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. 422. 
На основание на членот 4 на Решението за Вр-

ховното законодателно и извршно народно претста-
вително тело на Југославија, како времен орган на 
народната власт во Југосл,авија за време народно-
ослободителната војна, Президиумот на Антифа-
шисткото векје на народното ослободуење на Југо-
славија доносује - ' 

З А К О Н 

ЗА ДАВАЊЕ АМНЕСТИЈА И ПОМИЛУВАЊЕ 

V.'Л8' : ' - Член 1 ,. јј .. 
Г Право на помилување и право на амнестија по 
кривиците који се судат по законите на Демократ-
ска федеративна Југославија или биле пресудени по 
законите на Југославија до 6 април 1941 година, 
врши Президиумот на Антифашисткото векје на 
народното ослободуење на Југославија. 

Член 2 
Постапак за помилување и за амнестија може 

да се покрене по службена должност или по молба 
макар на које лице. 

Член 3 V 
Молбите за помилување или за амнестија се 

упатујат на Президиумот на Антифашисткото векје 
на народното - ослободуење на Југославија преку 
судот који ја изрекол пресудата во првиот степен. 
На овој суд ће се праћат и молбите за помилување 
или за амнестија предадени н гоје друго државно 
учрежденије. Молбата за помг Јување или за. амне-
стија, која ја предава осуденикот на старешината 
на затворот или заведенијето или на командата на 
логорот за присилна работа, старешината ће ја 
испрати без одложење такуђере на наведениот суд 
со својето мнение за поведението и здравјето на 
осудениот. 

Член 4 
Судот кому молбата за помилување или за ам-

нестија е предадена, е должен без одложуење да ја 
упати молбата со својето мнение на надлежниот 
земски Министер за правосудство. Министер за пра-
восудство ја спроводуе без одложуење овака при-
маната молба на решение на Президиумот на Анти-
фашисткото векје на народното ослободуење на Ју-
гославија ноје може пред доносуење решението да 
сака од Јавниот обвинител на Демократска федера-
тивна Југославија мнение за законитоста на пре-
судата. 

Член 5 у 
Во процесот за помилување или за амнестија, 

покрената по службена должност, нее потребно да 
се сака мнение на напред наведените учреждение. 

Ј 
Член 6 

Покренуење постанокот за помилување или за 
амнестија по службена должност можат да предло-
жујат на Президиумот на Антифашисткото векје на 

народното ослободуење на Југославија Президиумот 
на сојузната влада, преседателствата на врховните 
федеоални законодателни тела и Јавниот обвинител 
на Демократска федеративна Југославија. 

Член 7 
Указите за помилување или за амнестија се 

објавујат преку „Службениот лист на Демократска 
федеративна Југославија". 

Член 8 . 
Престанујат да важат пораните прописи који се 

во противност со овој Закон. 

Член 9 
Овој Закон влегује во сила кога се објави во 

Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија." 

Во 5 јули 1945 година 
Београд 

Президиум ' 
на Антифашисткото векје на народното ослободував 

на Југослави,ја 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић, с. р. Др. И. Рибар, с. р. 

423. 
На основанме на членот 4 на Решението за Вр-

ховното законодателно и извршно народно престап 
вително тело на Југославија, како времен орган на 
народната власт во Југославија за време народно-
ослободителната војна, Президиумот на Антифа-
шисткото векје на народното ослободуење на Југо-
славија доносује 

З А К О Н 

ЗА РЕШУЕЊЕ РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ 

Член 1 
Работните процеси се опија процеси који наста-

нујат од работните одношенија по међу работни-
ците (намештениците) и работадателот во часните, 
задружните и државните претполагаа. 

Член 2 
Работните процеси ги решавајат работните су-

дови. За решуење на работните процеси е надлежен 
во првиот степен, не обзирајки се на вредноста на 
процесот, народниот околијски суд како рабо-
тен суд. 

Против пресудата на првостепениот суд е доз-
волена во срок од 3 дена жалба на народниот окру-
жни ,суд чија пресуда е правноснажна. 

Жалбата се предава на првостепениот работен 
суд писмено или усмено во записник. 
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Член 3 
Месната надлежност на судот се одредује спо-

ред местото каде работата се обавуела или имала 
да се обави, или според местото каде се навођа по-
словницата на претпријатието, или според местото 
на заклучениот договор. 

Член 4 
Народните околиски и окружни судови како 

работни судови решавајат работни процеси во ве-
ната од 3 члена. 

Претседателот на првостепениот работен суд е 
еден од членовите на судот (постојан судија), кого 
го одредује председателот на народниот околиски 
суд за една година дена. Другите два члена на прво-
степениот работен суд се присудители на дотичниот 
'СУД. 

Народниот окружни работен суд, који суди по 
жалбите, се состоји од тројице судиш, који ги одре^ 
ДУЈе Председателот на народниот окружни суд за 
една година дена. 

Член 5 
Работниот суд по службена должност претходно 

ќе проба поравнуење по међу странките. Ако дојде 
до поравнуење, судот за това ће сочини кратак за-
писник који останује во судскиот спис. Препис на 
записникот судот ќе издава само на изрично поса-
куење на една или на обете странки. 

Процесот пред работниот суд е брз и усмен. 
Тужбата може да се поднесе писмено или усме-

но во записник при првостепениот работен суд. 
Судот решује на основаније на слободна оцена 

на понудените, присобраните и проведените доказ. 
Судот ће отфрли предложениата со који проце-

сот без потреба би се одолговлачил. 
Судот може да нареди да се некој доказ по слу-

жбена должност прибави и проведе, до колку смета 
да е потребен поради изнајдуење материјалната ви-
стина. 

Член 6 
Судот може по прдложението, а и по сулжбе-

ната должност, да доносује една или повеће вре-
мени наредби во течение на процесот, ако смета да 
без това интересите на странките би биле угрожени. 

Приговорите и жалбите против времените на-
редби се решавајат со пресуда за главната ствар. 

Член 7 
Пресудата на првостепениот работен суд е из-

вршна по истечуење на срокот од 3 дена по усме-
ното прогласуење односно по доставата на преписот 
на пресудата, који мора на изосталата странка да 
се постави во срок од 24 часа по прогласуењето. 

Жалба на пресудата на првостепениот работен 
суд се подножје во срок од 3 дена по прогласуе-
њето или по доставата на странките, а првостепе-
ниот работен суд е должен да ја реши жалбата 
најдоцна во срок од 5 дена. 

Член 8 
Во процесот пред работните судови не се. плаћа 

никаква такса: 

Член 9 
Со денот на влегу.јење во сила на овој Закон 

престанујат да важат сите прописи који се во про-
тивност со одредбите на овој Закон. 

Започнатите ,а нерешените работни процеси ќе 
отпочнат и ќе ги довршат работните околиски су-
дови надлежни по овој Закон, по новата тужба на 
тужителот. 

Член 10 
Сојузниот Министер за социјална политика во 

согласност со сојузниот Министер за правосудство 
ќе издава, спрема потреба, напаствиа по овој За-
кон. 

Член И 
Овој Закон влегује во сила кога се објави во 

„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

5 јули 1945 година 
Београд 

П Р Е З И Д И У М 
на Антифашисткото векје на народното ослободував 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

424. 
У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУЕЊЕ ВОЈНАТА ЦЕНЗУРА НАД Ц И -
ВИЛНАТА ПОШТА ВО ВНАТРЕШНОТО 

СООПШТЕНИЕ 

Член 1 
Се ^4Кинује војната цензура над цивилната по-

шта и депеши во внатрешното соопштение на це-
лата државна територија на Демократска федера-
тивна Југославија. 

Член 2 
Се ставујат ван сила прописите на Уредбата за 

војна цензура од 13 новембар 1944 година донесени 
на основание на одлуката на Врховниот Штаб НОВ 
и ПОЈ, во колку се,односујат на војната цензура 
над цивилната пошта и депеши во внатрешното со-
општение. 

Член 3 
Оваја Уредба влегује во сила со денот на нејзи-

ното објавуење. 
2 јули 1945 година 

Београд 
Министер на народната одбрана, 

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

425. 
На основание на чл. 13 на Законот за курсевите 

за повлачуење окупацијските новчаници и за регу-
лирање задолжението на подручијето на Хрватска 
и на чл. 14 на Законот за курсевите за повлечуење 
лирските бонови и окупацијските новчаници и за ре-
гулирање задолженијата на паричните подручија на 
италијанската лира, германската марка и пенгата 
(Словенија). 

Р Е Ш Е Н И Е 
ДА НАПАТСТВИЕТО З А ПРИМЕНА НА РАБО-
ТИТЕ З А ОСИГУРУЕЊЕ ПРОПИСИТЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА КУРСЕВИТЕ ЗА ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОКУПА-
ЦИЈСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА Р Е Г У Л И Р А Њ Е 
З А Д О Л Ж Е Н И Ј А Т А ВАЖИ И ЗА ПОДРУЧИЈЕТО 

НА БОСНА И ХЕЦЕГОВИНА, ХРВАТСКА 
и СЛОВЕНИЈА 

р е ш а в а м : 
да напатствието за примена на работите на оси-

гурување прописите на Законот за курсевите за по-
влечуење окупацијските новчаници и за регулирање 
задолженијата (VII бр. 2370 ОД 28 мај 1945 година -
„Службен лист" бр. 37) важи и за подручијето на 
Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија. 4 

VII. бр. 3359 
2 јули 1945 година 

Београд 
Министер за финансија 

Ср. Жујовић, с. р. 

4 
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426. р 
На основнине на чл. 14 на Законот за исплата 

потврдите издадени при сменуењето на окупациј-
ските новчаници и за располагање со сакањата на 
врзаните сметки давам трето 

Н А П А Т С Т В И Ј Е 
ЗА И З В Р Ш У Е Њ Е НА ЗАКОНОТ З А ИСПЛАТА 
ПОТВРДИТЕ И З Д А Д Е Н И ПРИ СМЕНУЕЊЕТО 
ОКУПАЦИЈОНИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РАСПОЛА-
ГАЊЕ с о САКАЊАТА НА ВРЗАНИТЕ СМЕТКИ 

Со чл. 2 „ 
При потврдите, којд се издадене само на име, 

без означуење на занимањето на притежателот, од-
биците за Фондот има да се извршат по чл. 2 тач. 
3) В. 

Доколку притежателот со удостоверение на 
надлежност местен народен одбор докаже да е соп-
ственик на претпријатието, од чије работење исклу-
чително потечује износот, на који потврдата је из-
дадена, одбиците има да се Извршат по чл. 2 точ. 
3) А (ако е неговото претпријатие производствено), 
односно по чл. 2 точ. 3) Б (ако неговото претприја-
тие неје производствено). 

VII бр. 3360 
^ 2 јули 1945 година 

Београд 
Министер за финансија 

Ср. Жујовић, с. р. 

427. л 
По укажаната потреба, а на основание на чл. 13 

на Законот за курсеви за повлечуењб окупационите 
новчаници и за регулирање задолженијата на подру-
чије Босна и Херцеговина, давам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА И З В Р Ш У Е Њ Е ЧЛ. 12 НА СТАВОТ ВТОРИОТ НА 
ЗАКОНОТ ЗА КУРСЕВИ ЗА ПОВЛАЧУЕЊЕ ОКУ-
ПАЦИЈСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И З А РЕГУЛИРАЊЕ 
ЗАДОЛЖЕНИЈАТА НА ПОДРУЧИЈЕ БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 
За изречуење казните по кривичните престапле-

нија спомнати во чл. 8 на ставот 4 на Законот за 
курсеви за повлечуење окупационите новчаници и за 
регулирање задолженијата на подручије - Босна и 
Херцеговина надлежни се народните судови. 

- VII бр. 3361. 
21 јуни 1945 година 

Београд ч 
Министер за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 

\ 
428. 

По укажаната потреба, а на основание на чл. 14 
на Законот за курсеви за повлечуење лирските бо-
неви и окупацијските новчаници и за регулирање за 
долженијата на паричните подручија на италијан-
ската лира, гермаските марки и пенги (Словенија) 
давам 

Н А П А Т С Т В И Ј Е 
ЗА И З В Р Ш У Е Њ Е ЧЛЕНОТ 13 НА СТАВОТ ВТОРИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА КУРСЕВИ ЗА П О В Л Е Ч У Е Њ Е 
ЛИРСКИТЕ БОНОВИ И ОКУПАЦИЈСКИТЕ НОВЧА-
ници и ЗА РЕГУЛИРАЊЕ З А Д О Л Ж Е Н И Ј А Т А НА 
ПАРИЧНИТЕ ПОДРУЧИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИТЕ 

ЛИРИ, ГЕРМАНСКИТЕ МАРКИ И ПЕНГИ Ч 
(СЛОВЕНИЈА) 

За изречуење казни по кривичните престапленија 
спомнати во чл. 9 на ставот последни на Законот за 

курс,еви за повлечуење лирските бонови и окупа-
ционите новчаници и за регулирање задолженијата 
на паричните подручија на италијанската лира, гер-
манската марка и пенга (Словенија) се надлежни на-
родните судови. 

VII бр. 3362 
26 јуни 1945 година 

Београд 
Министер за финансији, 
Сретен Жујовић, с. р. 

429. 
По укажаната потреба, а на основание на чл. 14 

на Законот за курсеви за повлечуење окупациските 
новчаници и за регулирање задолженијата давам 

, ЗАДОЛЖНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 9 НА П О С Л Е Д Н И О Т СТАВ И НА ЧЛ. 13 
НА СТАВОТ 2 НА З А К О Н О Т З А КУРСЕВИТЕ ЗА 
ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОКУПАЦИСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И 

ЗА Р Е Г У Л И Р А Њ Е З А Д О Л Ж Е Н И Ј А Т А 

1) Под „државната благајна" во смисл на послед-, 
ниот став чл. 9 на Законот за курсевите за повле-
чуење окупациските новчаници и за регулирање за-
доженијата требе да се смета Главната државна бла-
гајна на Министерството за финансији на Демократ-
ска федеративна Југославија. 

2) За изречуење казните по кривичните преста-
пленија спомнати во чл. 13 став 2 на Законот за 
курсевите за повлечуење окупациските новчаници и 
за регулирање задолженијата се надлежни народните 
судови. 

VII бр. 2797 
21 јуни 1945 година 

Београд 
. Министер за финансији, 

Сретен Жујовић, с. р. 

430. 
По укажаната потреба, а на основание на чл. 15 

на Законот за курсевите за повлечуење окупаци-
оните новчаници и регулирање задолженијата давам 

ЗАДОЛЖНО ТОЛКУВАЊЕ 

НА ЧЛ. 7 НА П О С Л Е Д Н И О Т СТАВ И НА ЧЛ. 14 
НА СТАВОТ 2 НА З А К О Н О Т З А КУРСЕВИТЕ З А 
ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОКУПАЦИОНИТЕ НОВЧАНИЦИ И 

З А Р Е Г У Л И Р А Њ Е З А Д О Л Ж Е Н И Ј А Т А 
1) Под „државната благајна)' во смисл на по-

следниот став на чл. 9 на Законот за курсеви за 
повлечуење окупациските новчаници и за регули-
рање задолженијата требе да се разуме Главната 
државна благајна на Министерството за финансији 
на Демократска федеративна Југославија. 

2) За изречуење казните по кривичните преста-
пленија спомнати во чл. 13 на ставот" 2 на Законот 
за курсеви за повлечуње и заменуење окупациските 
новчаници се надлежни народните судови. 

VII бр. 2578 
21 јуни 1945 година 

Београд 
Министер за финансија 
Сретен Жујовић, с. р. 
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431. 
Поедините окружни и околиски"народни одбори 

сметат да одредбите чл. 3 Уредба за откупујење вол-
на од 4 мај 1945 година, која е објавена во „Службени 
лист" бр. 30 од 8 мај 1945 година, имат да се разбират 
така, да при засметуење количината на волната за пре-
давање има најпрво да се одбије 5 грла, а после 
за секој член на фамилијата по два грла, и само од 
останалиот број на овците има да се предаде волна. 

Пошто такво становиште не одговара ни со сло-
во ни со дух на одредбата на чл. 3 на Уредбата за 
откупуење волна, Министерот за трговија и снаб-
дуење на сојузната влада дава следно 

Т О Л К У В А Њ Е 

НА О Д Р Е Д Б И Т Е НА У Р Е Д Б А Т А ЗА ОТКУПУЕЊЕ 
ВОЛНА 

1) Сопствениците до 5 грла во опште несе дол-
жни да предават волна, туку можат волната од тија 
овци да ја употребат за своји сопствени потреби. 

2) Сопствениците од 5 грла па натака можат да 
ја задржат волната само по два,грла на секој член 
на фамилијата, додека останалата волна мора да се ' 
предава на овластениот откупувач на волната. 

Примери: Сопственик на 9 овци со 2 члена н а ' 
фамилијата (дакле со,сопственикот заедно 3 члена) 
има да ја задржи за својата сопствена потреба вол-
ната од 6 овци, додека волната од останалите 3 овци 
има да ја предаде. Сопственик со 12 овци со 5 
члена на фамилијата (1 5 = 6 X 2 - 12) може да 
ја задржи волната од сите 12 овци за своји соп-
ствени потреби. Сопственик на 12 овци со 3 члена 
на фамилијата ( 3 + 1 = 4 X 2 = 1 8 ) може да ј.а за-
држи волната од Ѕ овци за своји сопствени потреби, 
додека волната од останалите 4 овци има да ја 
предаде. 

Бр. 3797 
4 јули 1945 ,година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

432. 
ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА В Р Ш Е Њ Е 
СТРМНИТЕ ЖИТА НА Р О Д О Т 1945 ГОДИНА 

Во Решението за вршеше стрмните жита - на 
родот 1945 година од 23 јуни 1945 година бр. 3055, 
објавено во „Службениот лист на Демократска фе-
деративна Југославија" бр. 46 од 3 јули 1945 го-
дина, се предвидени општинските народни власти 
како контролни органи над вршидбата на овија 
стрмни жита. , 

Мегјутим, како- 'во извесните делови на држат 
вата не постојат вите општински народни власти, 
това со овова горното Решение се исправује во 
толку, што надзорот над вршидбата на стрмните 
жита, таму дека не постојат општински народни вла-
сти, односно општински народни одбори, ќе вршат 
околиските народни одбори. 

Се препоручује на сите надлежни органи на 
народните власти да оваја исправка ја примат во 
знање и по неја да постапат. 

Бр. 3715 
3 јули 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

433. 
Пошто „Фондот за обнова на земјата и помокј 

на пострадалите крајеви", на основание на членот 1 
на Правилникот за неговото раковине, се води при 
Државната хипотекарна банка во Белград, това,, во 
интерес на полесна и по правилна работа се дава 
следно 

Н А П А Т С Т В И Ј А 
ВО ВРСКА с о УПЛАТИТЕ: ВО „ Ф О Н Д О Т З А 

ОБНОВА НА ЗЕМЈАТА И ПОМОКЈ НА ПОСТРА-
Д А Л И Т Е КРАЈЕВИ" 

1) Уплатите во полза на овај Фонд да се вршат 
преку чековната сметка при Поштенската штедил-
ница бр. 62155 која гласи: „Државна хипотекарна 
банка на Демократска федеративна Југославија — 
Фонд за обнова на земјата и помокј на пострадалите 
крајеви, Београд". 

2) Државната хипотекарна банка Београд, напе-
чатила е уплатници за оваја чековна сметка и истите, 
на посакуење, веднага ги пракја на сите институции 
који вршат обустави во полза на овој Фонд. На грбот 
на уплатницата укратко се означени сортите на при-
ходите на Фондот предвидени со членот 2 на Зако-
нот за Фондот, и при прашањето парите, секоја ^Сорта 
на приходот требе да се унесе точно во соодветната 
линија. 

3) Доколку на грбот на уплатницата можат да 
се унесат сите потребни сведенија, тогај не е потребно 
да се пракја црсебан акт на банката. 

4) Кога се пракјат пари наплатени од поголем 
број лица, истите да се испратам со една уплатница 
со това, на банката со посебна пошта веднага да се 
достави список со следните рубрики: реден број, 
името од кого е обуставата извршена, местото, из-
носот и сортата на приходот. На крајот на списокот 
да се назначи на кој датум е извршена уплатата. 

5) Банката нема да потврдује примањето на па-
рите, ,туку признаницата со чековната уплатница ќе 
служи како доказ да е уплатата извршена во полза 
на Фондот. 

6) Уплатите во полза на Фондот можат да се 
вршат и со вирман преку паричните институции. 

V бр. 5059. — Од Министерството за финансији, 
29 јуни 1945 година. 

434.' 
О Т В А Р А Њ Е ПОШТА ВО УГРИНОВЦИ 

Со Решението на Министерството за пошти, 
телеграфи и телефони 1 бр. 3706 од 25 јуни 1945 
година е отворена државна пошта, телеграф и теле-
фон VI ред во местото Угриновци, на територија на 
Дирекцијата за поштата, телеграфите и телефоните 
во Београд. ѕѓ--

Бр. 3706/45. — Од Министерството за пошти, 
телеграфи и телефони, 26 јуни 1945 година. 

'КОТ.И Т. ЛДТЈ АЦТГТГСЛТЗКР ЗХНЗУШ.ЧАСМ Х Ѕ 
- ' ' г , 'д--, /л) 

435. 
. АС Н КЈЈНН 

ПОВЈ1ЕЧУЕЊЕ О Д ПРОМЕТОТ ФРАНКО 
И ПОРТО МАРКИ 

Со Решението на Министерот за пошти, теле-
графи и телефони бр. 5649 од 26 јуни 1945 година 
се повлечујат од промет и губат франкатурна вред-
ност со денот 31 јули т. г. овија поштенски Марки: 
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I. Франко марки 
A) I времено издавање од две вредности: 
1) окупаци ја марка од 3 динари со сликата на 

манастирот Љубостиња, светло црвена боја, со уве-
личена вредност на 5 динари; и 

2) о к у п а ц и ј а марка од 7 динари со сликата на 
манастирот Жича, пепелава боја, со увеличена вред-
ност на 10 динари. 

Преку овија марки е ставен отисок на новиот 
државен грб и натпис „Демократска федеративна 
Југославија" и превучени се со заштитна Мрежа, а 
бојата им останала истата. 

Б) II времено издавање од три вредности: 
1) оќупациска марка од 3 динари са сликата на 

манастирот Љубостиња, светло црвена боја, со уве-
личена вредност на 5 динари; 

2) окупација марка од 7 динари со сликата на 
манастир Жича, пепелава боја, со увеличена вред-
ност на 10 динари; и 

3) окупаци ја марка од 4 динари со сликата на 
манастир Сопоћани, ултра марин боја, со увеличена 
вредност на 25 динари. 

Преку овија марки е ставен отисок на новиот 
државен грб и натпис „Демократска федеративна 
Југославија", а бојата им останала иста. 

B) редовно издавање од четири вредности во 
окупациски динари со ,ликот на Маршалот Тито 
и това: 

1) марка од 5 динари зелева боја; 
2) марка од 10 динари црвена боја; 

. 3) марка од 25 динари љубичаста боја; и 
4) марка од 30 динари темно модра боја. 

И. Порто марки 
А) I времено издавање од две вредности: 
1) окупациска порто марка од 10 динари, цр-

вена боја, на белото поле е утиснат новиот државен 
грб, а околу ставен натпис „Демократска федера-
тивна Југославија". 

2) окупациска порто марка од 20 динари темно 
модра боја. На белото поле е утиснат новиот држа-
вен грб, а околу ставен натпис „Демократска феде-
ративна Југославија". 

Пуштање во промет горе наведените марки е 
објавено во „Службениот лист" Бр. 43 од 22 јуни 
1945 година. 

М. бр. 6649/45.'— Од Поштенското оделение на 
Министерството за пошти, телеграфи и телефони, , 
28 јуни 1945 година, Београд. 

Д Е К Р Е Т ! / ! 
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛ НА ДЕМОКРАТСКА % 

ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 
Со решение на Јавниот обвинител на Демократ-

ска федеративна Југославија П. бр. 209/45 од 19 јуни 
1945 година, на- предложение на Обласниот народен 
одбор на Косово и Метохија, а на основание на чле-
нот 5 на Решението. на Президиумот на Антифа-
шисткото векје на. народното ослободуење на Југо-
славија за востановуење и надлежност на Јавниот 
обвинител на Демократска федеративна Југославија, 
е назначен за Јавни обвинител на Косово и Метохија 
Али Шукрија, досегашен окружни начелник на ОЗНА. 

Со решение на Јавниот обвинител на Демократ-
ска федеративна Југославија П. бр. 178/45 од 1 јуни 
1945 година, на предложение на Претседателството 
на Словенскиот народноослободителен Свет, а на 
основание на чл. 5 на Решението на Президиумот на 
Антифашисткото векје на народното ослободуење на 
Југославија за востановуење и надлежност на Јав-
ниот обвинител на Демократска федеративна Југо-
славија, е назначен за Јавни обвинител на Словенија 
мајорот Јернеј Стантет, бивши претседател на Више 
војно судско векје при Главниот штаб на Словенија. 

Со решение на Јавниот обвинител на Демократ-
ска федеративна Југославија П. бр. 195/45 од 19 јуни 

1945 година, на предложени^ на Президиумот на на-
родното Собрание на Македонија, а на орновацие на 
членот 5 на Решението на Президиумот на Ант^фз-
шисткото векје на народното ослободуење на Југо-
славија за востановуење и надлежност на Јавниот 
обвинител на Демократска федеративна Југославија, 
е назначен за Јавни обвинител на Македонија пот-
полковникот др. Кирил Милевски, векјник на АВНОЈ 
и на народното Собрание на Македонија. 

МИНИСТЕРСТВО З А СООПШТЕНИЈА 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
1987 од 27 април 1945 година поставен е Шулејић 3. 
Драгутин, за чувар на пругата 6 секција за одр-
жуење пругата Београд во времено својство со 
принадлежности на званични^ -2 категорија 2 група 
1 периодска повишица. 

Со Решението на Министерот за соопштени! бр. 
1929 од 27 април 1945 година, поставен е Белицки 
Василије за контролор при економатот на Дирекци-
јата на државните железници Београд во времено 
својство со принадлежности 7 положајна група. 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
2141 од 2 мај 1945 година, поставен е Кузмановић 
В. Радован за кочничар при станицата Београд во 
времено својство со принадлежности на званичник 
2 категорија 3 група. 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
2121 од 2 мај 1945 година, поставен е Арангјеловић 
Јован за кочничар при станицата Београд во вре-
мено својство со принадлежности на званичник 2 
категорија 2 група. 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
2133 од 2 мај 1945 година, поставен е Гјоргјевић 
Спасоје за вратар при станицата Београд во вре-
мено својство со принадлежности на звеничник 2 
категорија 2 ,група. ; ; 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
2128 од 2 мај 1945 година, поставен е Миљковић Ј. 
Вој^слав за кочничар при станицата Београд во 
времено својство со прин^длежности на званичник 
2 категорија 2 група 1 периодска повишица. 

1 :Г.;,;гМ вН ОТЗНЈЈЅШЗЧ V 
Со Решението на Министерот за соопштение бр. 

2134 од 2 мај 1945 година, поставен е Шкјопуловић 
М. Станоје за чувар на пругата п р и ' 9 секција за 
одржуење пругата Зајечар во времено својство со 
принадлежности на званичник 2 категорија 2 група 
1 периодска повишица. " си о-г -,-м-г-мгчЧ оЗ 

с/п; ), ,Ј;НМ; п сММ јсм 01 г.о 902Ѕ 
Со Решението на Министеров за соопштениа бр. 

2136 од 2 мај 1945 година, поставен е Цокић Ж. Ра-
дован за чувар колите при станицата Београд во 
времено својство со принадлежности ' На Служител 

. (Л л Ј,П г (ЈГ с -ГОГ' 
Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 

2123 од 2 мај 1945 година, поставен е Николић К. 
Влајко за чувар на пругата при 4 секција за одр-
жуење пругата Ниш во времено својство со при-
надлежности званичник 2 категорија 1 група 1 пе-
р и о д н а повишица. 

лцѕЧ о') 
Со Решението на Министерот за соопштение бр. 

2135 од 2 мај 1945 година, поставен е Исаковић Г. 
Светозар за чувар станицата — служител при ста-
ницата Краљево со принадлежности на служител 
2 група 3 периодска повишица. 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
3129 од 2 мај 1945 година, поставениве1 НоваковИћ 
Гј Вуко сава за советник При економа-гОт-'1и6 Дирек-
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цијата на државните железници Београд во вре-
мено 'својство со принадлежности на чиновник 4 по-
ложајна група 2 степен. 

Со Решението на Министерот за ооопштениа бр. 
2132 од 3 мај 1945 година, поставен е Антић М. Ми-
лорад за виши надзорник на пругата при 10 секција 
за одржуење пругата Ваљево во времено својство 
со принадлежности на чиновник 7 положајна група 
2 периодска повишица. 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
2132 од 2 мај 1945 година, отпуштен е од службата 
Црногорац Петар, виши пристав 7 положајна група 
со това да губи сите спечалени права со денот на 
напуштуење должности, т. е. 16 октомври 1944 год. 

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 
2221 од 10 мај 1945 година, преместени се по молба 
од Дирекцијата на државните железници Београд 
во Дирекцијата на државните железници Нови Сад: 
Митровић Милисав, виши контролор 6 положајне 
група станица Зајечар; Дукић Драган, соопштени 
чиновник 9 положајна група станица Чечек; Јанко-
виќ Милан, званичник 2 категорије 1 групе надзор-
ник на скретницата на станицата Грделица; Гјурић 
Ј. Трифун, званичник 2 категорија 3 група станица 
Трбушани; Антић Бранко, стален работник в. д. 
скретничар на станицата Прахово—Пристаниште; Јо-
вановић Ненад, служител 1 група вратар на стани-
цата Обреновац; Ајдиновиќ Станко, помокјни над-
зорник X положајна група 3 секција за одржуење 
пругата Јагодица; Освалд Милорад, времени работ-
ник в. д. надзорник на пругата на 2 секција за 
одржуење пругата Топчидер; Станков Србислав, 
времени работник в. д. надзорник приправник 3 сек-
ција за одржуење пругата Јагодина; Миливојевић 
Стеван, канцелариски званичник 2 категорија 1 гру-
па за одржуење пругата Бвоград; Мирковиќ Мом-
чило, званЈОЈник 2 категорија 3 група десетар на 
пру,гата на в секција за одржуење пругата Зајечар; 
Поповић Живојин, редовен работник в. д. чувар на 
пругата! Приштина; Јаничек Марко, редовен работ-
ник-часовничар, работилница за мостови и осигури-
телни постројења Црвени Крст; Тасић Илија, по-
могни возовогја 10 положајна група на ложионич-
ката испостава Љубикј, и Тодоровиќ Петар, подма-
шиновогја-званичник 1Ј категорија 3 група ложио-
ница Црвени Крст. 

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 
2209 од 10 мај 1945 година, преместен е по молба 
Пајкић Мирко, редовен работник в. д. машиновогја 
во ложионицата Београд во Дирекцијата на држав-
ните железници Сарајево. 

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 
2206 од 10 мај 1945 година, отпуштен е од службата 
Ристић В. Данило, виши контролор 6 положајна 
група на ложионичката испостава Љубикј, со това 
да губи сите спечалена права со денот на напушта-
њето должности, т. е. 3 декември 1944 година. 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
2206 од 10 мај 1945 година, отпуштен е од државна 
служба Јовановић П. Миодраг, помокјни надзорник 
на електричните постројења 10 положајна група на 
ложионичката испостава Љубикј со това да ,ги губи 
сите спечалени права со денот на напуштање дол-
жноста, те 3 декември 1944 година. 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
2206 од 10 мај 1945 година, отпуштен е од државна 
служба Илић С. Вељко, виши контролор 6 поло-
жајне групе на ложионичката испостава Љубикј, со 
това да ги губи сите стечени права со денот на на-
пуштањето должности, т. е. 3 декември 1944 година. 

Со Решението на Министерот за соопштение бр. 
2177 од 10 мај 1945 голине, поставен е арх. Мегје-
ревић Тихобрен за виши советник при Градежното 

оделение при Дирекцијата на државните железници 
Беогред во времено својство со принедлежности не 
чиновник 4 положејна група 1 степен. 

I 
Со Решението не директорот не Дирекцијата не 

државните железници Беогред бр. 12035 од 10 меј 
1945 године, преместени се по молбе: Јовеновић А. 
Светозер, помокјни возовогје 10 положајне група 
станица Кјуприја во станице Ниш; Шиниковић 
Обрен званичник 2 категорије 2 групе стенице Ужи-
це зе в. д. возовогје во стенице Београд; Младено-
вић Д. Никодије, звеничник 2 кетегорије 3 групе 
стеница Јагодица за скретничар во стеница Бегрден 
и Костић М. Дрегиша, звеничник 2 категорије 3 
група станице Зајечар за кондуктер во стеница 
Крушевец; по потребе не службете: Пешић С. Алек-
, сендар, соопштцтелни чиновник 9 положајна групе 
стениде Лесковац за соопштителни чиновник во ста-
нице Приштине; Флорић Гј. Војислев, звеничник 2 
кетегорије 3 групе стеница Прахово—Пристаниште 
за в. д. кондуктер во стенице Зејечер и Томић X. 
Михеило, времени реботник стенице Крушевец зе 
телегрефист во станица Мледеновац. 

Со Решението не директорот не Дирекцијета на 
држевните железници бр. 16420 од 16 меј 1945 го-
лине се преместени по потреба не службе: Кошкји-
кјерић Б. Милан, виши контролор 6 положајне 
група стеница Чечек зе станичев благајник во ста-
ницете Лејковац; Кујовић П. Драгољуб, соопштите-
лен чиновник 8 положајна групе стенице Пеленке 
за оправник на возовите во станицата Реља; Бабић 
Б. Војислев, чиновнички припревник стенице Топ-
чидер зе отправник не возовите во стеницета Ри-
пењ; Михеиловић Г. Душан, прометник 9 положејне 
груне стенице Доње Кјуприје зе шеф на стеницете 
Криве Реке; Прљевић Ј. Мледен, помокјен промет-
ник 10 положејне групе станице Сењски Рудник зе 
помокјник не соопштителниот контролор Чечек; 
Ангјелиновић Б. Дамјен, чиновнички припревник 
стенице Тополице зе отправник не возовите во сте-
ницете Крива Реке; Кепетеновић М. Урош, сооп-
штителен чиновник 8 положејне групе стенице По-
жеге зе отпревник не возовите во станицете Ле-
пово; Бонжулић К. Денило, прометник 9 положејне 
група стенице Пожеге зе отпревник не возовите во 
стеницете Велиќе Плене; Бранковић Д. Боривоје, 
соопштителен чиновник 8 положејне групе станица 

; Велика Плане во станицете Чачек; Мерјеновић В. 
Лезер, виши контролор 6 положејне групе стенице 
Доња Кјуприје зе шеф на станицата Горњи Мила-
новец; Недељковић Б. Михеило, прометник 9 поло-
жејне групе стеница Лепово зе отпревник не возо-
вите во станицета Горњи Милановац; Вучковић С. 
Миодраг, соопштителен чиновник 9 положајне гру-
пе шеф стенице Почековине зе отправник не возо-
вите во стеницете Блашко Поље; Мијетовић М. 
Милен, соопштителен чиновник 8 положајна група 
станица Влешко Поље зе шеф не станицата Почеко-
вине; Милојевић Д. Миодрег, соопштителен чинов-
ник 8 положејне ,група стеница Пеланке за шеф не 
стеницете Умчери; Живединовић Б. Борисев, про-
метник 9 положајна група станице Рашка зе отправ-
ник не возовите во стеницата Пеланке; Зегорец Ј. 
Момчило, виши прометник 7 положејне група, шеф 
сценине Умчари за отправник не возовите во стени-
цете Београд и Ангјелковић 3. Спира, телеграфиста 
9 положејне групе стеница Бели Поток за отправ-
ник на возовите во станицате Топонице. 

МИНИСТЕРСТВО З А П О Љ О Д Е Л И Е 

Со Решението не Министерот зе пољоделие I бр. 
296 од 19 мај 1945 године, е на основание не чл. 1 и 
4 Уредбете за назнечуење и унепредуење држевните 
службеници не Демокретска Федеративне ЈугоСлевије 
од 2 еприл 1945 година и Уредбете зе регулирење 
принедлежностите не држевните службеници од 
грегјанскиот ред и останелите јевни службеници не 
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сојузните министерства и институции од 20 април 
1945 година, се поставује Лепосава Гјоргјевић за чи-
новник-дактилораф на Министерството за пољоделие 
на Демократска федеративна Југославија, во времено 
својство, са принадлежности на чиновник X ,лоло-
жајна група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
402 од 28 мај 1945 година, а на„основание на чл. 1 и 
4 на Уредбата за назначуење и унапредуење држав-
ните службеници на Дембкратска федеративна Југо-
славија о д ^ април 1945 година и на Уредбата за ре-
гулирање принадлежностите на државните службе-
ници од граѓанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институции од 20 
април 1945 година, се назначуе инж. Милан Васић, за 
референт во Отсекот за макјини на Оделението за 
аграрна политика на Министерството за пољоделие 
на Демократска федеративна Југославија, во времено 
својство со принадлежностите на чиновник VI поло-
жајна група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
403 од 28 мај 1945 година, а на основание на членот 
1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др-
жавните службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за 
регулирање принадлежности на државните службе-
ници од грагјанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институцији од 
20 април 1945 година, се назначује инж. Данибор Де-
фалипис за "референт за овчарство на Оделението за 
сточарство и ветеринарство на Министерството за 
пољоделие на Демократска федеративна Југославија, 
во времено својство, со принадлежностите -на чинов-
ник VI група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
404 од 28 мај 1945 година, а на основание на членот 
1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др-
жавните службеници на Демократска федеоативна 
Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за 
регулирање принадлежностите на државните службе-
ници од грагјанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институцији од 20 
април 1945 година, се назначује Иван Бугаровић за 
шеф. на Отсекот за катастар при Главната управа на 
државните пољоделски имати на Министерството за 
пољоделие на Демократска федеративна Југославија, 
во времено својство, со принадлежностите на чинов-
ник VI положајна група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
405 од 28 мај 1945 година, а на основание на членот 
1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др-
жавните службеници на Демократска федеративна Ју-
гославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за регу-
лирање принадлежностите на државните службеници 
од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници 
на сојузните министерства и институции ,од 20 април 
1945 година, се назначује Ружица Посавец за персо-
нален референт на Управата на пољоделските имоти 
на Министерството за пољоделие на Демократска фе-
деративна Југославија, во времено својство, со при-
надлежностите на чиновник VI група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
406 од 28 мај 1945 година, а на основание на членот 
1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др-
жавните службеници 'на Демократска федеративна 
Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за 
регулирање прнадлежностите на државните службе-
ници од грагјанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институции од 20 
април 1945 година, се назначује Елза Хорват за шеф 
на Отсекот за градинарство на Министерството за 
полЈОделие на Демократска федеративна Југославија, 
во времено својство, со принадлежностите на чинов-
ник VI положајна група. 

Со Решението на Министерот за паљоделие I бр. 
407 од 28 мај 1945 година, а на основание на членот 

1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др-
жавните службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за 

„ регулирање принадлежностите на државните службе-
ници од граѓанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институцији од 20 
април 1945 година, се назначује Драгица Кораћ за 
референт за книговодство и в. д. шеф на Отсекот на 
сметководството на Министерството за пољоделие на 
Демократска федеративна Југославија, во времено 
својство, со принадлежностите на чиновник VI група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
268 од 18 мај 1945 година, а на основание на членот 
1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др-
жавните службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за 
регулирање принадлежностите на државните службе-
ници од граѓанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институции од 20 
април 1945 година, се назначује Драгослав Стајић за 
референт за житарице, Одељение за производство на 
растенијата на Министерството за пољоделие на Де-
мократска федеративна Југославија, во времено свој-
ство, со принадлежностите на чиновник VI положајна 
група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
269 од 18 мај 1945 година, а на основание на членот 
1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др-
жавните службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 април 1945 година ,и Уредбата за 
регулирање принадлежностите на државните службе-
ници од граѓанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институцији од 20 
април 1945 година, се назначује Јефтимир Антоновиќ 
за референт на Оделението за производство на ра-
стенијато на Министерството за пољоделие на Де-
мократска федеративна Југославија, во времено свој-
ство, со принадлежностите на чиновник VI група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
271 од 18 мај 1945 година, а на основание на членот 
1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др-
жавните службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за 
регулирање принадлежностите на државните службе-
ници од грагјанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институции од 20 
април 1945 година, се назначује Владимир Орлов за 
референт на Оделението за сточарство на Мини-
стерството за пољоделие на Демократска федера-
тивна Југославија, во времено својство, со принад-
лежностите на чиновник VI положајна група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
272 од 18 мај 1945 година, а на основине на членот 
1 и 4 на Уредбата за назначуње и унапредуење др-
жавните службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за 
регулирање принадлежностите на државните службе-
ници од грагјанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институции од 20 
април 1945' година, се назначује Александар Коњајев 
за референт на Оделението за сточарство на Мини-
стерството за пољоделие на Демократска федера-
тивна Југославија, во времено својство, со принад-
лежностите на чиновник VI група. 

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 
273 од 28 мај 1945 година, а на основание на членот 
1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др-
жавните службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за 
регулирање принадлежностите на државните службе-
ници од грагјанскиот ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и институцији од 20 
април 1945 година, се назначује Душан Вуковић за 
референт во Оделението за сточарство на Министер-
ството за пољоделие на Демократска федеративна 
Југославија, во врмено својство, со принадлежностите 
на чиновник VI положајна група. 
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Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. сојузните министерства и институцији, се назначује 
274 од 18 мај 1945 година, а на основание на членот за служител II група во поштата, телеграфот и теле-
1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење др- фонот Нови Сад 1, Маријански Д. Данило, од Бачко 
жавните службеници на Демократска федеративна Градиште. 
Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за . 
регулирање принадл еж пости ни (државните службе- Со решение на Помошникот на Министерот л. т, 
џицк од граѓанскиот ред и останалите јавни службе- и т. бр. 5427 од 24 мај 1945 година, а на основание на 
ници на сојузните министерства и институцији од 20 поднесената молба и Решението на Министерството 
април 1945 година, се назначује Ида Бабудер за ре- за пошти, телеграфа и телефона бр. 3925 од 18 април 
ферент на Оделението за сточарство на Министер" 1945 година, се уводује во должност при поштата, 
сТвото За пољоделие на Демократска федеративна телеграфот и телефонот Београд 2, Боца Милка, бив-
Југославија, во времено својство, со принадлежно- ши разредни поштар, 
дтите на чиновник VI група. 

„ - . " . , Со решение на Помокјникот на Министерот п. 
Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. т и т б р 5 4 8 7 о д 2 5 м а ј 1945 година, а на основаме 

294 од 18 мај 1945 година, а на основание на членот н а поднесените молби и Решението на Министар-
1 И 4 на Уредбата за назначуење и унаћредуење др- СТВОТо за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 
жавните службеници на Демократска федеративна 1 8 а п р и л 1 9 4 5 г о д и н а ) с е у в 0 д у ј а т во должност при 
Југославија од ' 2 април 1945 година, и Уредбата за поштата, телеграфот и телефонот Крушевац, Вуји-
регу.лирање принадлежностите на државните службе с и ћ р Милован, виши контролор 6 група; и при 
мици од граѓанскиот ред и останалите јавни службе- државната разредна пошта Јањево, Палић М. Мата, 
нади на сојузните министерства и институции од 20 служител прва група. 
април' 1945 година, се назначује Вера Јованови за - -
чиновник — дактилограф на Министерството за по- п гт - ал 
љоделие „а Д ^ о к р а ^ к / ф е д е р а т и , , , , Југославија, во „ Со " П ^ ј ц п . о т ш , М и н и с т е р 
времено својство, со ^ н а д л е ж н о с т и т е „а чиновник Ј ^ - Д ^ ^ Г р е ш е и Ј Ѕ о „а Ѕ -
10 положајна група. ^ ^ ^ стерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 

., . г, „ а л „ 1 л^ 0Д мај 1945 година, се уводује во должност при 
' С о ^ ш е н и " 0

к
Н а М и н и с т е р о т 3 3 П 0 Љ 0 Д е л и е 1 бР. главниот телеграф во Београд Јаковљевић П. На-

295 од 19 ма, 1945 година, а на основаше на членот инспектор пета група во пензија. 
1 и 4 Уредбата за назначуење и унапредуење држав- и Ј 

ните службеници на Демократска федративна Југо- 1 ""—" " 
славија од 2 април 1945 година и Уредбата за регу- С О Д Р Ж А Н И Е I 
липање принадлежностите на државните службеници " ' 
од грагјанскиот ред и останалите јавните службени" Страна 
ци на сојузните министерства и институции од - 422. Закон за давање амнестија и помилување 409 
20 април 1945 година, се назначује Милена Вејновић 423. Закон за решуење работните процеси - 409 
за чИновник-дактилограф на Министерството за по- 424. Уредба за укинуење војна цензура над 
љоделие на Демократска федеративна Југославија, цивилната пошта во внатрешно сооп-
во времено својство са принадлежностите на чинов- штение 410 
ник 10 положајна група. 425. Решение да Напатствието за примена на 

? - работите за осигуруење прописите на 
т .... , законот за курсеви за повлечуење оку-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ пацијските новчаници и за регулирање 
И ТЕЛЕФОНИ задолж шијата важи и за подручија Бо-

Со решение на помошникот на Министерот п. т. 426/А ,а^а^ствРи1еГГНиквХршуеТњеа З а к о н о т " ^ 4 Ш 

и т бр 5546 од 26 мај 1945 година, а на основание напатствие за извршуење Законот за^ . 
на поднесената молба и Решението на Министер. Г е Г ^ а Ѕ за ' рб-
етното за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од Ѕ , Г Г ^ Ѕ Г Т м Т к и " ^ 411 
18 април 1945 година, се уводуЈе во долж, н,ост ,при 4 2 ? Напатствие за извршуење чл. 12 став 
поштата, телеграфот и телефонот - Младенова^ Законот за курсевите за повле-
Коруновић К Ѓ,орѓ,и,с, отпуштени чиновнички при- ч у е ^ е , о к у п а ц н ј с к и т е „ораници и за ре-
правник по 9 4о/Ј ч. з. . гулирање задолжениата на подручијето 

Босна и Хеоцеговина 411 
Со решение на Помокјникот на Министерот п. т. 428. Напатствие за извршуење чл. 13 став вто-

и т. бр. 5557 од 27 ма,' 1945 година, а на основание, р и н а Законот за курсевите за повлечу-
на поднесената молба и предложениве на Дирекци- е њ е окупација :ите новчаници и лирските 
јата на поштата, телеграфите и телефоните — Нови бонови и з" регулирање зчдолженијата 
Сад под бројот 3059/45 од 14 мај 1945 година, се ста- На паричните тодручија на Италијанска-
вује ван снага Решението на Главната управа п. т. т а лира, гери ,ската марка и пенга (Сло-
број 1884/45 од 26 фебруар 1945 година за преста- вепија) ' 411 
нуење на службата у колку се односу,^ на Душков 429. Задолжително толкување чл. 9 послед-
М. Милош, служител II група на поштата, телеграфот ни став и чл. 13. став 2 на Законот за 
и телефонот Велика Кикинда, а именовани уводује во курсевите за повлечуење окупацијските 
дулжност при поштата Бел. Кикинда. новчаници и за регулирање задолже-

нијата ' —- —. ч 4 — 4М 
Со решение на Минист,ерот п. т. и т. I бр. 4809 од 430. Задолжително толкување чл. 7 последни 

25 мај 1945 година, а на основавте на поднесената став и чл. 14 став 2 Законот за повлечу-
молба, се уважује оставката на државна служба на ење и сменуење окупацијските новча-
Станојевић А. Светлана, чиновнички приправник по ници = 411 
5 45/1 Ч. з. на Главниот телефон во Београд. 431..Толкување одредбите на Уредбата за от-

купуење волна 412 
Со реш.ение на Министерот п. т. и т. бр. 5501 од 432. Исправка на Решението за вршење стрм-

25 мај Ј945 година, а на основание на предложеното ните жита род 1945 година 412 
на Дирекцијата на поштати, телеграфите и телефо- 433. Напатствие во врска со уплатите во 
ните Нови Сад бр. 6793/45 од 16 мај 1945 година како „Фондот за обнова на земјата и помокј 
и чл. 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење на пострадалите крајеви '. - 412 
државните службеници и чл. 2 точ. 4 на Уредбата за 434. Отварање пошта во Угриновци 412 
регулирање принадлежностите на службениците од 435. Повлечуење од промет франко и порто 
граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на марки 412 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАмћАРИЈЕ - БЕОГРАД 


