инвали-

ди и на други лица заштитени со овој закон заради 
нивното стопанско ојакнуење. 

Член 23 
Инвалидските принадлежности не подлежуат на 

никакво оданочуење. 
Сите потребни документи за стекнуење и ужива-

ње правата по овој закон не подлежуат на никакви 
такси. 

Децата на војните воени инвалиди, лицата од точ. 
3 чл. 4, како и децата на умрените војни воени инва-
лиди се ослободуат од сите такси во врска со шко-
луењето во сите државни школа. 

Војните воени инвалиди и другите лица зашти* 
тени со овој закон се ослободуат од сите такси за 
прво оснивање и протоколи ање на самостојни ду-
вани . 

Испратки на протези, ортопедски кондури и 
други ортопедски по&ч>кјни средства за сите лица 
заштитени со овој закон ослободени се од сите так, 
си, дажбина и трошарина 

Повластици во возењето 

Член 24 
Војните воени инвалиди и другите лица зашти-

тени со овој закон имаат право на бесплатно возење 
со сите превозни средства што ги иоползуе државата 
кога патуват во цел за стекнуење и ползуење на 
правата по овој закон. 

Исто право имаат и пратиоците на војните воени 
инвалиди од I група. 

Војните воени инвалиди имаат право на по.вла* 
стено возење кога (патуваат по приватна работа. 

Инвалидски домови 

Член 26 
За доживотно или привремено сместуење на вој-

ните воени инвалиди Министерството на народната 
одбрана ке оснива инвалидски домови. 

Овие домови можат да ги оснива&т и удружења-
та на војните воени инвалиди. 

Поблиски одреди за ова ке пропише Министерот 
на народната одбрана. 

Трошкови на закопуење 

Член 26 
На фамилијата на умрениот војни вое« инвалид 

и припагја на име на посебните трошкови двоме-
сечен износ од неговите инвалидски принадлежности, 
доколку ке го изврши закопуењето на инвалидот, 
односно на она лице кое што достојно ке го закопа. 

Закопуењето на БОЈНИОТ воен инвалид ке се из-
врши со укажуења на воени почести, ако за тоа има 
возможност а по. посто ек јите воени пр описи. 

Траење и престанок на инвалидските права 

Член 27 

Инвалидските принадлежности и другите в р е л 
на заштитата трајат: 

1) на војни воен инвалид, вдовица, односно на 
родители, на дедо и баба до нивната смрт; 

2) на децата до навршени 17 години, односну 
ако се школуат, до навршени 23 години, а ако 
потполно неспособни за заработуење дури таа не-
способност трае. 

На женски деца, на ^ајка и вдовица н војни воен 
инвалид со мажењето се гаси правото на инвалид-
нина. 

Член 28 
Војни воен инвалид осуден за кривично дело ги 

цуби инвалидските права за време дури, тр1ае казната 
на која е осуден. 

Другите лица, кои се заштитени со овој закон, 
во слу*пј на осуда за нечесни дела ги губат инва-
лидски ге права за секогаш, а за кривичните дела кои 
не се нечесни дури трае казната на која што се осу-
дени. 

Инвалидските права ги загубуат за секогаш вој-
ните воени инвалиди и другите лица заштитени сб 
овој закон ако се осудени за дела од точ. 3 и 4 чл. 
6 на овој закон. 

Ако БОЈНИОТ воен инвалид односно лицето кое г» 
ужива инвалидските права е осуден на казна лишуење 
од слободата со принудна работа или без принудна 
работа, или на казна принудна работа без лишуење 
од слобода помала од една година, неговата фа-
милија која што тој ја издржуел ке ги прима за тоа 
време 50% од неговите инвалидски пр надлежности. 

Член 29 
Лицата кои ке го изгубат југословенското др* 

жавјанство ги губат сите права по овој закон. ч 

Член 30 
Пренесував правата на инвалидските принадлеж, 

кости на друго лице е правно неважно. 
На инвалидските пр надлежности не може да се 

дозволи' извршуење поради обезбедување или при* 
нудио наплатуење, осем: 

а) до половина на инвалидските оринадлежности 
за законско издржување; и 

б) до една третина на инвалидските принадлеж-
ности за побаруења на државата. 

/ Ч л е н 31 
Со уредба на Владата на ФНРЈ ке се пропише: 
1) износ на инвалиднините на војните воени ин* 

валиди, вдовици и деца; 
2) износ за фамилијарниот додаток на Деца> 
3) износ на инвалиднината на лица од чл. 16 на 

овој закон и условите под кои оваа може да се ужива; 
4) поблиски одредби за стручната обука; 
5) поблиски одредби за стопанско™ ОЈ>а.кнуење 

и другите повластици, како и за повластените во 
возење * 6) кои лица се сметаат сиромашни во смисла на 

°В07)3апКо°блиски одредби за тоа кои п р а в а ке уживаат 
ф а м и л и ј е и родителите на војните воени инвалиди 
и лицата од точ. 3 чл. 4 на овој закон, кои не ги ис-
полнуат условите за уживање на инвалидските при. 
надлежности по овој закон. 

Г л а в а И! 
ПОСТАПКА 

Пријава 
Член 32 

За 'стекнува* инвалидски права по о ™ * ™ ™ * * * 
поднесуе пријава писмено или усмено на шдска. 
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та комисија надлежна во прв степен по местото на 
пребивалиште, односно боравиште на подносилецот. 

За слабоумни, душевно болни, малолетни и от* 
сатни лица пријавата ја поднесуат нивните законски 
застапници односно најблиските роднини или над-
лежниот државен орган. 

Поблиски одредби за поднесуење пријави и до-
казни средства ке пропише Министерот на народната 
одбрана. 

Член 33 
Инвалидските права по овој закон не застаруат. 
Пријавата се поднесуе во срок од година дена од 

денот на стапуењето во сила на овој закон. За лица 
кои што после овој срок останале во болници на ле-
куење, како и за оние кои поради болест останале 
гон од земјата, тој срок започнуе да тече од денот 
на отпуштањето од болница односно повракјањето 
во земјата. 

Фамилиите на нестаналите кои што полагаат пра-
во на државна помокј и заштита по овој закон ке 
поднесат пријава во срок од година дена од денот 
на лравноонажноста нг* одлуката со која нестаналото 
лице е прогласено за умрено 

Ф а м и л и ј е од удрените војни воени инвалиди 
ке поднесат пријава во срок од година дена од де-
нот на смртта на БОЈНИОТ воен инвалид односно од 
денот на стапуењето во сила на овој закон. 

Правата на принадлежности по пријавите поднео 
сени по истекот на сроковите од ставовите 2, 3 и 4 
еа овој член течат од денот на подносуењето прија-
вата. 

Исклучително од одредбите на претходните ста-
вови, лицата кои што бараат да се признаат за војни 
воени инвалиди поради болест мораат да поднесат 
пријава во срок од шест месеци од денот на стапу-
ењето во сила на овој закон. Пријавите поднесени 
после овој срок ке се отврлат како неблаговремени. 

Член 34 
Ако после конечното решење за инвалидското 

право на војноит воен инвалид настапат промени во 
способноста за заработуење од истата причина по-
ради која тоа право му било признато, може повтор-
но да се утврдуе инвалидското право и принадлежно-
стите на основу на накнадната пријава на надлежна, 
та инвалидска комисија. 

Лекарски комисии ?а преглед инвалиди 

Член 35 
Неспособноста за заработуење и нејзината при-

чина се утврдуе за сите лица за кои што уживањето 
на инвалидските права е условено со таа неспособ-
ност од пониската и повисоката лекарска комисија. 

Член 36 
Пониската лекарска комисија се состои од три 

члена, и тоа два лекара, од кои е еден по возможност 
хирург, и еден офицер војни воен инвалид. 

Член 37 
Повисоката лекарска комисија се состои од пет 

члена, и тоа три лекара од разни опецијалности, од 
кои што еден мора да биде хирург, еден офицер и 
еден војни воен инвалид. 

Член 38 
Против одлуката од пониската лекарска комиси-

ја може да се поднесе жалба до повисока лекарска 
комисија во срок од 30 дена од денот на приемот 
одлуката. 

И без жалба на заинтересираното лице се упатуе 
предметот и лицето на повисоката лекарска комиси-
ја, ако во пониската лекарска комисија мислењата 
се поделени. 

Решењето на повисоката лекарска комисија е ко-
нечно. 

Член 39 
Министерот на народната одбрана ги именуе чле-

новите ца »пониските и повисоките лекарски комисии. 

Член 40 
Лекарските комисии работат по правилникот за 

преглед лицата заштитени со овој закон и по напат-
ствието »а утврдуење неспособноста за заработуење.-

Правилник и напатствија пропишуе Министерот 
на народната одбрана. 

Инвалидски комисии 

Член 41 
За инвалидските права донесуат одлука во прв 

степен инвалидските комисии при штабовите на ар* 
миите, а во втор и последен степен Врховната инва-
лидска комисија на ФНРЈ при Министерството еа 
народната одбрана. 

Член 42 
Поблиски одредби за состав и работење на инва. 

лидските комисии ке пропише со правилник Министе-
рот на народната одбрана. 

Г л а в а IV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
По стапуењето во сила на овој закон ке се из* 

врши преводуење на сите досегашни уживатели на 
инвалидски принадлежности и останатите инвалид* 
ски права на (прописите на овој закон, и тоа: 

1) на војни воени инвалиди од народно-ослобо-
дителната војна на кои што им е признато инвалид* 
еко својство со решената на штабовите на армиите; 

2) на лица кои имаат правноснажни решења од 
Врховниот инвалидски суд во Белград по Уредбата 
за војните инвалиди и другите жртви на војната; 

3) на лица кои се преведени на инвалидски при* 
надлежности по Уредбата за војните инвалиди и дру* 
гите жртви на војната, на основа § 115 од спомена* 
тата Уредба; и 

4) на лица кои имаат правноснажни решења од 
повисоките инвалидски судови по Законот за решу-
ење нерешените предмети на инвалидите од порани-
те војни. 

Член 44 
Преведуењето ке го извршат инвалидските коми-

сии по правилникот кој во таа цел ке го пропише 
Министерот на народната одбрана. 

Преведуењето ке се изврши во срок од година 
дена по стапуењето во сила на овој закон. Овој срок 
може да го продолжи Министерот на народната од-
брана. 

Член 45 
Лицата кои што до стапуењето во сила на ОВОЈ 

закон примале помокј или инвалидски принадлежно-
сти, ке ги примаат и натаму дури не ке бидат пре-
ведени на инвалидски принадлежности по овој 
закон. 1 

Член 46 
На фамилиите од загинатите, умрените и неста* 

патите борци и умрените инвалиди од народно-осло.', 
бодителната војна ке им се продолжи исплатуењето 
на паричната помокј по Одлуката на Националниот 
комитет за ослободуење на Југославија од 19 декем* 
ври 1944 година, дури со правноонажно решеше не 
се реши нивното траво по овој закон. 
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Член 47 
Лицата кои што досега не подносиле пријава 

или биле одбиени, а сметаат оти ги исполнуат усло-
вите за стекнуење инвалидски права, можат да под. 
несат придава по овој закон. 

Пријавата можат да ја поднесат по овој закон и 
лица на кои што поради откупуење на инвалидските 
принадлежности овие не им се исплатуат. 

Сите нерешени инвалидски предмети ке се рас.-
прават по прописите на овој закон без поднесуење 
пријава од страна на заинтересираното лице. Инва-
лидските принадлежности досудени во такви предмет 
ти течат по чл. 51 на овој за)Кон. 

Член 49 
Одредбите на овој закон лоожат да се применуат 

и на државјаните на Федеративната Народна Репу, 
блика Југославија кои што претрпеле смалуење на 
својата способност за заработуење во сојузничките 
редови во борбата за уништуење фашизмот, или зе-
м а н и участие во востанијата за народното ослобо--
дуење. 

Поблиски одредби за ова ке се пропише со 
уредбата на Владата на ФНРЈ. 

Член 50 
Во своина на Инвалидскиот фонд по стапуењето 

во сила на овој закон прејдуе имотот на досегашни-
от Инвалидски фонд. 

Член 51 
Инвалидските принадлежности по овој закон за , 

почнуат да течат од првиот ден на наредниот месец 
по неговото стапуење во сила. 

На уживателите на инвалидските принадлежно-
сти ке им се исплати накнадно разликата помегју из« 
носите кои ке ги примат до правноснажноста на ре-
шената за инвалиднината и оние кои што по тоа ре-
шење ке им припагјаат. Повекје примената разлика 
за тоа време уживателите нема да ја вракјаат. 

Член 52 
Се овластуе* Министерот на народната одбрана 

да со правилник пропише поблиски одредби за спро-
водуење на овој закон. 

Министерот на народната одбрана може со пра. 
вилник да донесе прописи за признавање инвалид, 
уште права од овој закон на лица кои што задоби, 
ле рана, повреда, озледа или болест вршејкји ја во-
ената должност за цели на државната безбедност и 
народната одбрана и после срокот од чл. 2 точ. 1 на 
овој закон, како и на другите лица во смисла на 
.членот 4 -на овој закон. 

Член 53 
Овој Закон стапуе во сила осмиот ден по објаву-

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

25 мај 1946 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

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

296. 
На основа членот 47 точ. 6 Уставот Президиум^)? 

на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласуе За* 
кодот за легализација исправите во меѓународните 
соопштенија, ипо го донеле Сојузното векје иВекјеѕ 
то на народите на Народната скупштина иа ФНРЈ, 
а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ИСПРАВИТЕ ВО МЕГЈУНА« 

РОДНИТЕ СООПШТЕНИЈА 

Член 1 
Доколку не постоат меѓународни договори или 

конвенции мегју Федеративната Народна Република 
Југославија и другите држави со кои се одредуе 
оверавање на исправите во мегјународните сооп* 
штенија, оверавањем се врши според одредбите на 
овој закон. 

Член 2 
Јавните исправи издадени во иностранство во 

форма и на начин прописан со законите на држава* 
Та во која се издадени, можат да се употребат во 
Федеративната Народна Република Југославија само 
ако се прописно оверени од Министерството на над-
ворешните работи на ФНРЈ, односно од дипломат-
ските и конзуларните претставништва на Федератив-
ната Народна Република Југославија во иностран-
ство, кои што за това ке ги овласти Министерот на 
надворешните работи. 

Член 3 
За оверавање јавните исправи издадени во Фе-

дер аташеата Народна Република Југославија заради 
нивната употреба во иноетранство важи законодав-
ството на онаа земја во која домашната јавна испра-
ва треба да се употреби. 

Член 4 
Пред доставањето домашните јавни исправи на 

оверавање нај надлежните инострани органи* нив 
претходно ке ги овери Министерството на надвор-
решните работи на ФНРЈ, односно дипломатските и 
конзуларните претставништва на Федеративната На-
родна Република Југославија во иностранство, кои 
што за това ке ги овласти Министерот на надво-
решните работи. 

Министерот на надворешните работи на ФНРЈ 
може да одреди свој делегат при државниот орган 
на иселеничката служба да ги оверава домашните 
исправи што кје се поднесат на овера на надлеж-
ните инострани органи. 

Член 5 
Иностраните исправи кои што во местото на 

своето издавање важат како јавни исправи и кои се 
прописно оверени имаат во Федеративната Народна 
Република Југославија доказна сила на јавни испра-
ви, ако и на јавните исправи издадени во Федера-
тивната Народна Република Југославија им се при-
знава во односната странска држава иста доказна 
сила. 

Член 6 
Овој Закон влегуе во сила осмиот ден по обја-

вуењето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

У. Бр. 292 
25 мај 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. р. Др. Иван Рибар, е. р. 
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297. 
На основа чл. 8 Уредбата за стрижење* и отку-

п е л е волна во економска 1946/1947 година („Слу-
жбен лист" бр. 38/46) го донесуам следниот 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ОТКУП НА ВОЛНАТА ВО ЕКОНОМ-

СКА 1946/1947 ГОДИНА 

Член 1 
©ткупот на волната во економска 1946/1947 го-

дина ке го врши Државното претпријатие за про-
мет со кожа и текстил — „Котекс" преку своите 
овластени околиски откупуачи со соработуачка на 
месните народни одбори. 

За што полесно и поправилно вршење на отпу-
пот овластените околиски откупуачи ке го органи-
зираат откупот по местата со надлежните месни на-
родни одбори. 

Член 2 
Месните народни одбори ке сочинат во три при-

мероци списоци на сопствениците од овците со точна 
ознака бројот на грлата и количината на волната 
која овие имаат обвезно да ја испорачаат .на држа-
вата како и количина!а на волната што им остануе 
на слободно располагање 

Еден примерок на овие списоци месните народ-
ни одбори ке го задржат за себе, а другите два при-
мероци преку околискиот народен одбор ке ги до-
стават на овластениот околиски откупуач, кој еден 
примерок ке му го упати на ,,Котекс". 

Член 3 
По овие списоци овластените околиски откупу-

ачи ке ја примаат волната од производителите по 
одредените цени со одбиток износот од 2% за кало. 

Нема да се прима наквасена волна, отежена со 
пепел, вар, ситен песок, камен во руното, како и 
отпаци од волна, ни волна од опашките и под меот. 

Член 4 
Потврдата за прием волната и парите, потпи-

шана од страна на откупуачите и предаваните на 
волната, ке се сочини во трипликат, така една ко-
пија ке ја добие продавачот на волната, втората ке 
ја задржи за себе откупуачот, а првиот примерок ке 
се достави на „Котекс". 

Овластените околиски откупуачи редовно секој 
ден ке го обавестуат „Ќотек*:" за количината и 
превземената волна и за местото од кое е истата 
превземена. 

Член 5 
На основа на предната потврда и на списоците 

наведени во чл. 2 месните народни одбори ке им из-
даваат на производителите потврди оти ги извршиле 
своите обвезни испорачки и оти можат слободно да 
располагаат со своите одредени преостанати ви-
шнови. 

Исто така, месните народни одбори на основа 
на наведените списоци ке им издаваат потврди и на 
оние одгојувачи на овци кои, во смисла на Уред-
бата, немале вишкови за обвезно предавање на вол-
на, и да можат слободно да распологаат со оста-
вените им одредени количини. 

Член 6 
Волната оставена на слободно располагање про-

изводителите можат да ја продадат по слободни 
цени непосредно на потрошуачите или на „Котекс". 

Член 7 
Сите занаетчиски претпријатија кои се бават со 

преработував нд овчи ов навики и јагнечки кожи, 
должни се да до 5 на секој месец сета количина на 
волна добиена со преработуење кожи во текот на 
протекнатиот месец да ја пријават на „Котекс". При-

јавената волна претпријатијата се должни да ја пре-
дадат спрема нарегјењето на „Котекс" со наплата 
на одредената цена. 

Волната добиена со преработуење на кожа ин-
дустриските претпријатија ке ја пријавуат на ми. 
нистерството за индустријата на односната народна 
република, ,и од ова ке добија диспозиции за пре-
давање на истата. 

Член 8 
Месните народни одбори и овластените околи-

ски откупуачи должни се одма по стапуењето во 
сила на овој Правилник да ги превземат сите по-
требни работи поради поправилното и благовреме-
ното вршење на откупот волната во оваа економска 
сезона. 

Член 9 
Овој Правилник стапуе во сила кога ке се об-

јави во „Службениот лист на Федеративната На' 
родна Република Југославија". 

I бр. 2801 
25 мај 1946 година 

Белград 

Заст. Министер на индустријата и 
Министер на рударството, 

Бане Андрејев, е. р. 

298. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошуачка на стоката донесуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СНАБДУЕЊЕ СО ЖИВОТНИ ПРОДУКТИ ГО. 
СТИТЕ НА ТУРИСТИЧКИТЕ, КЛИМАТСКИТЕ 

И БАНСКИТЕ МЕСТА 

Член 1 
Сите запослени лица (работници, намештеници, 

чиновници, воени лида и ел.) и членовите на нивните 
фамилии, инвалиди, лица на кои што им е потребно 
лекуење и гости од иностранство, кога ги посету ат 
туристичките; климатските и банските места, кои, на 
предлог на министерствата за трговијата и снабду* 
ењето на народните републики ги одредуе Министе-
рот за трговијата и снабдуењето на ФНРЈ, имаат пра-
во ата снабдував по овој Правилник. 

Министерот за трговијата и снабдувањето на 
ФНРЈ ке одреди и максимален број на гост« од на* 
пред споменатите места кои ке можат да се пол* 
зуваат со снабдуењето по овој Правилник. 

Член 2 
Снабдувањето на напред споменатите лида ке се 

врши со туристички шоарчачки карти, кои ке ги из* 
даваат народните одбори на туристичките, климата 
ските и банските места и тоа: 

а) на гостите на туристичките и климатските ме,-
ста од Федеративната Народна Република Југославија 
на основа упитници од друштвото „Путник" одно-
сно од неговите органи и потврди за предавање на 
поарчачките исправи во местото на постојаното пре* 
бивалиште; 

б) на гостите на бањските места на основа увеу 
рење од званичниот бањски лекар оти им е потреб-
но бањско лекуење и потврда за .предавање поарча-
чките исправи како под а), и 

в) на гостите од иностранство на основа на ту-
ристичката виза од нашето дипломатско претстава 
ништво. 



^ С л у ж б е н л и с т 
^ Ш Р ФЕДСРДТИВН&ТД НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОГЛАСНИ ДЕО 
ВНИМАНИЕ ДО КНИГОВОГЈИТЕ 

Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ" е 
известена да се млогу претпријатија и инигогаогји 
об^акјаат на Министерството на финансиите или на 
надзорните министерства по работите околу валори-
зацијата поставуејки прашања на кои гоже да се 
најде одговор во „Збирката на прописите за валори-
зација", која излегла како свеска бр. 35 Збирката на 
законите. 

Збирката на прописите за валоризација ги об. 
©акја сите прописи за валоризација на инвестициите 
•и стоката, за .изедначуење цените на стоката и пре-
сметаше обвезите. Во неја се наогја Законот за ва-
лоризација, Напатствие™ за спроводуење валориза-
ција и за прекнижуење во динари ДФЈ во врска со 
замена 'На парите, Законот за регулирање предео-
еиите обвези и Напатствието за нивното спроведуе-
ње, прописи за регулирање окупациеките обвези, за 
располагање со побаруењата кај кредитните устано-
ви, прописите кои ги регулираат обвезите од основа 
на осигурањем. 

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

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

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

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

Од Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ" 

С Л У Ж Б Е Н Е ОБЈАВЕ 
БЕЛГИСКО ПОСЛАНСТВО У БЕОГРАДУ 

Позив имаоцима белгиских хартија од вредности 
У вези извршења законских прописа, приступила 

је белгиска влада општем попису белгиских хартија 
од вредности придржаваних у Југославији. Овим се 
пописом обухватају све белгиске хартије од вредно-
сти, које гласе на доносиоца, ма каквог назива оне 
биле, а издате су од белгиских власти у Белгији или 
Белгиског Конга, белгиских акционар>ских друштава, 
белгиских трустови, конголеских друштава с.о.ј. и 
Националног комитета у Киву. 

Попис и депоновање хартија од вредности извр-
шиће се од 25 маја до 10 јуна 1946 године. 

Притежаваоци су обавезни пријавити своје хар-
тије од вредности за потребе белгиоког Министарства 
финансија на зато нарочито одређеним обрасцима. 
Они се морају обратити новчаном заводу који је на-
рочито овлашћен од стране белгиске владе, а који 
ће им ове обрасце ставити на расположен^. 

На основу чл. 10 Закона од 6 октобра 1944 годи-
не, тако пријављене хартије од вредности морају 
бити депоноване код овлашћеног завода, који ће 
примити и пријаву. 

Новчани завод овлашћен за пријем пријава и де-
позита белгиских хартија од вредности је следећи: 

Француско-српска банка а. д., Београд, Кнез Ми-
хаилова ул. 36 и њене филијале у Скопљу, Битољу 
и Нишу. 

Хартије од вредности које не буду пријављене у 
одређеном року биће поништене, а њина противвред-
ност припашће Белгиској држави. 

Ове хартије од вредности не могу бити предмет 
никаквог располагања пре него што се буде утврди* 
ло, а под условима које ће белгиско Министарство 
финансија одредити, да су исте од 10 маја 1940 го-
дине биле без престанка сопственост белгиских, са* 
везничких или неутралних држављана. 

Из Белгиског посланства у Београду. 
3188 М 

ПРИНУДНА УПРАВА КОЛУБАРСКОГ БАСЕНА 
Позив дужницима и повериоцима рудника 

„Пркосава—Рудовци" 
Рудник „Пркосава—Рудовци" преузет је на осно-

ву решења Министарства рударства Народне Репу-
блике Србије К,бр, 168 од 15 маја 1946 године од 
стране Принудне управе Колубарско? басена. 

Услед тога гаси се лицима, која су до сада прет-
стављала рудник „Пркосава" њихово пуномоћ је за 
заступање рудника. 

Позивају се ови дужници да своје обавезе према 
руднику подмире путем Принудне управе Колубар-
ско? басена, а повериоци да своја истраживања и 
друга права, нарочито уколико нису видљива из по-
словних књига рудника пријаве истој Управи. 

Бр. 1056/46. — Из Принудне управе Колубарског 
басена у Лазаревцу. 3189 

К О Н К У Р С И 
ЗЕМАЉСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

У БЕОГРАДУ 

Конкурс за управника и хирурга болнице 
у Селском Руднику 

Земаљски завод за социјално осигурање у Бео-
граду распирује конкурс за управника и Једног 
хирурга за болницу у Сењоком Руднику, 

Поред општих услова за управника се тражи 
да је вичан раду у болници, да је интерниста и да 
зна руковати са рентгеном. 

Плата према прописима о платама лекара соци-
јалног осигурања. 

Молбе, са назнаком досадашње службе, поднети 
Земаљском заводу за социјално осигурање у Бео-
граду, Св. Са-ве ул. бр. 39 до 10 јуна 1*?46 године. 

Ближа обавештења даје Персонално одељење 
Земаљског завода. 

Земаљски завод за социјално 
3184 1-1 осигурање у Београду 
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Д Р У Ж Е С Т В & И З Б О Р О В И 
ДРЖАВНО ИНДУСТРИЈСКО ТЕХНИЧКО-ИНСТА-

ЛАТЕРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИТИП" 
Решењем З.У.Н.Д.С. бр. 6789 од 29 марта 1946 

године извршено је спајање Главног Инсталатерско<г 
техничког предузећа и предузећа „.Компас" а. д. 
Сарајевска улица број 20. 

На основу одобрења Министарства индустрије 
Србине — Одељење за индустријску контролу Отсек 
државне № ду стр ије бр. 108 од 28 априла 1946 године 
ово комбинован© предузеће променуло је име у 

„Дитип" 
државно индустријске техничко инсталатерско 

предузеће 
Промену назива предузећа стављамо до знања 

свим заинтересованим лицима, предузећима и уста-
новама. Канцеларије предузећа налазе се у улици 
Краља Милутина број 52 — Београд. 

3185 1-1 

СРПСКА КРЕДИТНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД 
Одржаће у недељу 30 јуна 1946 године у 10 ча-

сова пре подне у сопственим просторијама у Кара-
ђорђевој улици број 89/1 у Београду свој, 53 редовни 
збор акционара са овим дневним редом: 

1) избор деловође и два акционара за бројање 
гласова који ау уједно и о в е р а « записника; 

2) извештај Управног одбора о раду и рачунима 
за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад и рачуне у 1945 години; 
5) решавање о употреби вишка разлике у вези 

са заменом новца; 
6) евентуалне. 
Акционари, који желе учествовати на овом збору 

имају на осам дана пре збора депоновати реверсе 
о депоновању акција на банчиној благајни Кара-
ђорђев а улица број 89/1 у Београду. 

Приликом пријављивања за збор сваки акционар 
је дужан да поднесе и уверење надлежне власти 
да ужива активно и пасивно право гласа. 

25 маЈа 1946 године Београд. 
3173 1-3 Управа 

ДРУШТВО „КАРА-ЂОРЂЕ" ЗА МЕЂУСОБНО ПО-
МАГАЊЕ У БОЛЕСТИ И СМРТИ 

Одржаће своју редовну годишњу скупштину н-а 
основу члана 39 и 40 својих правила, на дан 30 јуна 

1946 године у 2 часа по подне у кафани „Кикевац" 
Престолонаследник Петра број 22 са овим дневним 
редом: 

1) избор секретара за вођење скупштинског за-
писника, три бројача гласов^ и потписника с у -
штинског записника; 

2) читање извештаја Управног одбора; 
3) читање извештаја Надзорног одбора; 
4) измена правила; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
6) бирање нове управе и Надзорног одбора; 
7) давање овлашћења Главном одбору за ује-

дињење са сличним друштвима; 
8) предлози чланова по члану 46; 
9) молбе и жалбе по чтану 46; 
10) одређивање буџета управе за 1946 годину; 
11) евентуални је; 
Београд, 27 маја 1946 године. 

3177 1-1 Управа 

КЊАЖЕВАЧКА ШТЕДИОНИЦА 
Пошто 52-га редовна годишња скупштина акцио-

нара Књажевачке штедионице, која је била заказана 
за 28 април 1946. године није могла бити одржана 
услед недовољног броја присутних акционара, то ће 
се на основу одобрења Окружног народног одбора у, 
Зајечару бр. 4423 од 20 маја 1946 године одржати дру-
га скупштина на дан ЗС јуна 1946 године у своме ло-
калу, у 9 часова пре подне, са истим дневним редом, 
без обзира на то колико ће присутних акционара 
бити и колико ће акција бити депоновано. 

Депоновање акција до 27 јуна 1946 године. 
К 3847 1-1 Управа 

ЖУПАНИЦА А. Д. 
Одржаће редован збор 30 јуна 1946 године 

у 10 часова у канцеларија Немањина 33, са овим 
дневним редом: 

1} »збор делов ође и три акционара за бријаче 
и овераче записника; 

2) читање и решавање о извештајима Управног 
и Надзорног одбора и рачунима за 1945 годину 
и давање разрешнице одборима; 

3) измена правила; 
АУ избор у Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција код предузећа најдаље до 

24 јуна 1946 године. 
3182 1-3 Управа 

ДРИНА А. Д. 
Одржаће редовни збор 30 јуна 1946 године 

у 11 часова у канцеларија Немањина 33, са овим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бр-ојаче 
и овераче записника; 

2) читање и решавање о извештајима Управног, 
и Надзорног одбора и давање разрешнице; 

3) измена правила; 
4) избор у Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција код предузећа најдаље до 

24 јуна 1946 године. 
3181 1-3 Управа 

I СРПСКО А. Д. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ШУМА 
Одржаће редовни збор 30 јуна 1946 године 

у 16 часова у канцеларији, Немањина 33, са овим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бројане 
и овераче записника; 

2) читање и решавање о извештајима Управног 
и Надзорног одбора и давање разрешнице; 

3) измена правила; 
4) избор у Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција код предузећа најдаље до 

24 јуна 1946 године. 
3180 1-3 Управа 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-
Ц И И ЈЕЗЕТ А. Д. 

Одржаће радован збор 30 јуна 1946 године 
у 17 часова у канцеларији, Немањина 33, са овим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бројаче 
и овераче записника; 

2)-читање и решавање о извештајима Управног 
и Надзорног одбора и давање разрешнице; 

3) измена правила; 
4) избор у Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција код предузећа најдаље до 

24 јуна 1946 године, 
3179 1-3 - - Управа 
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ГРАЂЕВИНСКО АКЦИОНАРКО ДРУШТВО 
„ГРАНАДА У БЕОГРАДУ 

Одржаће на дан 30 јуна 1946 године, у 10 ча-
сова пре подне, у друштвеним просторијама у 
Београду, у улици 29 новембра (Кнеза Павла) бр. 
99 девета редовни збор својих акционара са следе-
ћим дневним редом: 

1) избор деловође и два бројача гласова који ће 
бити и оверачи зборе,ког записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора о 
раду са билансом за 1945 годину; 

3) разрешница Управном и Надзорном одбору 
за рад и рачјуне за 1945 годину; 

4) избор чланова Управног и Надзорног одбора 
за 1946 годину а према члану 9 и 12 друштвених 
правила; и 

5) евентуални предлози акционара у смислу чла. 
на 19 друштвених правила. 

Позивају се акционари који желе учествовати 
на# збору, да депонују своје акције друштвеној бла-
гајни до 22 јуна 1946 године у 18 часова у канцела-
ри ји друштва у улици 29 новембра бр. 99. 
3175 1-3 Управа 

„АВАЛА" А. Д. ФАБРИКА КУВЕР АТА И ПАПИРНО-
КОНФЕКЦИОНИХ АРТИКАЛА 

Овим објављујем да је на основу одлуке Прет-
седшЈштва Народне владе Србије бр. 383 од 6 јула 
1945 године, а на предлог Управе народних добара 
фр. 558 од 16 јануара 1946 године Министарство 
индустрије Србије решењем бр. 1043 од 26 фебруара 
1946 године поставило за управитеља предузећу 
„Авала" а. д. фабрика куверата и папирно конфек-
ц^оних артикала у Београду Антона Во лека, из Бео-
града, који ће према томе друштво пуноважно за-
ступати, потписивао и задуживати на тај начин 
да ће испод печатом или машином отиснуто^ ж&га 
друштва ставити свој потпис. 

Ово се објављује на основу преписа Закона о 
акцион арш и м др уште и-м а. 

У Београду, 23 маја 1946 године. 
Примам се за управитеља: 

Антон Вален, е. р. 
„Авала" а. д. 

фабрика кувер ат а и папирно 
конфекциски« артикала 

Београд 
Управитељ: 

3178 1-1 Антон Волен, е. р. 

ПРВА ГЕНЕРАЛНА БАНКА У НИШУ 
У смислу члана 56 Закона о акцион дрским дру-

штвима и члана 18 својих правила позива овим своје 
акционаре на XXIV редован годишњи збор акцио-
нара који ће се одржати у батином локалу на дан 
30 јуна 1946 године у 9 часова пре подне, са овим 
дневним редом: 

1) бирање секретара збора и 2 потписника за-
писника, који су уједно и бројачи гласова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора са 
читањем биланса за 1945 годину; 

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

4) решавање о предлозима појединих акционара 
(чл. 28 банчити« правила) као и предлога Управног 
и Надзорног одбора о престанку банчиног рада — 
ликвидација и 

5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор 
односно Ликвидациони одбор (чл. 31, 32, 43, 64 и 66 
б анч ини'х пр а в ш а). 

Акционари, који желе учествовати на овом збо-
ру, дужни оу на банчиној благајни депоновати своје 
акције на три дана раније тј. закључно до 26 јуна 
1946 године у 18 часова (чл. 22 .правила). 

* ; • I Ѕ176 1-3 

ЛИВНИЦА И МАШИНСКА ФАБРИКА „ЈУГ" А Љ 
САРАЈЕВСКА 1 — БЕОГРАД 

Одржаће XXI редовну скупштину акционара 
30 јуна 1946 године у 16 часова, са овим дневним 
редом: 

1) избор деловође и два оверава записника 
који ће уједно бити и бројачи гласова; 

2) читање извештаја оба одбора са завршним 
рачунима за 1945 годину; 

3) давање разрешнице члановима оба одбора; 
4) саопштења и предложи; и 
5) избор чланова за оба одбора. 
Депоновање акција до 26 Јуна 1946 године до 

16 часова закључно, на друштвеној благајни. 
27 ма„'а 1946 године Београд. 

3187 1-3 Управа 

ТРЕСКА А. Д. 
Одржаће редовни збор 30 |уна 1946 године У, 

9 часова у канцеларија Немањина 33, са ови1м днев-
ним редом: 

1) избор деловође и три акционара за број аче 
и овераче записника; 

2) читање и решавање о извештајима Управног, 
и Надзорног одбора и давање разрешнице; 

3) измена правила; 
4) избор у Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција код предузећа најдаље до 

24 јуна 1946 године. . 
3183 1-3 Управа 

БАНКА АВАЛА А. Д. — БЕОГРАД 
Одржаће редован збор акционара на дан 30 јуна 

1946 године у 10 часова пре подне у својим послова 
ним просторијама у Чика Љубиној улици.број 10а, 
са следећим дневним редом: 

1) конституисање збора, избор деловође и трц 
оверача записника, код* су уједно бројачи гласова; 

2) извештај Управног одбора са завршним ра-
чунима за пословну 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице Управно^ и Надзорном 

одбору за рад у пословној 1945 години; 
5) бирање два члана за Управни одбор м два 

члана за Надзорни одбор; и 
6) питања и предлози у смислу члана 45 дру-

штвених правила. 
Позивају се акционари, који желе учествовати 

на овом збору, да изволе депоновати своје акције или 
потврде о депоновању у канцеларии банке „Авала" 
а. д. у Чика Љубиној улици број 10а, закључно до 
26 јуна 1946 године, на основу којих ће добити 
улазнице за збор. 

У Београду, 27 маја 1946 године. 
3186 1-3 Управа 

ВУЛКАН А. Д. ФАБРИКА ГУМА 
Одржаће редован збор својих акционара на дан 

30 јуна 1946 подине у 10 часова у друштвеним про-
сторијама у Београду Браће Југовића улица бр. 16, 
са овим дневним редом: 

1) избор секретара и два оверача записника, 
који су и бројачи гласова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора о 
раду у 1944 и 1945 години; 

3) пријем биланса и рачуна губитка и добитка 
за пословну 1944 и 1945 годину, давање разрешнице 
Управном и Надзорном одбору; 4) избор чланова за Управни и Надзорни одоор; 

5) питања и предлози. 
Позивају се акционари да своје акције или 

потврде од установа код којих су депоновали 
авдије, депонују на благајни овога предузећа нај-
даље до 10 часова пре почетка збора. 
3174 1-1 У п р а в а 
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ПРИВИЛЕГОВАНО А. Д. ЗА СИЛОСЕ У БЕОГРАДУ 
Одржаће у недељу Зв јуна 1946 године у 10 часо-

ва трећи редовни збор акционара, у друштвеним 
просторијама у Сремској улици бр. 1, са овим днев-
ним редом: 

1) избор деловође збора, бројача гласова и ове-
ра ча записника; 

2) извештај Управног одбора о раду и полагању 
рачуна за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) одобравање закључно! рачуна и давање ра* 

зрешнице Управном и Надзорном одбору за рад у 
1945 години; 

5) избор 1 члана Управног и 2 члана Надзорног 
одбора; 

6) смањење основне главнице смањењем имени-
те вредности акције; 

7) измена друштвених правила, и то: чл. 5 о 
смањењу основне главнице, чл. 11 о сазиву редовног 
збора акционара, чл. 18 о конституисању Управног 
одбора, чл. 19 о сзстајању Управног одбора, чл. 25 
о саставу Пословног одбора и чл. 33 о употреби 
штамбиља са државним грбом. 

Позивају се акционари који желе учествовати на 
збору да своје привремене потврде депонују на бла-
гајни Друштва најдаље до 27 јуна 1946 године. 

Према чл. 12 друштвених правила на збору мо* 
же учествовати сваки акционар који депонује 10 
акција. 

Београд, 28 маја 1946 године 
3193 1-3 Управни одбор 

„ЖУПА" А. Д. ИНДУСТРИЈА ХЕМИСКИХ 
ПРОИЗВОДА, КРУШЕВАЦ 

Одржаће на дан 30 јуна 1946 године у 10 часова 
пре подне у друштвеној канцеларии у Београду, Ва-
сина улица бр, 5/1, свој VI редован збор акционара, 
са следећим дневним редом: 

1) избор деловође збора и два члана за оверу 
записника и бројање гласова; 

2) извештај Управног одбора о раду друштва у 
1945 години и предлог о подели чисте добити; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
5) избор Управног и Надзорног одбора; 
6) питања и предлози. 
Акционари који желе учествовати на овом збору 

дужни су депоновати акције најдаље на три дана 
пре збора у друштвеној канцеларији у Београду — 
Васина улица бр. 5/1. 
3191 КЗ Управа 

ТОПОЛСКА ЗАДРУГА ЗА ШТЕДЊУ И КРЕДИТ 
А. Д. У ТОПОЛИ 

Одржаће своју 47 редовну годишњу скупштину 
акционара на дан 23 јуна 1946 године у 10 часова пре 
подне у банчином локалу у Тополи оа следећим 
дневним редом: 

1) избор деловође за вођење скупштинског за-
писника и три акционара за бројање гласова и оверу 
записника; 

2) подношење скупштини извештаја о раду и ра-
чунима као и извршеној валоризаци^ји у 1945 години; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном од-
бору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) предлози појединих акционара ако их буде 
било и измена правила; 

5) бирање три члана за Управни и два члана за 
Надзорни одбор. 

У случају да се скупштина тога дана не би мо-
гла одржати има се друга обавити 30 јуна 1946 го-
дине у истом локалу и са истим дневним редом. 

Ко жели на скупштини учествовати ига се при-
државаш чл. 39 задружних правила. 
3158 2-3 ж Управа 

ПРИВАТНА МЕДИКО -ХИРУРШКА КЛИНИКА А. Д. 
У БЕОГРАДУ 

Одржаће свој редовни збор акционара на дан 
30 јуна 1946 године у Београду Нушићева (Пашиће-
ва) ул. бр. 21 у 11 часова пре подне са следећим 
дневним редом: 

1) бирање деловође збора и два члана за оверу 
записника; 

2) извештај Управног одбора о завршним рачу* 
нима за 1940 годину; 

3) извештај Управног одбора и завршни рачуни 
за 1941—45 годину; 

4) извештаји Надзорног одбора; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
6) избор Управног и Надзорног одбора; 
7) евентуалне. 
Акције се имају депонова™ најдаље 3 дана пре 

збора у друштвеној канцеларији. 
3193 1-1 Управа 

„КОМПЕНЗА" ЈУГОСЛОВЕНСКО ТРГОВАЧКО А.Д. 
ИЗ БЕОГРАДА 

Одржаће ХН редован збор акционара 30 јуна 
1946 године у 17 часова, у друштвеним просторија-
ма, Обилићев венац 10/11, са дневним редом: 

1) избор деловође и оверача записника; 
2} извештај Управног и Надзорног одбора о ра--

ду у протеклој години; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
4) бирање Управног и Надзорног одбора; и 
5) евентуалне. 
Акционари који желе учествовати нека депонују 

акције код банке „Златибор" у Београду најдаље 
три дана пред збор. 
3190 1-3 Управа 

СРПСКА ОБРТНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД 
Одржаће ванредни збор својих акционара на дан 

2 јуна 1946 године у друштвеним просторијама, Бал-
канска бр. 16/1, са следећим дневним редом: 
~ 1) конституисање збора; 

2) извештај Ликвидгционог одбора; 
3) давање разрешнице Ликвидационом одбору; 
4) решавање о измени друштвених правила; 
5) решавање о предлогу акционара, о продужењу 

рада друштва са промењеном сврхом и под другим 
именом; и 

6) евентуалне. 
Акционари, који желе да учествују на скупштини 

дужни су да депонују своје акцизе 3 дана пре збора 
Ликвидационом одбору. 

20 маја 1946 године 
Београд 

3160 3-3 Ликвидациош одбор 

„СТАР" ФАБРИКА УЛТРАМАРИНА И БОЈА А. Д., 
У БЕОГРАДУ 

Одржаће свој једанаести збор акционара на дан 
22 јуна 1946 године у 4 часа по подне у просторија-
ма канцеларије Бора Ристић и Милошевић у Бео-
граду, Добрачина ул. бр. 2/1 са следећим дневним 
редом: 

1) бирање деловође и два бројачу гласова који 
ће уједно бити и оверачи записника; 

2) извештај Управног одбора са завршним ра-
чунима за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) давање разрешнице члановима Управног и 

Надзорног одбора за рад и рачуне у 1945 години; 
5) избор чланова Управног и Надзорног одбора 
Акционари, који желе да присуствују овоме збо-

ру, дужни су да депонују своје потврде о депонова« 
ним акцијама на фабричкој благајни најдаље до 17 
јуна 1946 године. ^ 
3157 2-3 Управа 
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Член 3 
Упатн.ици за добивање туристички карти ке из-

. дава друштвото „Путник" односно неговите органи, 
и тоа: 

а) на запослени лица на основа потврда за запо-
слење, издадена од страна на претпријатието, уста-
новата, надлештвото односно командата, а на члено-
вите од нивните фамилии на основа потврда за запо. 
слење на тие лица и со доказ за фамилијарната 
врска; 

б) на инвалиди на основа доказ за инвалидност; 
в) на останатите лица на основа уверења на ле-

карот на надлежниот народен одбор оти им е по-
требно лекуење во тие места. 

За заминуење во бањско место не е потребна 
улазница. 

Член 4 
Месните народни одбори ке водат список на из, 

дадени туристички поарчачки карти со следните ру-
брики: реден број, презиме и име на ползувачот, број 
и дата на личната карта и надлештвото кое ја издало 
односно туристичката виза за гости од пространство, 
број и дата на издавање на туристичката уплатница 
односно уверење на бањскиот лекар, за колку дена 
е издадена поарчачката карта. При издавањето на 
туристичката поарчачка карта месните народни од-
бори ке ги задржат туристичките упитници односно 
уверената на бањскиот лекар и ке ги чуваат шест 
месеци. Издавање карти на гости од иностранство ке 
се убележи во патната исправа. 

На основа податоците од овие списоци месните 
народни одбори ке го известуат на секој прв во ме-
сецот Министерството за трговијата и снабдуењето 
од својата народна република за бројот на издаде-
ните туристички поарчачки карти. Министерството 
за трговијата и снабдуењето на народните рапубли* 
ки ке го известуе во текот на истиот месец Мини-
стерството за трговијата и снабдуењето на ФНРЈ за 
бројот на издадените туристички поарчачки кар-
ти на нивното подрачје. 

Член 5 
Во поедини туристички, климатски и бањски ме-

ста ке се одредат претпријатија за јавна исхрана (хо-
тели, пансиони, ресторани и сл.), во кои ке се прехра-
нуат гостите со туристички поарчачки карти, и мало-
продавници за рационирани животни продукти, во 
кои тие ке можат да купу ат одредени продукти, ако 
сакаат сами да си готват храна. 

При издавање храната односно продуктите прет-
пријатијата и малопродавниците од туристичките по. 
арчачки карти ке ги отсечуат соодветните купони, со 
кои ке ги правдаат издадените количини на храната 
и продубите. 

Член 6 
Туристичко следу ење на ден изнесу е: 500 гр. леб 

-или 400 гр. пченично брашно, 100 гр. бело брашно, 
100 лр. месо, 50 гр. маснотија, 50 гр. шекјер и 25 
ѓр. сол. 

Член 7 
На лица, кои во организирани групи одат во 

туристички, климатски и бањски места и кои ке спре-
маат храна во сопствена режија, друштвото „Пут-
ник" односно неговите органи ке им издава, на 
основа пријавата која мора да се предаде најмалку 
14 дена пред заметну ењето, заедничка упатница. На 
основа на оваа упатница месните народни одбори ке 
им издаваат на вакви групи соодветен број тури. 
етички поарчачки карти. 

Член 8 
Потребни продукти за свои потрошуачи, кои се 

енабдуат по овој Правилник, претпријатијата за јав. 

ната исхрана и малопродавачите ке ги добиваат со 
предавање од месниот народен одбор и тие требо-
вања ке ги правдаат со купони исечени од туристич-
ките поарчачки карти на своите потрошуачи. 

Месните народни одбори ке издаваат на осно-
ва на ова требовање налог, по кој што одре-
дените снабдуачи, на кои во овие цели ке им бидат 
ставени на располагање потребни количини рацио, 
нирани продукти, ке ги издаваат тие продукти на 
претпријатијата за јавна исхрана односно на мало. 
продавачите. 

Член 9 
Туристичките упатници и туристичките поарчач-

ки карти ке ги шта1мпа Министерството за тргови-
јата и снабдуењето на ФНРЈ, 

Член 10 
Овој Правилник <влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија". 

23 мај 1946 година 
Белград % 

'Министер на трговијата и снабдуењето, 
др. Заим Шарац, е. р. 

299. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАПЛАТА ВО ГОТОВО ТАКСИ ОД Т. Бр. 51 
ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ 

На основа прописите чл. 7 Законот за таксите 
и а р е д у а м: 

таксата од Т. Бр. 51 на новиот Закон за такси-
те за попис во постапката за /присилна наплата на 
данокот се наплатуе во готово на начин, како е 
това прописано за таксата од Т. Бр. 50 на новиот 
Закон за таксите. Со наплатените суми има да се 
постапи како со сојузен приход од такси наплатени 
во готови пари. 

III Бр. 4123 
7 мај 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

зоо. 
По повод на прашањата поставени од разни 

страни, да ли мораат да се таксираат молбите за 
помиловање или амнестија, се дава 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 
ДА МОЛБИТЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ И АМНЕСТИЈА 

НЕ ПОДЛЕЖУ АТ НА ПЛАКЈАЊЕ ТАКСИ 

За молби за ублг-жуење и смалуењ: на казните, 
за молби за ублажуење, сниз>ење или проштавање 
на казната преку милост, како и за молби за одго-
дуење извршеното на казна!а не се плакја такса 
(Т. бр. 50, Забелешка V, точ. 4 Законот за судските 
такси). 

III бр. 4610 
18 мај 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовпч, е. р. 
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301. 
На основа чл. 1 Одлуката на Националниот ко-

митет за ослободуење на Југославија бр. 6 од 30 ја-
нуари 1945 година („Службени лист" бр. 8/45), а во 
согласност во Министерот за финансии на ФНРЈ под 
V бр. 5272 од 17 мај 1946 година, издавам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ ХИТНА ПОМОКЈ НА РЕНТНИ-
ЦИТЕ, КОИ НЕ ПРИМААТ РЕНТИ ИЗ ИНОСТРАН-

СТВО 

Член 1 
1) На државјаните на Федерагивната Народна 

Република Југославија, кои стекнале право на рента 
од осигуруење за случај несрекја, изнемоглост, ста-
рост или смрт од носители на со циа лио осигуруење 
во иностранство, но тие ренти не ги примаат, ке им 
исплатуе Средишниот завод за социално осигуруе-
ње, почнуејкји од 1 мај 1946 година, на оние рент-
ници кои што пред овој ден поднеле молби, аконта-
ции на нивните ренти спрема прописите на ова-На-
патствие. 

2) Аконтациите на ренти од иностранство ке им 
се исплату е на овластените лица месечно и тоа нај-
далеку до почетокот на редовното дозначуење на 
нивните ренти од иностранство. 

. Член 2 
1) Аконтации на ренти од пространство може да 

се исплатуат на лица, кои со веродостојни исправи ке 
докажат, оти од иностраните носители на социално 
осигуруење стекнале право на лична рента од осигу-
руењата за случај на несрекја зарад смалуење спо-
собноста за работа од 50% и повекје, или на лична 
рента од осигуруењата за случај на изнемоглост и 
старост, како и на лица кои на ист начин ке докажат 
оти поради смртта на хранителот стекнале право на 
вдовичка, детска, сировинска или роднинска рента 
од иностраним носители на социјалното осигуруење. 

2) На лица од претходниот став ке им се испла-
туат аконтации на рентите во височина на минимал-
ните ренти и пензии одредени со уредба за одреду-
ење минималните ренти и пензии и за исплатуење 
отпремнината на уживателите на рентата кај устано-
вата на социалното осигуруење („Службен лист" бр. 
70/45), под услов да со уверење на надлежниот наро« 
ден одбор докажат, оти немаат друг постојан при-
ход, доволен за издржуење. 

Член 3 
1. Аконтација на ренти од иностранство не може 

да се исплатуе на лица: 
1) кои се со судска пресуда осудени на губиток 

на националната чест; 
2) кои се лишени од активното и пасивното из-

борно право; 
3) кои за врел.е окупацијата биле под оружје во 

служба на окупаторот и неговите помагачи, а не 
преминале кон народноослободителната борба нити 
истата на некој друг начин ја помагале; 

4) кои биле организатори, функционери и актив-
ни членови во квислиншките организации, како и 
поединци кои се обележиле со таква работа исклучи-
телно оние, кои ке докажат оти само- привидно зема, 
ле участие во тие организации со цел нанесуење 
штета на окупаторите и нивните помагачи а подоцна 
пристапиле кон народноослободителната борба или 
со дел ја помагале; 

5) кои после 6 април 1911 година доброволно за-
минале на работа во иностранство и со работењето 
на работи за непријателот стекнале право на рента 
за себе или за членовите на својата фамилија. 

2. Аконтација на ренти од иностранство-не може 
да се исплатуе на Б Д О Р И Ц И И деца, кои со оглед на 
годините на животот не би имале право на фамилии 

јар.на рента односно пензија по важекјите прописи 
во Федеративната Народна Република Југославија. 

Член 4 
1) Аконтации на ренти од иностранство ке се 

исплатуат само врз основа молба на овластените ли-
ца и тоа почнуејкји од првиот ден во наредниот 
месец сметајќи од денот на поднесуењето молбата. 

2) Молбите за исплатуење аконтацијата се подне-
су ат на Средишниот завод за социално осигуруење 
најдоцна до 31 декември 1946 година односно во 
срок од 3 месеца по-враќањето на овластеникот во 
татковината, ако вракјањето уследи после 1 октом* 
ври 1946 година. 

3) Уз молбата за исплатуење аконтацијата овла-
стеникот е должен да приложи исправи, со кои го 
докажуе своето ч|раво на рента, уверење за имотната 
состојба спрема чл. 2 ст. 2 на ова Напатствие како и 
изјава оверена од надлежниот народен одбор, да 
оброците на рентата, кои ке му бидат накнадно до-
значени од иностранство за времето до обуставуење-
то исплатата на аконтацијата, ке ги уступи до висо-
чината на исплатена^ аконтација на Средишниот 
завод за социалното осигуруење. 

Член 5 
1) Потребните парични средства за исплатуење 

аконтацијата по прописите на оваа Напатствие ке му, 
стави на располагање на Средишниот завод за со« 
циално осигуруење Министерството на трудот на 
ФНРЈ на терет на својот буџет до височина со буџе-
тот одредените кредити. 

2) Примените износи за исплатуење аконтациите 
како и износите на рентите кои што се доан ачеви од 
иностранству на овластениците и уступени на Среди« 
шниот завод за социално осигуруење спрема чл. 4 
ст. 3 на ова Напатниве ке ги книжи Средишниот за-
вод за социално осигуруење како приход на смет-
ката аконтација на ренти на страните рентници а 
извршените исплати на аконтациите како издаток 
на таа сметка. 

3) Средишниот завод за социално осигуруење ке 
му доставуе на Министерството на трудот на ФНРЈ 
годишна пресметка на целокупниот паричен промет 
по сметката на аконтациите на ренти на страните 
рентници. 

IV бр. 2634 
24 мај 1946 година 

Белград 

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, е. р. 

у к ^ з и 
У К А З 

Президиумот на Народната скупштина на Феде* 
ративната Народна Република Југославија, на основа 
чл. 74 Уставот решуе 

Претседателот на Вл°дата на ФНРЈ Маршалот на 
Југославија Јосипа Броз-Тита за време на неговото 
бавење во иностранство да го заменуе Потпретседа-
телот на Владата на ФНРЈ и Претседателот на Кон-
тролната комисија Едвард Кардељ. 

У. бр. 286 
27 мај 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е р. др. Иван Рибар, е. р. 
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У К А З 
Президиумот на Народната скупштина на Феде. 

ративната Народна Република Југославија по предлог 
на Владата на ФНРЈ, а на основа членот 74 точка 14 
Уставот, решило 

Министерот на внатрешните работи Александра 
Ранкович ка време неговото бавење во иностранст&о 
да го заагенуе Министерот без ресор Милован Гјилас. 

У. бр. 288 
27 мај 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративнатз Народна Република Југославија 
Секрет ар, Претседател, 

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

У К А З 
Президиумот на Народната скупштина на Феде-

ративната Народна Република Југославија по предлог 
на Владата на ФНРЈ, а на основа членот 74 точка 10 
Уставот, решил 

за Амбасадор на Федератввната Народна Репу-
блика Југославија во Соединените Американски Др* 
жави — I положајна група— да се постави Сава 
Косановић Министер ^ез ресор на Владата на ФНРЈ. 

Б. бр. 289 
27 м а ј 1946ЈГОДИН? 

Белград 
Президиум иа Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

ЈЈ1иле Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУ/Д 

на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија 

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и 
медалите одобруе Наредба на Штабот на I југосло-
венска армија бр. 454 од 16 јануари 1946 година со 
која се за осведочена храброст во текот на народ-
ноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори: Тадић Душан, Гледовић Богдан, Грбовић 

Красимир, Обрадовић Драгољуб и Обрадовић Ра-
доман; 

капетани: Крстајић Бојни и Цинцовић Милан; 
поручници: Вељовић Рајиф, Голубовић Радојица, 

Ковачевић Здравко, Жарковић Радован и Стојади-
новић Живко; 

потпоручник: Вукобрат Данило и Зечевић Ми-
лојица; 

заставници: Грдинић Велимир, Лашић Блага, Ма-
тић Мишо и Шћепановић Јован; 

ст. водници: Благојевић Крсто, Бајић Митар и 
Маричић Бранко; 

капетан Јовановић Василије. 
СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

поручници: Свркота Живко, Ћинара Џевад и 
Живковић Милан; 

заставници: Грдинић Велимир и Раковић Бо-
жана; 

ст. водници: Андесилић Војислав, Божовић Ми-
лорад, Думић Војислав, Кнежевић Јосо, Кулашевић 
Миладин, Крстајић Томо, Мандић Крсто, Марковић 
'Мила, Фабијанић Франка, Филиповић Радоман, Нин-
чић Радојица. Миликић Мијо и Влаховић Бранко; 

водници: Ракоњац Драго, Бујишић Владислав и 
Селмановић Алија; 

мл. водник: Љешнак Милорад; 
Јанковић Витомир; 
борци: Шћепановић Ружица, Бујишић Милош. 

Ђаковић Радомир, Пусулић Милојица и Хамовић 
Салко. 

Бр. 63 
21 февруари 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, с. р. Др. Иван Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМ 
на Народната скупштина на Федеративната 

Народна Република Југославија 
по предлог на Претседникот на Министерскиот 

совет и Министерот на народната одбрана, Марша-
лот на Југославија Јосипа Броз-Тита 

р е ш и л 
да се за умешност во командуење, покажана 

храброст и нарочни заслуги за народ одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД: 
пуковник Јанковић Блажо. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
потпуковници: Бавец Антон-Цеце и Полексић 

Момчило: 
капетани: Давидовић Ђуро и Глеђа Божо; 
Чубрило Рудолф, Драгић М. Вукосав, Ферлеж 

Иван, Гајић Д. Будимир, Језеран И. Антон, Старче«, 
вић М. Фрањо и Тодоровић Д. Радомир. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетани: Ковачевић У. Остоја и Матерић Л^ 

Перо. 
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

капетани: Давидовић Ђуро, Глеђа Божо, Кова-
чевић У. Остоја и Матерић Л. Перо. 

Атаљ Б. Мартин, Чуле М. Радован, Драгић М. 
Вукосав, Ковачевић Н. Радомир, Милачић Ј. Мила-
дин, Митровић В. Михајло и Старчевић М. Фрањо. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД 
заставник Димић Божо; 
Атељ Б. Мартин, Чуле М. Радован, Милачић Ј. 

Миладин, Митровић В. Михајло и Сикимић Бориша. 
Бр. 62 

19 февруари 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, с. р. Др. Иван Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМ 
на Народната скупштина на Федеративната 

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

и медалите, одобруе Наредба на Штабот на I југо-
словенска армија бр. 553 од 16 јануари Шб^Ј^одина 

да се за осведочена храброст во текот ..ца"* на-
родноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори: Каламата Димитрије и Кодра Џафер; 
поручници: Живковић Милан, Михајловић Бори-

сав и Илијевски Миле; 
командир чете Ивић Јова; 
пом. пов. VII бриг. Божић Радивоје; 
командир чете Туини Асан; 
водник вода Младеновић Данче. 



Страна 516 — Број '44 'СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 31 мај 1946 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Бикулић Бранко; 
шеф пере. отсека Таћи Хамид; 
командир чете Коцев Лазар; 
мл. водник Милановић Радисав; 
борац Панчевеки Александар. 

Бр 64 
21 февруари 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, с. р. Др. Иван Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМ 
на Народна скупштина 

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

и медаљите одобруе Наредба на Штабот на I југо-
словенска армија бр. 552 од 16 јануари 1946 година 

со која се за осведочена храброст во текот на 
народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
политкомесар Томовић Душан; 
бив. члан политодела Ђуковић Мирко; 
борац Добрашиновић Милоје; 
бив. комесари: Церовић Комнен; Зорић Мићо, Ја-

к и ћ Велимир и Жижић Живко; 
бив, пом, комесара Дамјановић Владе. 

Бр 65 
21 февруари 1946- година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

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

З А П И С Н И К 
НА VI РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНА-
ТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 
22 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседател Владимир Симич и пот-
претседателот Фрањо Тажи. 

Секретар Воја Лекович. 
Претседател Владимир Симич го отвора VI ре-

довен состанок во 16.20 саатот. 
Прочитаниот записник на V редовен состанок 

Векјето го прима без забелешки. 
Се соопштуе актот на Векјето на народите со кој, 

во смисла на членот 63 Уставот се доставуе на Со-
јузното в ек је на решавање предлогот на Законот за 
„Партизанска споменица 1941" онака како е усвоен 
во Векјето на народите. 

Претседателот соопштуе да решавањето за овој 
предлог на Векјето на народите ке се стави на дне-
вен ред на Сојузното век је. 

Се соопштуат молбите на народните пратеници за 
отсуство и болуење и по предлог на претседателот 
Векјето одобруе: на Бориса Алековски 10 дена, Дра-
жа Маркович 10 дена, Душана Девиџич десет дена, 
Мија Хоџич четири дена и Александра Жижа пет 
дена болуење спрема лекарско уверење. 

Сите прочитани молби и жалби се упатуат на Од-
борот за молби и жалби. 

Претседателот соопштуе оти Владата на ФНРЈ 
-поднела амандман за членот 4 предлогот на Законот 
за легализација исправите во меѓународните сооп-
штенија и за него ке се решуе при гласањето за овој 
член во поединостите. 

Се прејдуе на првата, втората и третата точка на 
дневниот ред: решуење за предлозите на Векјето на 
народите Законот за амнестија шумските кривици, 

Законот за продолжуење меничните и чековните 
срокови и Законот за војните воени инвалиди. 

Претседателот Владимир Симич соопштуе: да 
Претседателката на обата дома утврдиле, оти тек-
стовите на овие законски -предлози, кои се правилно 
изгласани во обата дома, се истоветни и го ставуе 
свој свој извештај на гласање. 

Векјето едногласно го усвојуе овој извештај, па 
претседателот соопштуе: оти спрема ова Народната 
скупштина го примила Законот за амнестија шум-
ските кривици, Законот за продолжуење меничните и 
чековните срокови, Законот за војните воени инва-
лиди и оти 0'Вие закони ке бидат доставени на Пре. 
зидиумот на Народната скупштина поради проглас 
суење. 

Се прејдуе на четвртата точка на дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за легализација испра* 
вите во меѓународни соопштенија. 

Од кога известилецот на Законодавниот одбор 
др. Макс Шнудерл го прочита и образложи одбора 
скиот извештај, Векјето, гласа јќи со дигање рака, 
едногласно го усвојуе овој законски предлог во на* 
чело па се прејдуе на претрес во .поединости. 

Како за претресот во поединости никој не се јави 
за збор, Векјето едногласно ги усвој,уе сите членови 
на овој законски предлог од 1 до заклучно 6 по пред-
логот и извештајот на Закондавниот одбор и на пред* 
лог на Владата, на ФНРЈ, а по .пристанок на извести-
лецот на Законодавниот одбор прави следно допола 
нуење: на членот 4 се додава нов став, кој гласи: 
„Министерот на надворешните' работи »а ФНРЈ може 
да одреди свој делегат кај државниот орган на исе-
леничката служба да оверуе домашни исправи кои ке 
се поднесат на овера на надлежните инострани ор-
гани." 

Потоа се пристапуе на конечното решуење за за* 
конскиот предлог во целост. 

По извршеното гласање, претседателот објавува 
да гласале само 261 народен пратеник и оти син1 гла-
сале „за", со што предлогот на Законот за легали-
зација исправите во меѓународните соопштенија во 
Сојузното век је конечно е усвоен, па во смисла на 
членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Соју-
зното векје-ке биде испратен на Векјето на народите 
на решуење. 

Се прејдуе на петата точка на дневниот ред: пре-
трес предлогот на Законот за општодржавниот сто-
пански план и државните органи за планирање. 

Од кога известилецот на Законодавниот одбор 
Михаило Гјурович го образложи одборскиот изве-
штај, претседателот го отворуе начелниот претрес. 

Зборуеја Пуро Салај „за" и Мијалко Тодоро.вич 
„за", па Векјето, гласа јќи 'со дигање рака, едногла-
сно го усвојуе овој законски предлог во начело. 

Се пристапуе на претрест во поединости. 
Претседателот го соопштуе амандман: г на Вла-

дата на ФНРЈ за ставот 6 членот 1 на предлог, 
на законот, па како никој не се пријави за збор во 
претресот во поединости. Векјето едногласно ги усво* 
јуе гуте членови на овој законски предлог од 1 до 
З'!к чтто 24 по предлогот и извештајот на Законов 
давано? одбор и по предлог на Владата на ФНРЈ, а по 
пристанок на известилецот на Законодавниот одбор 
и на предлог на Владата на ФНРЈ, а по пристанок на 
известилецот на Законодавниот одбор ја прави след-
ната измена: ставот 1 членот 1 се менуе и гласи: „Со 
општодржавниот стопански план државата го одре--
дуе правецот на развитокот на целокупното народно 
стопанство или поедините негови гранки со цел на 
запазуење на животните интереси на народот, поди-
гање на народната благостојба, правилното »спол-
зуење и развивање на сите стопански возможности и 
сили во Ф е д е р а л н а т а Народна Република Југосла-
вија". 

Потоа се пристапуе на конечното решуење за ка-
конскиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање, претседа* 
телот објавуе: да гласале само 264 народни пратени-
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ци и да сите гласале „за", сошто предлогот на Зако-
нот за општодржавниот стопански .план и државните 
органи за планирање во Сојузното Векје конечно е 
усвоен, па во смисла на членот 63 Уставот и членот 45 
Правилникот на Сојузното вежје* ке биде испратен на 
Векјето на народите на решуење. 

Потоа Претседателот го соопштуе писмото на 
Векјето на народите со кое, >во смисла на членот 63 
Уставот доставуе на Сојузното векје на решуење 
предлог на Законот за легализација исправите во 
меѓународните соопштенија и предлог на Законот за 
општодрж-авниот стопански план и државните органи 
за планирање, онака, како се усвоени во Векјето на 
народите. 

Потоа Претседателот предлага дополнуење днев-
ниот ред, кој Векјето едногласно го усвојуе, па со 
негов пристанок ја заклучуе седницата во 18.30 саа-
тот, а идната ја закажуе за четврток 23 мај 1946 го-
дина во 11 саатот со дневен ред: 

1) решуење за предлогот на Векјето на народите 
за Законот за „Партизанската споменица 1941"; 

2) решуење за предлогот на Векјето на народите 
за Законот за легализација исправите во меѓународ-
ните соопштенија; 

3) решуење за предлогот на Векјето на народите 
За Законот за општодржавниот стопански план и др-
жавните органи за планирање; 

4) претрес предлогот на Законот за пополнуење 
оружената сила »на. Федеративната Народна Републи-
ка Југославија со јавачка, товарна и теглечка стока и 
преносни средства; 

5) претрес предлогот на Законот за заштита ав-
торското право; 

6) претрес предлогот на Законот за Конвенциата 
за културна соработуачка помегју Федеративната На-
родна Република Југославија и Полската Република. 

22 мај 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Воја .Декович, е. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 

НА VI РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НА. 
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 

НА 22 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавале потпретседателите Божидар Масла-
рич и Косан Павлович. 

Секретар Јоза Милинович . 
Претседавајукјиот Божидар Масларич го отвора 

У1 редовен состанок во 16.10 саатот. * 
Прочитаниот записник на V редовен состанок 

Векјето го прими без забелешки. 
Претседавајукјиот Масларич соопштуе на Вене-

то, да Владата на ФНРЈ го одредила за свој делегат 
инж. Звонимира Морин, кој што ке дава потребни 
обавестуења при претресот предлогот на Законот 
за општодржавниот стопански план и за државните 
органи за планирање. 

Претседавајукјиот Божидар Масларич соопштуе 
на Векјето да примил од Мандатниот и имунитет-
н и о т одбор извештај со кои Одборот предлага да 
на место досегашите народни пратеници Наума Ве-
слиевски и Пека Дапчевич, кои што се на подолго 
време отсатни, и не можат да вршат должност на 
народните пратеници, да се повикат нивните заме-
ници. 

Кога Векјехо го усвоило овој извештај, прет-
седавајукјиот Масларић објавуе оти за народен пра-

теник довогја заменикот на досегашниот народен 
пратеник на Наума Веслијевски Осман Муфтари од 
Дебар, а на место досегашниот народен пратеник 
Пека Дапчевич неговиот заменик Михаило В И Ц К О -
ВИЋ од Цетиње. 

Се прејдуе на првата точка на дневниот ред: 
решуење по предлозите на Сојузнуто векје за пред-
логот на Законот за продолжуење меничните и че-
ковните рокови, за предлогот на Законот за амне-
стија шумските кривици, за предлогот на Законот 
за војните воени инвалиди и за предлогот на Зако-
нот за „Партизанската споменица 1941". 

Кога сите овие законски предлози во Сојузнуто 
Векје се конечно усвоени, а како се во се идентич-
ни со законските предлози што ги усвоило Векјето 
на народите, това Векјето гласајќи поединечно, ги 
усвојуе сите овие законски предлози, па претседа-
вајукјиот Масларич сопштуе на Векјето оти зако-
ните, усвоени на обата дома, во смисла одредбите 
на Уставот и Полковникот ке ги достави на Прези-
диумот на Народната скупштина на ФНРЈ за прогла-
суење. 

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: 
претрес на предлогот на Законот за легализација 
исправите во меѓународните соопштенија. 

Кога известилецот на Законодавниот одбор Пан-
ко Брашнаров го прочита и образложи одборскиот 
извештај, претседавајукјиот Косан Павлович го от-
вора начелниот претрес по овој законски предлог. 
Како немало пријавени говорници го става овој за-
конски предлог на гласање во начело. 

По извршеното гласање претседавајукјиот об-
јавуе оти предлогот на Законот за легализација ис-
правите во меѓународните соопштенија едногласно е 
примен во начело-. 

Се прејдуе на претрес во поединости. 
Известилецот на Законодавниот одбор Панко 

Брашнаров го чита член по член предлогот ћа За-
конот за легализација исправите во меѓународните 
соопштенија, па Векјето, гласајкји со дигање рака, 
едногласно ги усвојуе: 

Членовите 1, 2 и 3 без измени 
Членот 4 е примен со Владиниот амандман што 

го образложи Министерот на правосудне™ на 
ФНРЈ Фране Фрол, а со кој амандман се додава нов 
став втор кој гласи: „Министерот на надворешните 
работи на ФНРЈ може да одреди свој делегат при 
државниот орган на иселеничката служба да оверуе 
домашни исправи кои што ке се поднесат на овера 
на надлежните инострани органи." 

Членовите 5 и 6 се примени без измени. 
По завршениот претрес во поединости претсе-

давајукјиот К О С Р Н Павлович го става овој законски 
предлог на гласање во - целост. 

По и тврденото поименично гласање го обја-
вуе резултате- на гласањето. 

Гласате 119 народни пратеници и сите гласале 
„за", ^[сатлп 35 ' одни пратеници 

Пзтоа претседавајукјиот Павлович соопштуе на 
Векјето оти предлогот на Законот за легализација 
исправна мо мсгјународните соопштенија, кој е ко-
нечно ус-4 ен во Векјето на народите, ке биде до-
ставен на Сојузното векје на решавање, 

Се прејдуе на трекјата точка на дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за општедржавниот 
стопански план и државните органи за планирање. 

Кога известилецот на Законодавниот одбор Бо-
жидар Масларич го прочита и образложи одбор-
скиот извештај, претседавајукјиот Косан Павлович 
отвара начелен претрес по овој законски предлог. 

Зборуеле: Радоња Голубович „за" и Анка Верус 
„за", па претседавајукјиот Павлович го става овој 
законски предлог на гласање во начело. По изврше-
ното гласање објавуе да предлогот на Законот за 
општодржавниот стопански план и државните орга-
ни за планирање е едногласно примен во начело. 
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Се прејдуе на претрес во поединости. 
Известилецот на Законодавниот одбор Божидар 

Масларић го чита член по член предлогот на Зако-
нот, па Векјето, гласајќи со дигање рака едногла-
сно усвојуе: 

Членот 1 со Владиниот амандман што го образ-
ложи Владиниот повереник Звонимир Моркч, а со кој 
ставот прв на овој-член се мењава и гласи; „Со оп-

штодржавниот стопански план државата одредуе 
правец за развитокот на целокупното народно сто-
панство или на поедини негови гранки во цел на 
заштита животните интереси на народот, подигање 
народната благосостојба, правилното исползуење и 
развивање на сите стопански возможности и сили во 
федеративната Народна Република Југославија". 

Сите останати членови од членот 2 па до по-
следниот член 24 на овој Закон Векјето ги прими 
'без измени. 

По завршениот претрес во поединостите прет-
седавајукјиот Косан Павло ^ - е,сој Закон-
ски предлог на гласање во целост. 

По извршеното поименично гласање објавуе ре-
зултат на гласањето. Гласале 117 народни пратеници 
и сите гласале „за". Отсатни се 57 народни прате-
ници. 

Претседавајукјиот Косан Павлович објавуе оти 
овој законски предлог во Векјето на народите ед-
ногласно е усвоен и оти ке биде упатен на Сојуз-
нуто векје на решавање. 

Претседавајукјиот Косан Павлович- ја заклучу-
в а седницата со одобруење на Векјето во 18,15 саата 
, а идната ја закажуе за 23 мај 1946 година во 16 саатот 
со дневен ред: 

1) претрес предлогот на Законот за пополнуење 
на оружаната сила на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија со јавачка, теглечка и товарна 
стока и со преносни средства; 

2) претрес предлогот на Законот за заштита ав-
торското право; и 

3) претрес предлогот на Законот за Конвенции 
ата за културна сорабатуачка помегју Федеративна-
та Народна Република Југославија и Република Пољ-
ска, заклучена во Варшава на 15 март 1946 година. 

22 мај 1946 година 
Белград 

Секретар, Ппретседател, 
Јоза Милојевич, е. р. Бож. Масларич, е. р 

ОЛ ЗЕМСКИГЕ"СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 

ЦРНА ГОРА 
„Службени лист Народне Републике Црне Горе", 

во бројот 9 од 15 мај 1946 година, објавуе: 
Финансиски закон на Народната Република Црна 

Гора за буџетска 1946 година; 
Закон за измена Одлуката за нова администра-

тивна поделба на околиите и утврдуење територи-
ите на месните народни одбори во Народната Репу-
блика Црна Гора; 

Закон за укинуење Законот за Земската кон-
тролно—сметководен а комисија на Црна Гора; 

Закон за гаранција на Народната Република Црна 
Гора за заем од Динари 4,500.000 на Федералног 
електрично претпријатие на Црна Гора; 

Закон за заемот на Народната Република Црна 
Гора во износ од Динари 80,000.000 при Државната 
хипотекарна банка; 

Уредба за устројство на Федералног електрич-
ното претпријатие на Црна Гора; 

Закон за прогна руење гратчето Плевље за град 
и подигање Месниот градски одбор на Плевље на 
степен на Околиски народен одбор. 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА НАРОДНАТА РЕПУ-
БЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 22 од 25 мај 1946 година објавуе: 

Закон за измени и дополнуења на Законот за 
Народната влада на Србија; 

Дополнуење напатствието на Министерството за 
финансиите на Народната Република Србија бр. 
11318 од 26 мај 1945 година за применуење Уредбата 
за регулирање принадлежностите на државните слу< 
жбеници на Народната Република Србија; 

Во бројот 23 од 28 мај 1946 година објавуе: 
Уредба за укинуење Дирекцијата за транспорт 

при Претседателството на Народната влада на 
Србија; 

Правилник за работењето и организацијата на 
Санитарната инспекција на Народната Република 
Србија; 

Решење на Министерот на финансиите на На-
родната Република Србија бр. 50595 од 4 мај 1946 
година за пренесуење дел на надлежноста од Ми-
нистерството на финансиите на Народната Републи-
ка Србија на окружните и околиските народни од-
бори; 

Решење на Министерот на финансиите на На-
родната Република Србија за надлежноста на да-
ночните комисии за утврдуење даночните основици 
на данокот на доходок од IV група, на правните 
лица и државните стопански претпријатија на тери-
торијата на Народната Република Србија бр. 55321 
од 11 мај 1946 година. 

НАРОДНИ НОВИНИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
„Народне новине", службениот лист на Народ-

ната Република Хрватска, во бројот 71 од 25 мај 
1946 година објавуе: 

Правилник за полагање учителскиот дипломски 
испит во Народната Република Хрватска. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

295. Закон за војните воени инвалиди — 505 
296. Закон за легализација исправите во ме-

ѓународните соогштенија — — 509 
297. Правилник за вршење откуп на волната 

во економска 1946/1947 година — — — 510 
298. Правилник за снабдуење со животни про-

дукти гостите на туристичките', климат-
ските и бањските места — — — — 510 

299. Наредба за наплата во готово такси од 
Т. бр. 51 Законот за таксите — — — — 511 

300. Објснуење да молбите за помиловање и 
амнестија не подлежуат на плакјање 
такси — — — — — — — — 511 

301. Напатствие за исплатуење хитна помокј 
на рентниците, кои не примаат ренти од 
иностранство — — — — — — 512 

— Белград, 
— Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20. 

на Државна штампарница, Белград 


