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812. 
На основавме чл. 2 на Одлуката од 30 ноември 

1943 година за Врховното законодателно и извршно 
преставително тело на Југославија како времен ор-
ган на врховната народна власт во Југославија и на 
основ ание Резолуцијата од 10 август 1945 година за 
промена називот Антифашистко векје на народното 
ослободував на Југославија во Привремена народна 
скупштина на Демократска Федеративна Југославија, 
а на предлог на Министерот за финансии, Претседа-
телството на Привремената народна скупштина на 
Демократска Федеративна Југославија донесуе 

З А К О Н 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА 

Член 1 
Сите претпријатија задолжни на јавно полагање 

сметки и други претпријатија задолжил на водење 
пословни книги се должни по прописите на овој За-
кон да ги валоризирај ат сите свои инвест,иции, како 
што се: непокретности, макјини и м а л и н с к и постро-
шен и ја, Урегјај о д секоја врста, алати., жив и мртов 
инвентар, концесии, патенти, лицанце и слични права. 

Член 2 
1) Предвојните инвестиции од чл. 1 на овој Закон 

и фондовите кои служат за амортизација на овие 
(инвестиции се валориауат од старите југословенски 
динари во динари ДФЈ ал пари. 

2) Валоризацијата на овие инвестиции односно 
фондови се врши према книжното состојбине на ден 
18 април 1941 година. Ако книжните вредности на 
овие инвестиции односно фондови се пресметани во 
текот на окупацијата во о к у п а ц и ј а валута, имаат 
пред валоризацијата д а се вратат во стари југосло-
венски динари по курсот по к о ј биле пресметани од 
старите југословенски динари во о к у п а ц и ј а валута. 

3) От колку во време од 18 април 1941 година 
до денот на стапуење на снага на овој Закон на 
фондовите кои служат за амортизација на овие инве-
стиции се дотирани амортизациони квоти, има малу-
валоризованиот (износ на овие фондови со состоја-
нието на ден 18 април 1941 година д а се поголеми 
за амортизациони квоти кои отпагјат на овие инве-
стиции за споменатото време, сотова да се овие кво-
ти пресметаат на основание валоризованите вред-
ности на овие инвестиции во истиот постоток во к о ј 
овие инвестиции биле амортизовани. 

4) Во колку по овие инвестиции се вршени амор-
т и з а ц и и во време од 18 април 1941 година до денот 
на стапуење во снага на овој Закон со непосреден 
смален книжни износ, валоризова,ниот износ се сма-
луе за соодветни постоток на амортизацијата. 

Член 3 
1) Инвестициите од чл. 1 на овој Закон кои се 

книжени после 18 април 1941 година се валоризујат 
во динари ДФЈ во оние износи који би одговарале 
на нивната вредност во стари југословенски динари 
во време од 1 јануари до 18 април 1941 година. 

2) Во колку се вршени амортизации на 'овие ин-
вестиции, валоризованиот износ на инвестициите се 
смалуе за соодветни постоток на амортизацијата ако 
амортизациј,ата е извршена со непосредно смалуење 
на книжниот износ; ако, мепјутим, амортизацијата' 
е 'извршена преку дотирање на амортиз,ациониот 
фонд, овој фонд има Да се увелича за амортиза,ци-
они квоти кои отпагјат на овие инвестиции, сотова 
да овие квоти се пресметајат на основание валори-
зованите в,редности на ови,е инвестиции во истиот 
постоток во кој овие инвестиции биле амортизуени. 

3) Предлог за валоризација по прописите на овој 
член поднвсуе на земското Министерство за финан-
сии претпри,јатието кое е сопственик на односните 
инвестиции, давајќи притова потребни образложуења 
и докази. Одлуката за износот во к о ј овие инве-
стиции се валоризујат доносуе земскиот Министер 
за финансии по сослушуењето на Комисијата за ва-
лоризација, која има да се образуе при секое земско 
Министерство за финансии. 

Член 4 
1) От колку поедино претпријатие, пошто во 

врска со замена на окупациските пари овие делови 
на неговиот имот се пресметани во динари ДФЈ по 
односните прописи, би доспејало според билансот 
во положа ј да е пасивно, додека реална вредност на 
неговите предво,јни (инвестиции во време од 1 јану-
ари до 18 април 1941 година била поголема од изно-
сот добиен со валоризација по чл. 2 на овој Закон, 
това претпријатието може да поднесе на земското 
Министерство на финансии предлог, дава јќи потребн,и 
о б р а з л о ж у в а и докази да се такви негови инвести-
ции вал,оризујат д о износ на нивната реалн,а вред-
ност во тоа време. Одлука за износот во ко ј овие 
(инвестиции се валоризујат доносуе земскиот Мини-
стер за финансии по сослушуење Комисијат,а за ва-
лоризација при земското Министерство за финансии. 

2) Осигурително претпријатие кое во ирем и јека 
причува има инвестиции чија реална вредност во вре-
ме о д 1 јануари до 18 април 1941 ,година била пого-
лема од износот добиен со валоризација по чл. 2 
на овој Закон ,должно е таков случај да пријави на 
сојузното министерство за финансии, давај,ќи лритова 
сите потребни податци. Одлука за износ во ко ј овие 
инвестиции се валоризујат донесуе сојузниот Мини-
стер за финансии по сослушуење Комисијата за ва-
лоризација при сојузното Министерство за финансии. 

3) Сојузн,иот Министер з,а финансии може и без 
пријава на осигурителното претпријатие да донесе 
одлука за валоризација на такви инвестиции до 
износ на нивните реални вредности во спомнатото 
време а по сослушуење Комисијата за валоризација 
ири сојузното Министерство за финансии. 

Член б 
1) Износите на валоризу јамите инвестиции од 

од чл. 1 ,на овој Закон, из,разени во динари ДФЈ, не 
смејат д а бидат поголеми од износот на сегашната 
реална вредност на овие инвестиции, во колку оние 
останале неупотребиви или помалку у п о т р е б н и по-
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ради оштетуваа настан али со војни операции си, се-
која врста ИЛИ поради (измена на економските услови. 

2) Постапка за утврдување смалената вредност на 
(инвестициите по предниот став од овој член во се е 
еднаква на постапката од чл. 3 ст. 3) односно од чл. 
4 ст. 2) на овој Закон. 

Член 6 
1) Вишко вите кои ќе се појават при с л ров о дув-

нато валоризацијата имаат да се употребат првен-
ствено за покривање работните губитци и сите мана-
кови кои ќе се 'покажат во билансот пошто во врска 
со замена на окуп,азиските пари сите делови на имо-
тот се пресметани во динари ДФЈ но односните про-
писи. Евентуални вишок преку овоа има да се упо-
треби на увеличуење основната главница на прет-
пријатието од чл. 1 на овој Закон до недниот номи-
нален износ на ден 18 април 1941 година,, па потова, 
кај претпријатијата (задолжени на јавно полагање 
сметка и на увеличуење резервните фондо,ви на овие 
претпријатија до нивниот номинален износ на истиот 
ден. 

2) Оваа увеличуења главница не подлежуе на 
плакјање такса, а износите на вишковите употребени 
за увеличуење главницата и фондовите по предниот 
став на овој член не се оданочујат. 

Член 7 
1) Исклучително од чл. 6 на овој Закон, ,в шоко-

вите кои ќе се појават при спроведував валориза-
ција на инвестициите од чл. 1 на овој Закон ка ј оси-
гурителните претпријатија имаат, воколку се состав-
ни дел на п р е ми јека причува, да се употребат исклу-
чиво на увеличуење математичките резерви образу-
ван до 18 април 1941 годин,а и резерви за исплата 
настанатите а неликвидираните штет,и по осигурува 
њата на живот заклучени до 18 април 1941 година. 
Износи ,на вишковите употребени на овоа увеличуење 
несе оданочујат. 

2) Поблиски одредби за извршуење прописите на 
овој член ќе издаде сојузниот Министер за финан-
сиите. 

Член 8 
1) Валоризација по прописите на овој Закон има 

да се изврши најдоцна До 31 д,екември 1945 го,дина. 
2) Отколку в ал ориз аци јата се врши по чл. 3 или 

чл. 4 на овој Закон, сојузниот Министер за финан-
сиите може ,да одреди и подолг рок. 

Член 9 
1) За прекршување односно неи,звршуење пропи-

сите на овој Закон ќе се казнуе парично до износот 
кој не може да прејде висината ,на ,вредноста на ин-
вестициите на претпријатието. 

2) Казните ги изречуе алоа Министерство на фи-
нансиите кое е надлежно за примена прописите за 
чие прекршуење односно неизвршуење се казну е. 

3) Износите на наплатените парични казни се 
в носу ј ат во фонд за обнова на земјата и помокј на 
пострадалите краишта'. 

Член 10 
Задолжно толкуење и напатствија за извршуење 

прописите на овој Закон дава сојузниот Министер 
за финансии. 

Член И 
Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во 

^Службениот лист на Де,мократска Федеративна Ју-
гославија". 

27 октомври 1945 година 
Београд 

Претседателство 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 
Секретар, Претседател, 

Омер Глухић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

813. 
Па основани е членот 2 на Одлуката од 30 ноем-

ври 1943 година за Врховното законодателно и из-
вршно представително тело на Југославија како вре-
мен орган на врховната народна власт во Југосла-
вија и на основание Резолуцијата од 10 август 1945 
година за промена називот Антифашист^ векје на 
народното ослободамење на Југославија во привре-
мена народна скупштина на Демократска Федера. 
тивна Југославија, а на предлог на Министерот за 
народното облободуење на Југославија во Привре-
мената народна) скупштина на Демократска Федера-
тивна Југославија донесуе 

З А К О Н 
ЗА УРЕДУЕЊЕ СУДЕВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУЕЊЕ И ВРХОВНИОТ СУД НА СОЦИЈАЛ-

НОТО ОСИГУРУЕЊЕ 

I) Општи наредуења 

Член 1 
Со законот за спроводуење социјалното осигу-

руење на подручје на Демократска Федеративна Ју-
гославија оснуените судеви на социјалното осигу-
руење и Врховниот суд на социјалното осигурував 
се специјални судеви во омисал чл. 1 став 2 на За-
конот за уредуење народните суде,ви. 

Член 2 
Тие су,деви се исклучиво надлежни за судење за 

сакањата 'на осигураниците и нивните правно овла-
стени сродници против носителот на социјалното 
осигуруење, кои извират од односите на осигуру-
ењето. 

Споровите за постојавање сродство решава ре-
довниот народен суд. 

II) Судеви на социјално осигуруење 

Член 3 
Суцеаите на социјално осигуруење судат во спо-

ровите од социјално осигуруење (чл. 2) во првиот 
степен. 

Они судат во векје од Претседател односно за-
меник на претседателот и дв,а; лрисудители. 

Судењето е јавно. Судот може да ја исклучи 
јавноста кога това сакат обзирите на јавниот ред и 
поредак. 

Член 4 
С у д е в т е на социјално осигурував ќе се обра-

зујат при Окружните судеви на чии подручја се на-
вогјат седишта на филијалите на Земските заведени. 
ја за социјално осигурував. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
судот за социјално осигурував ги назначуе на три 
години Министерот за правосудна на федералната 
единица односно Претседателството на Народната 
скупштина на Војводина од редовите на изборните 
судии на дотичниот Окружни суд ,водејќи лритова 
сметка за стручно-правната спрема на судијата. 

На судијата на кого престануе редовна служба 
при Окружниот суд пред истечуење на тој рок пре-
стануе и должноста во Судот за социјално осигу-
рував . 

Претседателот на Окружниот суд може на прет-
седателот на Судот за социјално осигурував да по-
вери и редовни судски работи на Окружниот суд, 
ако това неговата запосленост во Судот за соци-
јално осигуруење допушта. 

Член 5 
Присудителите ги повикуе на судење Претседа-

телот на Судот за социјално осигуруење од редови-
те на присудителите на Окружниот суд по унапред 
востановениот ред и това по возможност од редови-
те на осигурениците. 



Пета.к, 2 ноември 1945 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 85 — Страна 899 

Член 6 
Административните работи на Судот за социјал-

но осигуруење врши административниот персонал на 
Окр.ужниот суд под надзор на Претседателот на Су-
дот за социјално осигуруење. 

Судевите на социјално осигуруење и\'аат свои 
посебни деловодни протоколи, регистри и печати. 

III) Врховни суд на социјално осигуруење 

Член 7 
Врховниот суд на социјалното осигуруење ре-

шава за споровите од социјалното осигуруење (чл. 
3) по повод жалби на странките, како и по повод на 
надзорните жалби на јавниот обвинител на федерал-
ните единици односно аутономната покраина Војво-
дина против правноснажните осуди и другите одлу-
ки на Судот за социјално осигуруење. Врховниот 
суд на социјално осигуруење може со својата одлу. 
ка првостепената осуда односно одлука да потврди, 
укине или преиначи. 

На Врховниот суд атри,п ат ја право на надзор над 
работата над сите судеви за социјално осигуруење. 

Член 8 
Надзорните жалби на Јавниот обвинител на Де. 

мократска Федеративна Југославија против осудите 
и другите одлуки на Врховниот суд За социјално 
осигуруење решава Врховниот суд на Демократска 
Федеративна Југославија на своето опште заседание. 

Член 9 
Врховниот с,уд за социјално осигуруење се са-

стои од Претседател и најмалку пет судии. Спрече-
ниот Претседател го заменуе во неговите должности 
судија кого за това ќе го одреди Претседателот. Вр-
ховниот суд за социјално осигуруење има освем 
това потребен број секретари и потребен админи-
стративен персонал. 

Бројот на судијите и секретарите како и на ад-
министративниот персонал го од реду е Министерот 
за правосудие на Демократска Федеративна Југосла-
вија. 

Член 10 
Претседателот и судиите на Врховниот суд за 

социјално осигуруење ги изберуе Привремената на. 
родна скупштина на пет години. Она може и пред 
истечуење на тој рок да ги опозове ако за това по-
стојат законски разлози. 

Може да биде избрано секое лице кое има би-
рачко право, но при изборот требе да се води смет-
ка за потребната правностручна спрема на канди-
датот. 

Секретарите и административниот персонал ги 
именуе Министерот за правос,удие на Демократска 
Федеративна Југославија. 

Секретарите мораат да имат свршен правни фа-
култет. 

Член 11 
Врховниот суд на социјалното осигуруење суди 

во векје од претседател, односно негов заменик и 
двојица судии. 

Правилник за внатрешно работење на Врховниот 
суд за социјално осигуруење пропишуе Претседа-
тел уз одобруење на Министерот за иравосудие на 
Демократска Федеративна Југославија 

IV) Трошкови на постапката 

Член 12 
Трошковите на судската постапка на судевите 

за социјално осигуреше ги сносуе носителот на со-

цијалното осигуруење со исклучение во случај ако 
Судот најде да трошковите настанале со овесна по-
стапка на тужителот. . 

Трошковите настанале со суделуење на вештаци 
повикани на нарочно сакање на тужителот како и 
и р авоз а с туин ички трош,кови на тужителот сносуе се-
кој пат странката која спорот е изгубила. 

Трошковите настанале -со суделуење од вештаци 
повикани на нарочно сакање на носителот за соци-
јално осиг,уруење како и трошковите кои ќе наста-
нат од застунуење носителот на социјалното осигу-
руење ги сноси секој пат носителот на социјалното 
осигуруење. 

V) Прелазни и завршни наредуења 

Член 13 

До превземање пензискиот фо,нд на работници-
те на државните соопштителни институции (чл. 117 
Правилникот за работниците на државн,и ооопшти-
телни институции од 24 јуни 1939 година) по Среди-
шното заведе ние за социјално осигурува е ќе р е шае а 
по тужбите од чл. 149 став 3 на споменатиот Пра-
вилник Врховниот суд на социјалното осигурував. 

Член 14 

Во федералните единици, во кои уште несе осну-
ени филијали на Земското завел ение за социјално 
осигуруење, ќе се образуе Суд на социјалното оси-
г^руење во седиштето на Земското заведение со над-
лежност за цело подручје на Земското заведение. 

Член 15 

Се овластуе Министерот за правосудие на Де-
мократска Федеративна Југославија, да во споразум 
со Министерот за социјална политика на Демократска 
Федеративна Југославија со Уредба да пропише про-
писи за поставка пред су,девите на социјалното оои-
гуруење како и Да дава потребни напатств,ија во 
врска со спроводуењето на овој Закон. 

Член 16 

Сите поднески кај судевите за социјално осигу-
руење се ослободени од такси. 

Член 17 

Судевите по овој Закон и\;аат да се образуат 
најдалеку во рок од 30 дена по неговото стапуење 
на снага. 

Член 18 

Со денот на објава на овој Закон преетанујат да 
важат сите правни прописи кои се во противност со 
одредбите на овој Закон. 

Член 19 

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во 
„Службениот лист на Демократска Федеративна Ју-
госла.вија". 

26 октомври 1945 година 
Београд 

Претседателство 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 
Секретар, Претседател, 

Омер Глухић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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814. 
(На основани^ членот 2 на Одлуката од 30 но-

ември 1943 година за Врховното законодателно и 
извршно претставително тело на Југославија како 
времен орган на врховната народи! власт во Југо-
славија и на основание Резолуцијата од "О август 
1945 година за промена називот Антифашисткого ве-
кје на народното ослободував н,и Југославија во 
Привремена народна скупштина на Демократска Фе-
деративна Југославија, а на предлог на Министерот 
за социјална политика, Претседателството на При-
времената народна скупштина на Демократска Феде-
ративна Југославија донесуе 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТНИЧКИТЕ ПОВЕРЕНИЦИ ОД 23 ЈУЛИ 

1945 ГОДИНА 

Член 1 
Член 1 на Законот за работничките повереници 

од 23 јули 1945 година се меаава и гласи: 
„Во сите приватни, задружни и државни 'прет-

пријатија, надлештва, институции и организации, во 
кои е запослено најмалку пет работници, намештени-
ци и службеници, се и з б и ј а т повереници н,а работни-
ците, намештениците и службениците (работнички 
повереници)". 

Член 2 
Став 1 на чл. 3 се меаава и гласи: 
„Задача на работничките повереници е: 
а) да рабатот на заштита социјалните, економ-

ските и културните интереси на работниците, наме-
штениците и службениците; 

б) да поможујат во унапредував работата и ра-
ботната дисциплина во претпријатијата, надлештвата 
и институциите; 

в) да вршат контрола на производството и извр-
шував планот во претпријатијата исклучи еј ми ги 
војните претпријатија, односно частните претприја-
тија или делови на частните претпријатија кои ра-
ботат исклучително за војска; 

г) да поможујат на надлежните власти во кон-
трола на извршував законите, уредбите и наредбите 
на власта". 

Точка 5 став 2 на истиот член се меаава и гласи: 
„5) да на управите на претпријатија дават свое 

мнение за примање и отпуштање работници и наме-
штеници и да водат евиденција за несретни случаи 
во претпријатијата и за това редовно известујат над-
лежната власт". 

Член 3 
Членот 12 се брише, а членот 13 постанав член 

12 и гласи: 
, З а постапка по кривичните дела од чл. П на 

овој Закон се надлежни околиските судеви". 

Член 4 
Членовите 14, 15, 16 и 17 постануат членови 13, 

14, 15 и 16. 

Член 5 
Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска Федеративна ЈУ" 
гославија". 

26 октомври 1945 година 
Белград, 

Претседателство 
на Привремената народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 
Секретар, Претседател, 

Омер Глухић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

815. 
На основание чл. 5 О,длуке на Антифашисткиото 

векја народног ослободуваа Југославије о уводу-
е а у једнообразното рачуноводство бр. 130 од 1 фе-
вруара 1945 година Стопанскиот совет донаша 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕЈДУЕЊЕ ДРЖАВНОТО РЕВИЗИОНО ЗА-
ВЕДЕНИЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДРАТИВНА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА в о СОСТАВ НА СТОПАНСКИОТ 
СОВЕТ НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА 

Член 1 
Државното ревизионо заведение на Демократ-

ска Федеративна Југославија при сојузното Мини-
стерство за трговија и снабдував прејдуе во состав 
на Стопанскиот совет на сојузната влада. 

Член 2 
Уредбата за основуеае Државното ревизионо за-

ведение Каб. бр. 544 од 27 јуни 1945 година остануе 
и понатака во сила со това. да сите права и овла-
стуваа кои според та ја Уредба припгјале на соју-
зното Министерство за трговија и снабдував преј . 
дуат на Стопанскиот совет. 

Член 3 
Сите кредити на Државното ревизионо заведе-

ние за текјукјата буџетска година, како и оние кои 
ќе бидат одобрени за наредната буџетска година, се 
преносуат на буџетот на Стопанскиот совет. 

Член 4 
Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе биде обна-

родована во „Службениот лист". 

Бр. 1523 
29 октомври 1945 година 

Београд 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Андрија Хебранг, с. Р. 

816. 
На основание чл. 6 Законот за демобилизација 

најмладите годишта и други партии постари годи-
шта на обвезници, хранители и сите жени од Југо-
словенската арзи ја и морнарица о д 26 октомври 
1945 година пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИ-
ЈА НАЈМЛАДИТЕ ГОДИШТА И ДРУГИ ПАРТИИ 
ПОСТАРИ ГОДИШТА НА ОБВЕЗНИЦИ, ХРАНИТЕ-

л и и СИТЕ ЖЕНИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
АРМИЈА И МОРНАРИЦА 

Член 1 
Решенијата за демобилизација офицери, но чл. 

1 точка Б (под 3) на Законот ќе ги донесуат: 
Штабовите на армиите и на нив рамни шта-

бови и команди за лица на чин поручник и понизок; 
за лица на положа ј агјутант на батаљон и понизок 
и за лица на положај војни чиновник III и IV гру,па. 

Министерството за народна одбрана (Персо-
н а л н о ^ одделение) за сите лица на чин капетан и 
поручник, воен чиновник на 1 и II група и за лица 
на положа ј командант на баталјон и повисок. 

За демобилизација на секој офицер да се под-
несе извештај на Министерството за народна одбра-
на (Персонално одделение) со потребни прилози 
(Картон на основни податци). 
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Член 2 
По чл. 2 точка а) на Законот ќе доносуат реше-

ние за задржуење специјалисти во оружена сила 
штабовите на армиите, Воздухопловството и Морна-
рицата, командите на родовите на војската, коман-
дата на позадината на Министерството за народна 
одбрана, штабот н,а Партиската бригада, а за Ми-
нистерството на народна одб,рана и институциите 
непосредно потчинети на истото, Персоналното од-
деление на Министерството за народна одбрана. 

Решенијата за задржуење специјалисти во Југо-
словенската о,ружена аила кои биле во Југословен-
ската армија и морнарица 2 години и повише, а кои 
требе сходно на чл. 2 точка а) да се преведат во 
работници, односно чиновници со соодветна плата, 
може да ги донесуе само Персоналното одделение на 
Министерството за народна одбрана На основаше 
образложените предлози на штабовите на армиите и 
на нив рамни команди. 

Специјалисти на кои е признаено својство на 
хранител по чл. 2 на Законот за демобилизација од 
19 ј,ули 1945 година не можат да бидат задржани на 
војна служба, исклучително ако оние сакаат да оста-
нат во Југословенската армија и морнарица со при-
надлежности, кои ќе им се определат според доде-
лената должност, а во колку има за това буџетски 
возможности. Решенија по овоа може да доносуе 
само Персаналиото одделение на Министерството за 
народна одбрана на основани^ образложените пре-
длози на штабовите на армиите или на нив рамни 
штабови. 

Член 3 
Ј1ица кои по Законот имаат право на демобили-

зација, а сакаат ,да останат во Југословенската армија 
и морнарица сходно на чл. 2 под б) на Законот ќе 
се постапи по чл. 2 на Правилникот за извршуење 
Законот за демобилизација Мб. бр. 9100 од 4 ав 
густ 1945 година („Службен лист" бр. 57 од 7 ав-
густ 1945 година). 

Член 4 
При изврш.уење демобилизацијата имаат да се 

во поглед на превоз, исхрана, опрема', парични ,пр1и-
надлежности, останало материјално обезбедуење и 
издавање уверења во се да се применуат одредбите 
на чл. 9—19 (заклучно) на Правилникот за извршу. 
ење Законот за демобилизација Мб.бр. 9100 од 4 
август 1545 година, „Службен лист" бр. 57 од 7 ав-
густ 1945 година со оваа дополнуваа: 

1) Обвезниците кои требе да бидат демобилиса. 
ни, а болни се, не се отпуштаат се додека не се из-
л е з а т , со това да после прележаните болести, во 
цел на опоравуење, можат да се задржат во нив-
ната единица уште 14 дена, после рокот предвиден 
за нивната демобилизација, ако това сакаат. 

2) Транспортуењето на демобилисаните обврзници 
со железница има да се врши во загреани вагони, 
кои мораат да бидат дезинфековани. Каде год е 
това возможно демобилисаните требе да се транспор-
туат со посебни војни композиции., а ка ј помали 
транспорти во засебни вагони. 

3) На станиците за исхрана, предвидени во чл. 
10 на поменатиот Правилник, за транспорти кои 
пројдуват има да биде припремено топло јадење и 
топли пијачки. 

Освен това на овакви станици да се организуат 
амбуланти за укажуење лекарска помокј со еден ле-
кар и потребен број болничари со носила и најло, 
требни лекови. 

Член 5 
Штабовите на армиите, В оздухоп ловството, Мор-

нарицата, командите на родовите на војската, поза-
дината и Гардиската бригада, ќе достават на зем-
ските влади до 15 ноември 1945 година, податци за 
бројот на демобилисаните, кои ќе се вратат во ло-
гичната фадерална единица^ кои бараат материјал 
за изработуење и поправуење уништените домови, 

заем за изработуење или поправував уништените 
домови или оние кои бараат работа, по врстите на 
работата за кои одговарат по квалификацијата. 

Образецот за доставував овие бројни стања ќе 
го пропише Министерството за народна одбрана со 
посебно наредуење. 

Штабовите и командите од првиот ,став ќе изда-
дат наредуење за отпуштање оние кои бараат рабо-
та дури по примањето извештајот на земските влади, 
да е работата на демобилисаниот ,вистински обезбе-
дена, а ако оние сами с,акаат и пред но што им биде 
работата обезбедена. 

Член 6 
Одредбите на чл. 4 на Законот важат и за лица 

отпуштени од Југословенската армија во време од 
1 мај 1945 година до објавуењето Закон,от, воколку 
до сега не им се регулисани мате,ријалните принад. 
лежности по Законот за демобилизација од 19 јули 
1945 година и воколку несе исклучени со точ. г) чл. 
4 на Законот за демобилизација од 19 јули 1945 го-
дина. 

Овакви лица ќе ги поднесат своите молби нај-
далеку до 31 декември 1945 година ,на мобилизаб-
ените оддели во седиштата на админист,ративни,те 
окрузи во кои сега живеат. Своите молби ќе ги об-
разложат со следните податци: 

а) Датумот на стапуењето во НОВ, ПОЈ ,ил,и Ју-
гословенск,а армија или морнарица. 

б) Штабот, командата, единицата односно инсти-
туцијата од која е отпуштен (чета, баталјон, брига-
да, дивизија, армија воколку овие податци им се 
познати). 

в) Датумот и разлогот на отпуштањето. 
г) Кој чин имал при отпуштањето од Југосл,овен-

ската армија или морнарица. 
д) Каков положај завземал при отпуштањето од 

Југословенската армија односно морнарица. 
гј) Во каква служба во граѓанството, односно 

на каква работа логичното лице се најдуе сега и од 
кога. 

е) Точна адреса на молителот: име (фамилијар-
но, татково родено и родено), место, улица и број, 
околија, округ, федерална единица,. 

На оваа молба логичните лица ќе приложат пре-
писи на сите документи, оверени од страна на над-
лежните месни народни одбори, во кои ги докажуат 
п о д а р и т е под а), б), в), г) и д). Воколку не би мо-
гле да ги прибават овие документи од единици во 
кои служиле, тога ќе наведат два лица кои се нај-
дуат во Југословенската армија и морнарица, од кои 
едно мора да биде раководител-официр, ко ј ќе може 
да потврди за нивните наводи. За овие сведоци да 
се ,наведе во која единица и во кое место сега служат. 

Мобилизациските оддели ќе ги проучат овие 
молби, па ако несе потполни ќе ги вратат на молите-
лот поради надополнуење. 

Исправните молби ќе се достават непосредно на 
штабот на армија на чија територија се најдуат, кој 
ќе постапи овака: 

1) Да проучи податците и документите поднесе-
ни во молбата. Ако тие документи несе достатачни, 
молителот наводуе сведоци кои требе да ја повтрдат 
истинитоста н,а неговите наво,ди, ќе ги достави ти,е 
молби на единицата во која логичните сведоци се 
надујат , кои ќе дадат писмена изјава да ли се по-
датците на молителот вистинити или не. 

2) Ако биде утврдено да се овие податци на мо-
лителот вистинити штабот на армијата ќе донесе ре-
шение, која сума пари по чл. 4 на Законот за демо-
билизација од 19 јули 1945 година на логичниот му 
припаѓаа ако е борец, подофицир или официр на 
чин поручник или понизок, војни чиновник на Ш или 
IV група или ако бил на положај агјутант на бата-
лјон или понизок. По тов,а ќе наведе, да изврши 
исплатуење благајната на оној штаб, ,команда!, едини-
ца или институција, која е најблиска на местото на 

живеење на логичното лице, како и да тој штаб, ко-
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манда, единица или институција издаде Уверение по 
чл. 19 на Правилникот за извршуење Законот за де-
мобилизација Мб. бр. 9100 од 4 август 1945 година. 
Исплатуењето и издавањето уверења има да се 
ИЗБУШИ на циничното лице лично или ,на лице кое за 
това сет ќе го. овласти, во ,која цел штабот, командата, 
единицата или институцијата, која гребе да врши 
исплатуење ќе го повика преку надлежниот војно, 
територијалниот орган. 

Член 7 
Штабовите на армиите ќе ги достават молбите 

поднесени по чл. 6 на ово ј Правилник, на оние лица 
кои имаат чин капетан и повисок, воен чиновник на 
И и I група, како и оние лица кои имале за време 
службата во Југословенската армија и морнарица по-
ложај командант на баталјон и 'повисок, на Персо-
налното одделение на Министерството за народна 
одбрана која ќе донесе соодветно (решение и поста-
пи во духот на чл. 6 точка 1 и 2 на овој Правилник. 

Член 8 
На лицата по последниот став чл. 4 на Законот 

не следуе храна, облекло и обукја ,по чл. 3 на Зако-
нот за демобилизација од 19 јули 1945 година. 

Член 9 
Молби за признавање хранителна погодност во 

смисал чл. 2 на Законот за демобилизација од 19 
јули 1945 година можат и понатака да се подносуат 
придржуејки се шри това на чл. 3, 4, 4а), 5, 6, 7 и в 
на Правилникот за извршуење Законот за демоби-
лизација Мб. бр. 9100 од 4 август 1945 година 
(„Службен лист" бр. 57 од 7 август 1945 година). 
Рок за поднесуење овие молби на командите на вој-
ните подручја, односно на одделот на град Беог-
град и Загреб е 1 февруари 1946 година. После тој 
датум молбите векје не ќе се земаат во постапка 

Мб.бр. 15100 
1 ноември 1945 година 

Београд 
Министер за народна одбрана, 

Ма,ршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с р . 

817. 
Н а основавме Законот за изменуење и дополну-

ење „Законот за демоби,лизација постарите годините 
на обвезници, жени и хранители во Југословенската 
армија и морнарица" од 26 октомври 1945 година и 
на основание членот 9 н,а Законот за демобилизација 
постарите г о,диш т а на обвезници, жени и ,хранител и 
во Југословенска армија и ,морнарица од 19 јули 
1945 година пропишувам 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА 
ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИЗА-
ЦИЈА ПОСТАРИТЕ ГОДИШТА НА ОБВЕЗНИЦИ, 
ЖЕНИ И ХРАНИТЕЛИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКА АР-
МИЈА И МОРНАРИЦА МОВ. БР. 9100 ОД 4 АВГУСТ 

1945 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ" БР. 57 ОД 7 
" АВГУСТ 1945 ГОДИНА) 

1) После чл. 4 н,а Правилникот да се додаде нов 
член „4а" кој да гласи: 

„4а" 
Неспособните задругари, и членови на фамилија 

по чл. 2 (последен став) на Законот ги прегледуе и 
цени супер-,ревизис кат а комисија на Командата на 
БОЈНОТО подручје. Позивот на лекарски преглед на 
овакви неспособни задругари и членови на фамилија 
ќе вршат на ос,новани^ податците во поднесената 
молба, надлежните команди на војнато подручје. 

По предлогот на овакви задругари односно чле-
нови на фамилија, супер-ревизреката комисија издава 
уверение за прегледот. Во ово,а уверение мораат да 
бидат изнесени сите поважни анамнестички податци 
со целата дијагноза и мнението на коми,сијата за 
способност,а за работа и приврадуење, на прегледа-
ниот задругар, односно членот на фамилијата. Овоа 
уверење се приложуе на молбата за признавање на 
обвезникот хранилач,ката погодност. 

За г,рад Београд и Загреб ќе се оформи супер-
ревизиска комисија ,кај мобилизгниените оддели на 
град Београд и, Загреб. 

Како неспособни задругари и членови на фами-
лијата се сметат и правилни (трудни) жени, поро-
дилен и д о ј и леи, што гребе да утврдат означените 
комисии придржувајќи се одредбите на Прилогот уз 
времен Правилник за оценуење способноста за војна 
служба (Забелешка на страната 51). 

2) Во чл. 6 на Правилникот, став трети, место 
зборот „1 октомври 1945 година" д,а се стави ,Л фе-
вруари 194,6 година". 

3) Член 12 да се замени со нов, к о ј да гласи: 

„Член 12" 
За извршуење исплатуењето по чл. 4 на Законот 

командирите на чети или ,на нив рамки и повисоки 
раководители имаат да направат посебни списоци 
за оф ич ири, посебни за п,одофицири, посебни за бор-
ци со овие рубрики: редни број; чин; фамилиј,арно 
име, татково родено и родено; на к о ј положај при-
надлежности е примал во армијата односно морна-
рицата (само кај офицери); ден, месец и година кога 
влегол во НОВ, ПОЈ и ЈА; сумата која му следуе 
по чл. 4 на За,конот; обустава, на сметката на данок; 
нето сума, за иоплатуење; за белешка ,и потпис на 
примате,лот. Овиа списоци да се поп,олнат и това: 
за борци ,и подофицери на основание лодатците од 
единични списоци (книга на евиденцијата на подо-
фицери ,и борци), а за офицери,те на основание ре-
шението за демобилизација надлежн,ите штабови, ко-
манди,, единици и институции, во кои мора да е на-
значен и последниот положај на лицето кое се ,де-
м,обилизуе, како и да ли се дотичното ли,це демоби-
ли,зуе на барање на државните (институции поради 
стапуење на служба во државниот а,парат. 

Така сочинети списоци и оверени од претпо-
ставените раководители, ќе ги оверат други претпо-
ставени ра,ковод,ители и ќе ги достават на, штабот 
на дивизии ат а или ,на него рамен или повисок штаб, 
кој ќе донесе решение за ис,платуење и изврши 
иоплатуењето. 

4) Чл. 14 ,да се замени со нов кој да гласи: 

„Член 14" 
Кај применуењето на член 4 н,а Законот да се 

придржуе на овоа толкуење: 
а) за офицери да се сметаат сите оние лица кои 

се на офицерски функции т. е. кои се поставени на 
со формаци,ја предви,дени офи,церски положаји, или 
се најдуат н,а расположена најмал,ку во положај на 
водник (група 11), без обзир да ли и,маат офицерски 
и подофицерски чино,ви и да ли имаат чин вооп,ште. 

За офицери имаат да се сметаат и оние лица 
на кои чинот им е признат со „Слу,жбен,иот лист" 
или со „Билтен", а не се најдуваат н а поло,жај. Тие 
требе најбитно да се предложат за поставуење или 
да се стават на расположење в,о положај кој им од-
го,ва,ра; 

б) за подофицери се сметаат сите оние лица кои 
се поставени или ставе,ни на расположење на со 
формација предвидени подофицерска функција т. е. 
на положби помали од водник, без обзир ,да ли имаат 
подофицерски, чин; 

в) за борци се сметаат сите оние, ,кои не се по-
ставени ни на офицерски, ни на подофицерс,ки по-
ложен во нашата армија, односно ,морнарица нити се 
ставени на ,расположење во тие положаји, без обзир 
да ли имаат подофицерски чин или не; 
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г) на лицата кои се на положа ј на војни чинов-
ници, во колку не се (исклучени со' точ. г), чл. 4 на 
Законот, при д е мобилизацијата Да се исплатуе па-
рична помокј во духот на чл. 4 точка а) според чи-
новнички^ полошаји кои ги зав,земале; 

д) под принадлежности по чл. 4 имаат д а се 
сметаат основната плата и додатокот на годините на 
службата, а без додаток на деца. 

Мб. бр. 15101 
31 октомври 1945 година 

Београд 
Министер за народна одбрана, 

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

818. 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ НА СОЈУ-
ЗНАТА ВЛАДА ЗА КНИЖЕЊЕ ВОЈНАТА ШТЕТА 

Во последно време се поставуе од стра,на на за-
интересуени банки, фирми и претпријатија често- пра-
шање на кој начин има да се книжи војната штета 
и да ли истата може да се отпишуе од подучената 
добивка или од постоекјите резерви. 

Од горните разлози а во цел д а не би дошло до 
неправилни книжењ,а се ставуе ма знаење на сите 
заинтересуени да војната штета мора Да се книжи 
на засеана активна сметка и за сега не може да се 
отпише било пооделно било во целост ни преку смет-
ка на губиток и добиток ни со пребивање од било 
која пасивна сметка. 

VII бр. 8488. — Од сојузното Министерство за 
финансии, 28 октомври 1945 година. 

819. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ -
ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ СТОКА СВЕСКА 1 ОД 

1 АВГУСТ 1945 ГОДИНА 

д о п О' л н У е њ е 
Во прилог V на страна 51 требе д а се дополни 

со следното: 
Земун—Бео гр,ад 

За превозуење стока во колски товари со тра-
јект или варијанта преку друмскиот мост на Сава 
помегју станиците Земун и Београд или обратно за 
в аир е дни трошкови од1 кола динари 50.—. 

Важи од 2 ноември! 1945 година!. 
Т а р и ф н о т о обавестуење ГУЖ број 8752/45 обја-

вено во „(Службениот лист" број 60 од 14 август 
1945 година Рег. бро ј 575 остануе и понатака во 
важност. 

ГУЖ бр. 16454/45. — Од Главната управа на же-
лезниците. 

820. 
ТАРИФСКО ОБАВЕСТУЕЊЕ 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ -
ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ СТОКА СВЕСКА 1 ОД 

1 АВГУСТ 1945 ГОДИНА 

Д о ,п о л н у е њ е 
Во отсек Ц) на Споредната лристојба на страна 

31 во точ. 5 на Пристојбата за претоваруење стока 
од коли на нормален ,колосек во коли на тесен коло-

сек или обратно, после тон. е) да се додаде нова 
точка ф) која гласи: 

ф) Дополнителни пристојби за п р е т о в а р а њ е во 
Босански Брод: 

Поради и,склучителни прилики во станица Босан-
ски Брод освен пристојби и трошкови о д а) до е) 
се плакја времено уз горе наведената пристојба уште: 

Под а) 
3. За 100 кг динари 1.50 
4. За 100 к г . „ 1.— 
5. а) од парче —' „ 0.20 

Р) „ „ „ 1 . -
7) „ „ „ 0.60 
б) з,а 100 кг „ 0.20 

6) За 100 кг „ 2.20 
П о д 6) 

За 100 к,г „ 0.60 
Под ц) 

За 100 к,г „ 0.60 
Под д) 

за 100 кг „ 1.50 
2. „ 100 „ „ 1.60 
3. „ 100 „ „ 2.50 
4. „ 100 „ „ 1.50 
4. „ 100 „ „ 1.50 

Важи од 28 октомври 1945 година. 
ГУЖ бр. 19559/45. — Од Главната у,пра,ва на же-

лезниците. 

ОДЛИКОВЛНИ^ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Антифашисткото векје на народното ослободував 
на Југославија 

на предлог ,на Врховниот ,ко,мандант на Југосла-
венската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

,р е ш у е 
да се за осведочени херојски дела, умешност во ко-
мандувањето и нарочити заслуги ,во борбата за осло-
бодуење ,нашите народи, одликујат 

СО О Р Д Е Н О Т НА ,НАРОДНИОТ ХЕРОЈ: 
генерал.лајтнант Милутиновић Иван. 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД: 
полковници: Мартиновић Ратк,о и Стамболиќ Пе-

тар. 
СО ОРДЕНОТ НА НАРОДНОТО О С Л О Б О Д У Е Њ Е : 

генерал-лајтнант Поповић Коча. 
СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД: 
Богдановић Душан и Чолаковић Родољ,уб; 
полковник Ђур,ић Мома; 
Грујић Радован и Нешковић др. Благоје; 
полковници: Пенезић Слободан и Зечевић Владо; 
генерал-лајтнант Жујо,вић С р е т е н Црни. 

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
Бошковић Станислав; 
потполковник Дедијер Владимир; 
Ђуровић Михајло, Ј осипов,ић Срба, Лековиќ 

Воја, Смиљаниќ Милан и Влајковић др. Милорад. 
СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 

Бабовиќ Спасенија-Цана, Ивановиќ Сл-ободан " 
Лале и Марковић Мома; 

потполков,ник Мијушко,вић Радован; 
Митровиќ Митра, Попивода Крсто и Радосав, 

љевић Добривоје-Боби; 
Мајор Станковиќ Никола; 
полковник Стефановиќ Светислав. 

,Бр. 258 
6 јули 1945 ,година 

Бес г,рад 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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Д Е К Р Е Т ^ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДА 

Со Решение на Министерот за пољопр,ивреда на 
сојузната влада Ј бр. 1952 од 28 септември 1945 го . 
дина, а на предлог на Одељењето за државни пољо-
привредни имоти и претпријат.ија, се поставуе Љ у -
девит Вајценхофер, стручњак за пољоп риаредни ма-
шини за хонорарен службеник на Министерството 
за пољопривреда на сојузната влада, со право на 
принадлежности од 4200.— динари месечно. 

Со Решение на Министерот за пцувопривреда на 
сојузната влада Л бр. 1951 од 28 септември 1945 го-
дина, а на основание на устмена молба престаје 
службата на инж. Димитрије Радовановић, чиновник 
на Министерството за пољопривреда на сојузната 
влада IV положајна група 2 степен. 

Со Решение на Министерот за пољопривреда на 
сојузната влада I бр. 1953 од 28 септември 1945 г о . 
дина, а на предлог на Одељењето за аграрна поли-
тика, се поставуе инж. Миодраг Туцовић, пољопри. 
вредии стручњак чиновник VIII ,положајна група, 
који е дошел ,из заробљеништвето, за референт на 
Одељењето за аграрна политика на Министерството 
за нољопривреда на сојузната влада, со право на 
принадлежности на чиновник VII положајна група. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ 
И ТЕЛЕФОН 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 9131 од 27 јули 1945 година, а на осно-
вание чл. 1 ,и 4 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење на држав,ни службеници на Демократска Фе-
деративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регули. 
суење принадлежности на државни службеници од 
граѓански ред, се поставујат за чиновнички при-
правници по Ѕ 45/2 Ч. з. во Дирекцијата за пошта, 
телеграф и телефон Сарајево, Лисац Ј. Јосип, свр. 
шен ученик на Државната средно-техничка школа 
во Сарајево; во Т. т. секција Приштина Мухамед Бе-
риша, свршени ученик на средња техничката школа 
(американске) во Тирана и дипломиран електро-тех. 
ничар; за служители 2 група во пошта, телеграф и 
телефон Качаиик Стамен,ковић М. Славко; во пошта, 
телеграф и телефон Приједор Микан Ђ. Милутин; 
во пошта, телеграф и телефон Грачаница Наимка-
дић Заим и во пошта, телеграф и телефон Драгаш 
Меџит П. Есат. 

Со Реше,ние на Министерот пошта, телеграф и 
телефон бр. 12480 од 8 септември 1945 година, а на 
оонование чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уна-
предуење на држа,вни службеници на Демократска 
Федеративна Југославија ,и чл. 2 Уредбата за регу-
лисуење принадлежности на државни службеници од 
граѓански ред се поставујат во Главниот телеграф 
Београд: за чиновник приправник по 5 45/1 Ч. з. 
Сертиќ И. Душан, свршен ученик со нижи течајни 
испит од Београд; За служител, III група Стајић С. 
Драгослав, свршен ученик на основна школа досега 
у војно пленство; и во пошта Београд 2: за служи-
тељ III група Стевић А. Милисав, земљорадник од 
Мрзеница. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 12421 од 8 септември 1945 година, а 
на о с н о в а т а молбата и предлогот на Дирекцијата 

за пошта, телеграф и телефон во Београд се уважуе 
оставката на државна служба на Теодосијевић Л. Во. 
ј нела в, служител, друга група 1 периодска површи-
на пошта, телеграф и телефон Београд 2. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 12422 од 8 септември 1945 година, а 
на основание чл. 1 и 4 . Уредбата за поставуење и 
унапредуење на државни службеници на Демократ-
ска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за ре-
гулисуење принадлежности на државни службеници 
од г р а ѓ а н с к и ред и останалите јавни службеници на 
сојузните Министерства и установи поставуе за и. 
т. т. званичници трекја група: во пошта, телеграф 
и телефон Дрвар Рељић И. Божа од Мартин Брод, 
срез Дрвар; и во пошта, телеграф и телефон Кључ 
Танасић Ј. Пера од Руденица срез Кл,уч 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 12485 од 8 септември 1945 година, а 
на основан,ие чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и 
унапредуење на државни службеници на Демократ-
ска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за ре-
гулисуење принадлежности на ,држа,вни службеници 
од граѓански ред, се поставуе за чиновнички при. 
правник по 5 45/2 Ч з. во Министерството за пошта, 
телеграф и телефон — Персо,нално одељење Дицић 
Д. Лепосава, свршена ученица на вишиот течајни 
испит од Београд. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

812. Закон за валоризацијата — — — — — 897 
813. Закон за уредуење судовите на социјал-

ното осигуруење и Врховниот суд на со-
цијалното осигурував — — — — — — 898 

814. Закон за измените и дополненијата на 
Законот за работничките повереници од 
23 јули 1945 година 900 

815. Уредба за прелазок на Државниот реви. 
зиони завод на Демократска Федератив-
на Југославија во состав на Привред-
ниот совет на сојузната влада — — — 900 

816. Правилник за извршуење Законот за де-
мобилизацијата на најмлади годишта и 
други партии постари годишта на обвез-
ници, хранитељи и сите же,ни од Југо-
словенската армија и морнарица — — 900 

817. Измени и дополненија на Правилникот 
за извршуење на Законот за демобили. 
зацијата 'постари годишта на обвезници, 
жени и хранител^ во Југословенската 
армија и морнарица Моб. бр. 9100 од 4 
август 1945 година („Службен лист бр. 
57 од 7 август 1945 година) 902 

818. Саопштение на Министерството јза фи-
нансии на сојузната влада за књижење 
на р ати ата штета 903 

819. Тарифско обавештение на Југословен-
ската државна железница — Тарифа за 
превоз на робата свеска 1 од 1 август 

' 1945 година 903 
820. Тарифеко обавештение на Југословен, 

ската државна железница — Тарифа за 
превоз на робата с,веска 1 од 1 август 
1945 година 903 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


