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526. 
На основание на членот 4 на Решението за Вр-

ховното законодателно и извршно преставително 
тело на Југославија како времен орган на врховната 
народна власт во Југославија, а на основание на 
членот 1 и 5 на Законот за давање амнестија и по-
милување, а на пр едл оженивте на Претседателот на 
сојузната влада и Министерот за народна одбрана, 
Президиумот на Антифашисткото векје на народното 
ослободуење на Југославија издава 

У К А З 
ЗА ОПШТА АМНЕСТИЈА И ПОМИЛУВАЊЕ 

Член 1 
Се дава општа амнестија: 
1) на сите лица која участвовале во четничките 

и недикјевските единици, единиците на хрватското и 
словеначко домобранство, муслиманската милиција, 
шиптарските оружени формации и во сите други 
оружени формации во служба на окупаторот или ги 
помагале, како и на сите лица кој и припатјале на 
соодветните политички организации или на соодвет-
ниот административен односно судски апарат; 

2) на сите лица који дезертирале од југословен-
ската армија или несе оддавале на мобилизацијата, а 
до денот на објавуењето на овој Указ не прешле на 
страна на непријателот; 

3) на сите лица који соработуале со окупаторот 
на културно и уметничко поље, доколку таја сора-
ботувала не заминуела опсегот на нивната редовна 
позивна дејност; 

4) на сите лица који изнеле клевети или увреди 
на Југословенската армија, на нејните преставители, 
народните власти и нивните органи. 

Член 2 
Од амнестијата од членот 1, точката 1 се изу-

з им ајат: 
1) уста иште, љотићевците и припадниците на 

рускиот доброволни корпус, со исклученине на онија 
који биле насилно м обилие ани после 1 јануари 1942 
година; 

2) лицата који во наведените формации и орга-
низации починиле злочини како што се убиство, па-
љевини, пљачка, силување и на това слично; 

3) лицата који биле членови на Културбундот, 
достављачите, агентите, чиновниците и другите 
функционери на Гестапо, Овра и во опште тајна по-
литичка полиција во служба на окупаторот и пре-
чите судови; 

4) идеолошките покретачи, организатори и рако-
водители, онија који во поголем опсег ги форсирале 
или материјално помагале горе наведените ар гани" 
низаадии, како и високите оперативни и по данински 
командни кадар почев од ко-мандантите и начални-
ците на баталуоните па на горе (командантите и 
началниците на полковите, британците, дивизиите и 
корпуоите), шефовите, началниците и високите рако-
водители на чиновничкиот апарат; 

5) лицата који побегнале во странство од одго-
ворноста пред народните власти. 

Член 3 
Амнестијата од членот 1 се односује само на 

онија лица против који до денот на објавуењето на 
овој Указ неје изречена правоснажна пресуда за 
дела који починале. 

На лицата од членот 1, точката 1 и 2 који се 
навогјат во одметништво од народната власт ќе се 
примени амнестијата, ',доколку во срок од еден ме-
сец од објавуење на овој Указ се стават на распо-
ложуење на народните власти. 

Член 4 
Се дава Општа амнестија: 
1) на сите војни лица који се осудени до денот 

на објавуењето на овој Указ со правоснажни пре-
суди на војните судови, па казната им е изречена 
условно или е нејното издрж!уе.ње-извршуење одло-
жено до свршуењето на војната; 

2) н,а сите граѓански лица који до денот на 
објавуењето на овој Указ се осудени со правоснаж-
ни пресуди на војните судеви, па издржуењето-
извршуењето на казната им е одложено до свршуе-
њето на војната, доколку биле мобилисани и уча-
ствовале во ослободителната војна во состав на 
војните единици на Југословенската армија. 

Член 5 
Се дава помилување ,на сите лица који до денот 

на обј а веењето на овој Указ се правоснажно осу-
дени за дела предвидени во членот 1, точката 1 до 
4 и им се опростује неиздржаниот дел на казната 
на присилната работа без лиишуења на слобода, ка-
зната на лишуењето на слобода и казната лишуење 
на слобода со присилна работа при које порано из-
речените казни се сообразујат на членовите 1 и 10 
на Законот за сортите на казните. 

Овова помилување не се однасује на лицата на-
ведени во членот 2 на овој Указ. 

Член 6 
Се дава помилување на сите други лица који до 

денот на објавуењето на овој Указ правоснажно се 
осудени на казна со присилна работа без лишуења 
на слободата, на казна лишуење на слободата и на 
казна лишуење на слободата со присилна работа, 
при које порано изречените казни се сообразујат на 
членовите 1 и 10 на Законот за сортите на казните, 
и това: 

1) на лицата којот се осудени на наведените казни 
во трајанче до една година се опростује поната-
кашното отздржуење на казната; 

2) на лицата који се осудени на наведените казни 
во трајанче од една до две години се опростује по-
ловина на изречената казна; 

3) на лицата којот се осудени на наведените ка-
зни во трајанче од две до пет години се опростује 
третина на изречената казна; 

4) на лицата који се осудени н,а наведените ка-
зни до трагање од пет години на горе се опростује 
петина на изречената казна. 

Опростениот дел на казната се смета од вкупно 
изречената казна по пресудата. 
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Член 7 -
Од помилувањето од членот 6 се изузимајат: 
1) лицата на који казната на вечита робија е 

сн.ижена на временска казна на основание на Законот 
за сортите на казнате; 

2) лицата наведени во точката 1, 3, 4 и 5 на чле-
нот 2 на овој Указ. 

Член 8 
Р е ш е т а по овој Указ доносујат они ј а судеви 

при који се води или е воден процесот во првиот 
степен. 

Лицата који сметајат да се обванати со амнести-
јата односно со помилувањето од овој Указ, а амне-
стијата не ќе биде применета спрема нив, односно 
казната наке им буде смалена, можат да се обрнат 
на судот наведен во првиот став на овој член. 

Против решението на наведениот суд заинтере-
сирани има право жалба во срок од 8 дена од денот 
кога решението на судот м,у е уручвно на надлеж-
ниот високи суд. 

Надлежниот високи суд решава по жалбата ко-
нечно и против неговото решение нема место на 
редовна жалба. 

Чле,н 9 
Се овластује Министерства за правосудство на 

Демократска федеративна Југославија да се грижи 
за извршуење на овој Указ и да решава сите про-
цесни прашања којдо би настанале при неговата 
примена. 

Член 10 
Овој Указ влегује во сила со денот на објав-

љуењето во „Службениот лист на Демократска фе-
деративна Југославија". 

3 август 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

нг? Југославија 
Секретар. Претседател, 

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

527. 
Во цел на исправање повредите на сопствени-

чките права и интересите на земљ о десните домород-
ците на територија на Македонија и Косовско-Мето-
хиската област извршени со колонизацијата и аграр-
ната реформа на основ ание на законот и уредбите 
донесени пред 6 април 1941 година, Президиумот на 
Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија, на основание на членот 4 на Реше-
нието за Врховното законодателно и извршно на-
родно преставително тело на Југославија, доносује 

З А К О Н 
ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ДОДЕЛУЕЊЕТО НА ЗЕМЈАТА 
НА КОЛОННСТИТЕ И АГРАРНИТЕ ИНТЕРЕСЕНТИ 
ВО МАКЕДОНИЈА И ВО КОСОВСКО-МЕТОХИ-

СКАТА ОБЛАСТ 
Член 1 

1) Колан, истите и местните ползувачи на аграр-
ната реформа извршена пред 6 април 1941 година на 
територија на Македонија губат право на сопстве-
носта на земјата која им била доделена на' име на 
аграрната реформа или како н,а колонисти под они ја 
условија: 

а) ако таја земја била частна сопственост на 
друг земљоделец, било на неја да имал или да' не-
мал тапија,, а истата земја по големината не била 
предмет на аграрната реформа извршена пред 6 
април 1941 година; 

б) ако таја земја до моментот на нејното доде-
луење на колон потот или местниот ползувам на 
аграрната реформа ја обработуело некоје трето 
лице како чивчиј,а 'или постојан закупец, без обзир 

да ли таја земја потпаднала под аграрна реформа 
било како голем сопственичка, било како безсоп-
ств етичка; 

в) ако на добиената земја местните ползувани 
или колонист несе населиле, туку од таја земја 
живејале како рент,ијери; 

г) ако добијената работена земја, колониските 
или месените нолзувачи ни сами неја обработуеле, 
нити ја давале н,а друг на обработуење но ја оста-
вале не обработена и запушиле; 

д) ако доделената земја била сопственост на 
политичките емигранти Македонци; 

гј) ако колонистите или ,местните ползувани на 
аграрната реформа биле џандари, финансиски чи-
новници и слично, а земјата ја добиле како награда 
за услуги на ненародните режими. 

2) На териториата на Македонија губат право 
на сопственост на земјата доделена им пред 6 април 
1941 година и опија аграрни интересенти и колонист 
који добиената земја од селската утрина или од 
запуштената беговска земја без оправдано разло-
ж е л е не ја претвориле во нивЈе ил,и ако за коло-
низација е била земена утрината која на селата 
б,ила неопходно потребна. 

Член 2 
Мешовите комисии составени од делегатите на 

сојузното Министерство за колонизација и делегатите 
на Министерството за пољоделие на Македонија има 
најдалеку до први септември 1945 година да донесат 
решение по сите случаи од претходниот член на 
овој Закон. 

Член 3 
1) Се укинујат ,сите феудален и полуфеудални за-

купи (како чиечиеко одношение) на Косово и Мето-
хија, и сите овакв,и закупци се огласујат за слободни 
сопственици н,а, земјите на који работеле. 

2) Лицата који во таја област се бават исклу-
чиво со земљоделие, а који држале земјиште како 
чивчији, исполичар,и и закупци најмалку од 1935 го-
дина, немајќи друго своје земј,иште или немајќи го 
доволно се проглаоујат сопственици на земјиштето 
које обработуваа 

Член 4 
Населениците на који ,во областите на Косово и 

Метохија била до 6 април 1941 година доделена 
земја, губат право на истата под свија условил а: 

а) ако им била доделена земја на приватни соп-
ственици. смет,ајќи за таков сопственик секој земљо-
делец кој,и ја работил с,војата земја, без обзир да 
ли на неја имал ,или немал тапија, или на неја рабо-
тил како чивчија или постојан закупец; 

б) ако после 1918 година биле населени на земји-
штата на Шиптарите-полит,инките емигранти!; 

в) ако не биле земљоделц,и ами ка,ко џа,ндари, 
финансиски чиновници и слично, ј,а добиле земјата за 
услуги учинети на антинародните режими. 

г) ако од доделената им земја живејале како 
рентијери 

Чле,н 5 
Во сите случа.ји од членот 4 на овој Закон ќе 

донесат решение најдалеку до 1 се,птември 1945 го-
дина мешовитите комисии од делегатите на сојузното 
Министерство за колонизација и ,делегатите на Ми-
нистерството за пољаделие за Србија, како и деле-
гатите на Обласниот народен одбор на Косовско-Ме-
тохиската област. 

Член 6 
1) Населениците земљоделците на територијата 

Косово и Метохија, који по овој Закон ќе изгубат 
пора,но доделенат,а земја, ќе добијат, под условната 
да не довогјат во групата под ,в) и г) на чл. 4 на-
докнада во земја на друго место во истата област 
ако за това има возможност, и това првенствено на 
земјиштето на населениците од групата в) и г) на 
чл„ 4. Ако окова ,не ќе биде возможно ќе се населат 
надвор од оваја област. 
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2) Колонистите који по овој Закон ќе бидат ли-
шени на земнишната сопственост во Македонија ќе 
бидат надокнадени со земја на друго место. 

Член 7 
Сите лоднесуењ,а и работи, који се во врска со 

нзвршуењето на овој Закон, се ослободени на пла-
ќање такси. 

Член 8 
Министерот за колон,изација ќе изврши овој За-

кон и ќе даде потребни напатствија за неговото 
спроводуење во с поразу му ењ е со земските влади на 
Македонија и Србија. 

Член 9 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист на Демократска федеративна 
Југославија". 

3 август 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

528. 
По предложението на Министерскиот совет, а на 

основание на членот 4 на Решението за врховното" 
законодателно и извршно народно преставително 
тело на Југославија, Президиумот на Антифашистко-
то векје на народното ослободуење на Југославија 
доносује 

З А К О Н 
ЗА РЕШАВАЊЕ НЕРЕШЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ НА 

ИНВАЛИДИТЕ ОД ПОРАНИТЕ ВОЈНИ 
Член 1 

Нерешените инвалидски предмети на инвалидите 
и останалите жртви од пораните војни, до доносуење 
новиот закон за инвалидите, според прописите који 
важиле до 6 април 1941 година решава во првиот 
степен Окружниот народни суд, а во вториот и по-
следниот степен Високи инвалидски суд, који по по-
треба може да има повекје векја, — дололку гија 
прописи несе косат со Решението на Анти фаити елко -
'10 векје на народното ослободуење на Југославија 
од 3 февруари 1945 година. 

Член 2 
Високиот (инвалидски суд односно неговите векја 

се образујат при Министерството за социјална поли-
тика на секоја сојузна земја и секој се состоји од 
три члена и нивните заменици. Членовите на судот 
се: еден судија на Врховниот суд на сојузната, земја, 
еден судија на О,кружниот или Околискиот народен 
суд и еден признат војни инвалид — сите од местото. 
Членовите на овој суд и нивните заменици ги по-
ст авује земскиот Министер за социјална! политика 
во споразумуење со земскиот Министер за право-
судство, доколку се односује на судиите од редов-
ните судеви, а членот на судот БОЈНИОТ инвиалвд и 
неговиот заменик по предложение на Удружењето 
на војните инвалиди. 

Најстариот член на судот по ранг ,истовремено 
е Претседател на судот односно векјето. 

Деловодачот на судот по возможност е дипло-
миран правник; го ноставује земскиот Министер за 
социјална политика. 

Замениците на судиите морајат да исполнуваат 
услови)ата на членовите који ни заменујат. 

Другиот административен персонал на судот го 
назначува земскиот Министер за социјална политика. 

Решениата на Високиот -инвалидски суд се доно-
сујат со поверни,а гласови. 

Член 3 
Судевите од членот 1 на овој Закон ќе решава? 

не пријавите кој и ги подносујат: 
1. Лицата који како војници на бивш ата југо-

словенска војска онеспособени во војната со непри-
јателот во април 1941 година, како и лицата који 
вршејќи го наредбите на надлежната власт должност 
за војни цели на бившата југословенска војска се 
онеспособени во споменатата војна; 

2. членовите на фамилите на лицата под точката 
1 на овој член загинале, умреле или нестанале под 
тамо наведените опстојателства во ,војната во април 
1941 година, а кој и имат законско право на инвалид-
ска помокј; 

3. членовите на фамилите на умрените признати 
војни инвалиди кој и на това имајат право. 

Член 4 
Губат за секој пат инвалидско својство и право 

који за истото се врзани овија лица и нивните фа-
милии, родители, бракја и сестри, који доброволно 
участујале на страна на окупаторот и нивните пома-
гачи во борба против партизан ските одреди на Југо-
сла,вија), (Народно-ослободителната војска^ Југосло-
венската армија и најмите сојузници. 

Војн,ите инвалиди, који со судска пресуда изгу-
бат чесни права губат инв,алидско својство и права 
за времето за ,ноје со пресудата изгубиле чесни 
права. 

Народните власти који ќе сознаат за фактите 
од ставот 1 и 2 на овој член се должни за ,истите да 
ја известат надлежната исплатна благајна!, која вед-
нага ќе обуста,ви исплатуењето на инвалидските при-
надлежности и за това ќе обавести надлежното зем-
ско Министерство за социјална политика по ради 
подносуење сакање на надлежниот инвалидски суд 
во цел на земање инвалидското својство на такво 
лице. 

Член 5 
Исплатуењето на ,погребните трошкови на ли-

чните инвалиди врши надлежната финансиска власт 
без судско решение. 

Член 6 
Нерешените инвалидски предмети во вториот сте-

пен од подручието на Војводина решава Високи ин-
валидски суд при Покраинскиот одбор ,на Војводина. 
Составот на овој суд е исти како во членот 2 на 
овој Закон со това да овија назначува а во врска со 
овој суд ги врши Покраинскиот одбор. 

Член 7 
,Министерот за социјална политика на Демократ-

ска федеративна Југославија ќе пропише во спора-
зуууење со заинтересираните министри поблиски 
одредби за (Извршував на овој Закон, одредби за 
исплатуење 'инвалидските п р инадл ежности, како и 
одредби за состав, седиштата на работата на инва-
лидско -лек арс к ит е комисии. 

Член в 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

3 август 1945 год,ина 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободував 

на Југославија 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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529. 

На основан,не на чл. 4 на Решението за Врхов-
ното законодателно и извршно народно претстави-
телно тело на Југославија, како времен орган на вр-
ховната народна власт во Југославија, а по предло-
жекието на Министерството за пољоделие на Демо-
кратска федеративна Југославија, Президиумот на 
Антифашисткото векје на народното ослободуење на 
Југославија доносује 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНИТЕ ПОЉОДЕЛСКИ ИМОТИ 

Член 1 
Од државниот земјишен фонд ќе се издвоји, во 

цел на унапредуење пољоделието, еден. дел: 
а) за големите државни пољоделски имоти (вр-

теле, огледни станици и т. н.) под управа на сојузно-
то Министерство за пољоделие; 

б) за ергелиња, сточни станици, пољоделски 
станици, школски имања и т. н. под управата на зем-
ското Министерство , за пољоделие. 

Член 2 
За државните пољоделски имоти наведени во чл. 

1 на овој Закон ќе се употреби првенствено експро-
приисаната организирана пољоделска имања со сиот 
жив и мртов инвентар на тија пољоделски имања 
уклучуејки ги шумите и пољоделските фабрики који 
органски са врзани со тија пољоделски имања. На 
т,ија организирани пољоделски имања ќе се припо-
јат ниските, водоплавните и долинските терени не-
згодни за колонизациа. 

Доколку на тија пољоделските (Имања би недо-
стајале зданија потребни на тија имања, се овластује 
сојузниот Министер за пољоделие да, во споразуму-
ење со Министерот за колонизациа и земските ми-
нистри за пољоделие, од екопропр,мисаи,ите пољодел-
ски зданија надвор од тија имања ,издвојат потребен 
број зданија за сојузни и земски пољоделски имања. 

Член 3 
Големите пољоделски имоти под управата на со-

јузното или земските министерства за пољоделие ќе 
служат првенствено за унапредуење на целокупното 
пољоделие, а частично и повишуење пољоделското 
производство во опште. Во таја цел ќе ,имат нарочно 
овија задачи: 

1) да производује оплеменето квалитативно се-
ме, приплодна стока и садници за целата држава и 
да во това ги помажујат земските и задружните ин-
ституции и поединци, који се бават со селекција на 
стоката и со производство на квалитативно^ семе 
и садници; 

2) да служат ,на пољоделските, огледните, на-
учните и на практичните испрашуања од областа на 
билното производство и сточарството; 

3) да овозможат ,практично школуење и усавр-
шуење пољоделските стручњаци и пол)0делците во 
опште; 

4) да производујат разни пољоделски производи 
(пољоделски суровини за индустрија, храна и т. н.) 
според поставените производни задачи; 

5) да служат за потребите на производството на 
ветеринарските цепива и лекови. 

Член 4 
Во цел на организирање управата на големите 

пољоделски имоти која им по овој Закон припаѓа, 
сојузното и земските министерства з,а пољоделие и 
Покраинскиот одбор на Војв,одина ќе образујат по-
себни оделениа и отсеци. 

Член 5 
Постојекјите државни пољоделски угледни и о-

гледни имот,и ќе служат и поната,ка на наменената 
цел. 

Член 6 
Од пољоделското земјиште во Банат, Бачка, Ба-

рања и Срем, које влегује во државен, земјишни фонд, 
се одвојује 210.000,— к. ј. обработено земјиште (со 
сите пољоделски фабрики, који органски се врзани 
со пољоделските имоти и другите инсталации) за 
стварање: 

а) големите државни пољоделски имоти под 
управата на сојузното Министерство за пољ,оделие; и 

б) пољоделските имоти под управата на По-
краинскиот одбор на Војводина. 

Од земјишниот фонд на големо-сопственоста о-
колу Осијек, уклучивши тука пољоделската фабрика 
и другите инсталации ,органски врзани со това има-
ње, ќе се приклучи 16.000,— к. ј. на државното до-
бро Беље. 

Член 7 
Сојузниот Министер за пољоделие, во согласност 

со земскиот Министер за пољоделие на Хрватска, и 
Претседателството на Покраинскиот одбор на Вој-
водина, ќе пристапат Бедната на организирање на-
ведените пољоделски имоти во смисал на овој За-
кон во реоните и областите за који смета да одго-
варајат на напред наведените цели, водејќи притова 
сметка за потребите на аграрната реформа и коло-
н,изација. 

Член 8 
За државните пољоделски (имоти надвор од Бе-

нат, Бачка, Барања, Срем и округот Осијек, ќе до-
несе решение сујозниот Министер за пољоделие во 
споразумуење со сојузниот Министер за колониза-
ција, Претседателот на Стопанскиот совет и земски-
те министри за пољоделие. 

Член 9 
Се овластује сојузниот Министер за пољоделие 

да во согласн,ост со сојузниот Министер за финан-
сии и Претседателот на Стопанскиот совет донесе 
Уредба и правилници за организиција и работење на 
сојузните пољоделски имања, а земските министри 
за пољоделие за онија под својата управа. 

Член 10 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

3 августа 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашиското векје на народното ослободував 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

530. 
На основавме на чл. 4 на Решението за Врховното 

законодателно и извршно народно преставително 
тело на Југославија, како времен орган на врховн,ата 
народна власт во Југославија, Президиум на Антифа-
шисткото векје н,а народното ослободуење на Југо-
славија доносује 

З А К О Н 
ЗА ЗАСТАПУЕЊЕ УЧРЕЖДЕНИЈАТА, ИНСТИТУ-
ЦИИТЕ, ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЈАВЕН КАРАКТЕР 
Член 1 

Учрежденијата, институциите, претпријатијата и 
организациите на јавен карактер, во поглед н,а нив-
ната заштита на имовинско правните интереси, ги 
заста,пујат пред судевите и другите народни власти 
лицата који стојат на чело на тија учрежденија, 
претпријатија, институции и организации или лицата 
који онија ли одредат. 
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Член 2 
Заштита имовинско-правните интереси и засту-

пуење пред судените и другите народни власти може 
да превземе и оној орган на народната власт под 
чије раководство или надгледуење стојат поедините 
учрежденија, институции и претпријатиа. Во овој 
смисал врховниот надзорни орган со посебни про-
писи ќе регулира начин на застапуењето на попре-
чните учрежден,иа, институции и претпријатие. 

Организациите може да ги застапује надгледниот 
орган на тија организации. 

За заштита на имовинско-правните интереси на 
учрежденијата, институциите, претпријатијата и ор-
ганизациите на јавен карактер и за нивното заста-
пуење пред судев,ите и другите власти на странските 
држа,ви решава врховниот надзорни орган на онаја 
стру,ка на која припагја това учреждение, инсти-
туциа, претпријатие или организација 

Член 4 
Ликвидацијата на процесите покренати пред 

влечењето во сила на овој Закон ќе изврши Јавниот 
обвинител н-а Демократска федеративна Југославија. 

Член 5 
Напатствијата за извршуење на овој Закон по по-

треба ќе дава сојузниот Министер за правосудство. 
Член 6 

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во 
„Службениот лист на Демократска федеративна Ју-
гославија". 

3 август 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

531. 
Како народните власти при спроводуењето на 

Законот за конфискација и за извршуењето над кон-
фискацијата не постапујат секој пат правилно нити 
еднообразно и различито толкуват поедини прописи 
на овој Закон, а во желание да се избегне секоја 
погрешна примена на Законот и на тој начин да се 
избегне неправда, Президиумот на Антифашисткото 
векје на народното ослободуење на Југославија дава 
АУТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ПОЕДИНИТЕ ЧЛЕ-
НОВИ, СТАВОВИ И ТОЧКИ НА ЗАКОНОТ ЗА КОН-
ФИСКАЦИЈА И ЗА СПРОВОДУЕЊЕ КОНФИСКА-

ЦИЈАТА 
Уз член 4 и 5 

Кога таткото е осуден на казна на конфискација 
на целиот имот, тогај се конфискује целокупниот 
имот, изузимајки приновките на синовите, во земјите 
каде постоји принова (на пр. Србија,), постапуејки 
во смисал на членот 6. 

Ако е синот осуден на казна на конфискација 
на целиот имот, тогај може да се конфискује само 
приновеното које припагја на синот. Татковото има-
ње останује не дирнато. 

Правното толкување за сопственоста на таткото 
и децата ќе дават врховните судеви на федералните 
единици, 

Уз член 6 
а) ставот 1 на членот 6 требе да се разбира 

така да се стварите изузимајат од страна на судски-
от изасланик при спроводуењето на конфискацијата; 

б) со точката 3 на ставот 4 можат да се пол-
зуват само земљоделците. Под земљоделец требе да 
се разбира онова лице, на кого е земљоделието глав-
но занимање; 

в) повластицата под точката 3 на ставот 1 несе 
односује ца конфискација на градските кукј,и кога се 
работи за сопствениците на који замлЈОделието неје 
главно занимање; 

г) при конфискацијата на градските кукји се оси-
гурује стан неопходен за живот на осудениот и не-
говата блиска фамилија во смисал ст. 2; 

д) ставот 2 треба да се разбере таќо да со него е 
обванато и 1издржуењето на малолетните деца, ако е 
мајката неспособна за работа и додека несе врати 
хранителот; 

гј) ако лицето осудено на лишуење на слободата 
и конфискација нема никогу од блиската фамилија 
који би се грижил за стварите изузети од конфи-
скацијата во смисал на членот 6 потребно му е да се 
постави старател; 

е) повластиците од членот 6 несе односујат на 
лицето од членот 30 на Законот. 

Втората реченица на точката 2 на членот 6 важи 
само во случај на потполна конфискација. 

Уз член 7 
Пријав,ите за посакуење на трекјите лицата се 

подносујат на судот који ја спроводил конфискаци-
јата, а овој суд е должен покрај објавата на суд-
ската табла од членот 17 да преку „Службениот 
лист" повика поверителите да во срок од 15 дена 
пријават своите посакуења. 

Уз членот 13 
Под надлежната упра,ва на народните имоти т,ре-

бе секој пат да се разбере окружната управа на на-
родните имоти, а ако ова ја не постоји тогај зем-
ската управа. 

Уз член 15 
Пресудите е доволно да се пракјат во извод — 

само диспозитив. Това исто важи и за пресудите од 
ст. 3 на членот 28. Изводот на пресудата за конфи-
скација требе да се објави во „Службениот лист". 
При това да се наведе назив на судот који ја спро-
веди конфискација,та. 

Војните сутеви и команди мерат да ги пракјаг, 
во смисал ст. 3 на членот 28 сите пресуди во извод 
на надлежните судеви заради спроводуење конфи-
скацијата, без обзир на това да ли досега това 
учиниле. 

Ако га нема осудениот н,ити овој има старател 
пресудата ќе се предаде на еден чле,н од блиската 
фамилија на осудениот. 

Под надлежниот јавни обвинител се разбира 
Окружниот јавни обвинител. 

Уз член 16 
Судот ја спроводи конфискацијата само на осно-

вание на извршната пресуда, не и на основание на 
актите од други власти во који се позива на посто-
јана таква извршна пресуда, изузимајки ст. 1 чл. 28. 

Уз член 20 
Конфискацијата се смета за завршена од денот 

на потпишуење записникот за спроведената, конфи-
скација. 

Уз член 23 
Излучните правни посакуења требе да се тре-

тира,т како редовни тужби и во поглед на таксите, 
изузимајки грубите погрешки на судскиот изасла-
ник, за које решава судот. 

Во случај на секвестрација или конфискација на 
заедничкиот имот делбата на истата ја врши' судот. 

Уз член 28 
Ставот 1 кои говори за ст,реланите, убиените, 

загиналите или побегналите требе да се смета да 
важи и за умрелите пред но што ги стигнала каз-
ната. 

Судот не требе да испитује да ли е некој ви-
стински стрелан, убијен, погинал или побегнал или 
умрел, оти това е исклучителна надлежност на на-
родните одбори. 

Ако народните околиски одбори во смисал на 
ст. 1 чл. 28 располага со пресудите требе истите да 
ги достават заедно со (пописот на недвижниот имот. 

3 август 1945 година 
Београд 

Президиум 
на Антифашисткото векје на народното ослободував 

на Југославија 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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532. 
На основание на чл. 16 на Законот за работни-

чките повереници пр о-питу јам 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВОДУЕЊЕ ИЗБОРИТЕ НА РАБОТНИЧ 

КИТЕ ПОВЕРЕНИЦИ 
Член 1 

Изборите на работничките повереници ги спро-
водујат изборните одбори по прописите на Законот 
за работничките повереници и одредбите н,а оваја 
Уредба. 

Член 2 
Изборниот одбор е должен: 
1) да избере претседател на одборот; 
2) да прибави од, управата на претпријатието 

список н,а сите работници заработени во претпри-
јатието и состави точен бирачки список за спрово-
дуење на изборите; 

3) да најмалку седам дена пред изборите издаде 
и на видни места во претпријатието истакне распис 
на изборот (изборни проглас), потпишан од Претсе-
дателот на изборниот одбор, који мора да содржује: 

а) ден, место и време на изборот; 
б) број на поверениците и нивните заменици који 

имат да се изберат; 
в) место каде е изложен бирачкиот список, како 

и напатствие ,да исправките во борачкиот список 
можат да се сакат најдоцна 24 часа пред почнуењето 
на изборот; и 

г) каде и кога ќе се примат кандидатските ли-
сти и каде и кога ќе бидат изложени на бирачите 
на увид; 

4) да осиг,ури прек,у управата ,на претпријатието 
потребни простории за обавуење изборот; 

5) да прима кандидатски листи во срок предви-
ден со чл. 3 на оваја Уредба; 

6) да потготови сето друго што е потребно за 
правилно вршење на изборите; 

7) да раководи со изборите; 
8) да востанови резултат на изборите и да го 

соопшт,и на присатните бирач и и избраните работ-
ничк,и повереници; и 

9) да прима жалби на неправилностите во врска 
со извршените избор,и и да, сходно на прописот чл. 
11 на оваја Уре,дба, ,доставује такви жалби на над-
лежниот народен околиски суд. 

Сите работи под точ. 8 и 9 мора Да се обават 
најдалеку во срок од три дена од денот на изборот. 

Член 3 
Кандидатските листи се подносујат на избор-

ниот одбор1 нај,доцна три дена пред одржуењето на 
изборите. 

Кандидатската листа мора да буде потпишана од 
управата на синдикалната подружница или од онол-
ку пати по пет предлагача, кол,ку се бират пове-
реници. 

Еден предлагач може да потпишуе са,мо ед,на 
кандидатска листа. 

На секоја кандидатска листа мора да биде по 
реден број предложен онолкав број на кандидати и 
нивни заменици, колку се бират работ,нички повере-
ници за допиеното претпријатие. Уз презимето и 
името на кандидатите и замениците ќе се стави нив-
ното занимање и адресата. 

Листата која не би содржујела предните податци 
ќе се смета неисправна, а (изборниот одбор ќе ја 
врати таквата листа на првиот предлагач да ја 
исправи во срок од 24 часа. 

Член 4 
Кандидатските листи ќе ги означи изборниот од-

бор со бројевите по редот на предавањето и Бедната 
ќе ги истакне на видно место во претпријатието. 

Член 5 
Доколку е предложена само една кандидатска 

листа, изборниот одбор това ќе утврди на денот на 

изборот записнички и без глас,у вање ќе ги огласи 
кандидатите од таја листа за избрани работнички 
повереници. 

Член 6 
Изборот се врши со тајно гласање со помокј на 

гласачки листикји. 
За секоја предложена листа изборниот одбор ќе 

п р и г о т в и -онолку гласачки лист,икји колку работни-
ци е заработено во п р е т п р и ј а т е т Гласачките ли-
стикји за разни листи морат да бидат означени со 
реден број на соодветната канди,датска ли,ста, 

Секој гласач добива за секоја листа по еден гла-
сачки листикј и еден коверт. 

Во посебната просторија гласачот го одвовује 
листикјот со оној број на кандидатската листа за 
која ќе гласа, го става во до-верат који го затвора 
и предава на изборниот одбор, додека другите при-
мани гласачки листикји ги уништује. 

Член 7 
Изборите се вршат по правило во ит,ен на одмор 

ИЛИ по завршеното работно време. 
Трошковите во врска со изборите пагјат на терет 

на надлежната работничка комора. 
Член 8 

Со завршеното гласување изборниот одбор е 
должен веднага да ги преброји предадените коверти 
и записнички да констатуе број на КОБ вртат е. 

Изборниот одбор по това ги отвара кове,ртите и 
гласачките листикји ги уредује по броевите на кан-
дидатските листи заради утврдуење изборниот ре-
зултат. 

Ако најде во ковертата нов ек ј е од еден гла-
сачки листикј, ќе ги (поништи и огласи за неважни. 

Член 9 
При утврдувањето на изборниот резултат ќе ,се 

постапи овака: 
гласовите предадени за секоја од предложените 

листи ќе се соберат и добиениот збир ќе се подели 
со бројот колку вкупно се б,ира повереници во ло-
гичното претпријатие. Таќо доб,иен,иот количник пре-
ставуе изборни количник. Според това секоја листа 
ќе добије онолку мандати, односно работнички пове-
реници и нивни заменици, колку па,ти 'изборниот ко-
личник ќе се содржује ,во бројот на добиените гла-
сови на секоја листа. Ако на овој начин бројот на 
мандатите на работничките поверени,ци и нивните за-
меници не би бил потпуно поделен, заостаналите 
мандати ќе се делат по ред на опија листи који ќе 
имат најголем остаток. Во случај на еднакв,и остатци, 
со ж,дребе ќе се реши на која листа ќе припадне 
недоделвниот мандат. 

Ако едно лице е избрано на повекје кандидатски 
-листи, е должно на изборниот одбор да изјави, на 
која листа се смета да е избрано. 

Член 10 
За резултатот на 'извршеното гласување избор-

ниот одбор ќе состави записник во који ќе утврди: 
1) в,купен број на исправните гл,асачки листикји 

предадени од страна на гласачите; 
2) број на гласовите који се дадени за поед,ини 

кандидатски листи; 
- 3) избор,ни количник 'и број на ма,ндатите кој,и 

отпагја на поедини кандидатски листи; -
4) имињата на избраните р,аботнички повереници; 
5) евентуални жалби во врска со извршените 

избори. 
Записникот го пота,ишујат сите членови на из-

борниот одбор. 
Член 1.1 

Заинтересираните групи н,а работниците и син-
дикалната организациа можат да се жалат во срок 
од 8 дена од денот на изборот прек,у изборниот од-
бор, на надлежниот народни околиски суд роради 
неправилностите по спроведените избори. 

Ако се утврди да при изборот се повредени бит-
ните пропис,и на Законот за работничките повере-
ници или на оваја Уредба, народниот околиски суд 
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ќе ги поништи изборите и ќе распише нови, во срок 
од 8 денови од денот на примената жалба. 

Решението на народниот околиски суд е конечно. 
Член 12 

Претседателот на изборниот одбор е должен во 
срок од три дена ,кога изборите на работничките 
повереници ќе постанат извршни, да ги повика пи-
смено сите избрани работнички повереници на засе-
дание, да се конституират и превземат нивните дол-
жности. 

На овова заседание работничките повереници од 
својата сред,ина ќе изберат старешина и секретар. 

По правениот избор на. работничките повереници 
и нивното конституисање, претседателот на избор-
ниот одбор е должен, во срок од пет дена од денот 
на изборите, да поднесе писмен извештај со запи-
сникот за резултатот на изборите и конституирањето 
на работничките повереници на надлежниот окруж-
ни (градски) народен одбор, на Работничката комо-
ра и синдикалната организациа, а на управата на 
претпријатието само извештај за избраните работ-
нички повереници по истечување на срокот од три 
нивното к онетиту ис а њ е. 

Во случај да претседателот на изборниот одбор 
не постапи по претходниот став, избраните работ-
нички повереници по истечуење на срокот од три 
дена ќе се кон ституисат сами, а избраниот старе-
шина ќе поднесе извештај од претходниот став. 

Член 13 
Земските министри за социјална политика ќе из-

. дадат поблиски одредби за извршував на оваја 
Уредба. 

Член 14 
Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист''. 
IV бр. 1722 

31 јули 1945 година 
Београд 

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

ДЕКРЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ 

И ТЕЛЕФОНИ 
Со решението на Помошникот на Министерот 

за пошти, телеграфи и телефони бр. 7352 од 30 јуни 
1945 година, а на основание на поднесе,ната молба 
и Решението на Министерството за пошти, телегра-
фи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година!, се 
преместује во пошта, телеграфот и телефонот З Б О Р -
НИК Јеремић М. Слободан, чиновничк,и приправник 
но 5 45 Ч. з. пошта Ужице. 

Со решението на Помошникот на Мини,стерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 7490 од 3 јули 1945 
година, а на основание на поднесената молба и Ре-
шението на Министерството за пошти, телеграфи и 
телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уве-
дује во должност при I П.Т.Т, секц,ија Београд, Ни-
колић Н. Љубиша, чиновнички приправник по 5 45 
Ч. з. који се вратил од пленство. 

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи 
и телефони бр. 7472 од 2 јули 1945 година, а ,на осно-
внине на чл. 4 на Уредбата за назначуење и унапре-
дуење државните службеници на Демократска феде-
ративна Југославија и чл. 2 точ. 5 на Уредбата за 
регулирање пр,инадлежностите на службениците од 
граѓанскиот ред се назначује за л. т.'служител вто-
ра група при поштата Београд 2 Шевић Т. Вас,а . 

Со решението на Помошникот на Министеров 
за пошти, телеграфи и телефони бр. 7592 од И јуни 
1945 година, а на основание на чл. 1 и 4 на Уредбата 

за унапредуење и назначуење државните службе-
ници ,на Демокр,атска федеративна Југославија, чл. 
4 на Уредбата за регулирање принадлежностите на 
државните службеници од граѓанскиот ред и Ре-
шението на (Министерството п. т. т. бр. 3925 од 18 
април 1945 година се назначујат за хонорарни слу-
жбеници како радио телепрафисти во Главниот теле-
гра,ф Београд, со месечен хонорар од 2800.— динари 
Пагјан Б. Славко" и Хајнц Божидар; со месечен хо-
норар од 2500.— динари Роић Г. Круно, Грбић С. 
Мирјана, Монтиљо Ј. Хана и Чорић И. Берислав, 
сите свршени радио-телеграфисти, до сега во слу-
жби во Југословенска армија. 

Со решението на Министерот за пошти, телегра-
фи и телефони бр. 7468 од 2 јули 1945 година, се 
става ван сил,а Решението на Министерството за по-
шти, телеврафи и телефони бр. 3893 од 18 април 
1945 година, доколку се односује на (Отпуштање од 
државна служба Шкекић Ч. Војислав, чин. приправ-
ник по 5 45/2 Ч. з. (Пошта Београд 2. 

Со решението на Министерот за пошти, телегра-
фи и телефони бр. 7247 од 28 јуни 1945 година, а на 
основание на чл. 4 на Уредбата за назначуење и 
унапредуење државните службеници на Демократ-
ска федеративна Јуоглеавија и чл. 2 точ. 4 на Уред-
бата за регулирале иринадлежностите на службе-
ниците од граѓанскиот ред, се назначује за п. т. т. 
званичник 3 гру,па во поштата, телеграфот и телефо-
нот Цетиње Мартиновиќ Т. Боеиљка, свршена уче-
ница на стручна занајетска школа. 

Со решението на Министерот за пошти, телегра-
фи и телефони бр. 7284 од 30 јуни 1945 година, а на 
основание на поднесената молба и Решението на Ми-
нистерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 
3925 од 18 април 19415 година, се ув-одује во должност 
во Главни телефон во Београд Миленковић М. Да-
ринка, прометник 8 група. 

Со Решението на Министерот за пошти, телегра-
фи и телефони бр. 7132 од 28 јуни 1945 година!, а на 
основание на предложението на Дирекцијата за по-
шти, телепрафи и телефони Нов,и Сад бр. 9417/45 год. 
од о јуни 1945 година, чл. 4 на Уредбата за назна-
чуење и унапредуење државните службеници на Де-
мократска федеративна Југославија, се назначује за 
хонорарен службеник со месечен хонорар од 1.800.— 
динари во државната разредна пошт,а Алибунар Ко-
стин Марија, отиравница. 

Со решението на Помошникот на м,инистерот за 
пошти, телепрафи и телефони бр. 7867 од 9 јули 
1945 година, а на основание на Решението на Мини-
стерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 
од 18 април 1945 година се преместујат и ставајат на 
располагање на Дирекцијата за пошти, телеграфи и 
телефони Љубљана поради понатакашни распоред 
Бреичић И. Игнат, сметни инспектор пета група, Ди-
рекција п. т. т. Сарајево и Печникар Валентин, ин-
спектор пета група пошта Бања Лука. 

Со решението на Помошникот на министерот за 
,пошти, телеграфи и телефони бр. 7862 од 9 јули 1945 
година, а на основан и е на поднесените молби и Ре-
шението на Министерството за пошти, телеграфи и 
телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уво-
дујат во должност при поштата, телеграфот и теле-
фонот Гњилане Поповић И. Војин, отпуштен кон-
тролор 7 група, со това да врши должност на управ-
,никот на истата пошта, и при поштата Београд 2 
Костић Д. Чедомир, отпуштен служител 2 група. 

Со решението на Помошникот на министерот за 
,пошти, телеграфи и телефони бр. 7699 од 6 јул.и 
1945 година, а на основание на Решението на Мини-
стерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 39215 
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од 18 април 1945 година, се преместујат и стават на 
расположуење на Дирекцијата за пошти, телеграфи 
и телефони Љубљана, поради понатакашен распоред: 
Жгур В. Винко, инспектор пета група на Дирекцијата 
за пошти, телеграфи и телефони Сарајево; Пипан Ј. 
Брлест, инспектор пета група поштата Оарајево 1, и 
Шишко Ф. Хинко, инспектор пета група поштата Са-
ра јев о 1. 

Со решението на Помошникот на министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 7799 од 6 јули 1945 
година, а на осно,вани е на поднесената молба и Реше-
нието н,а Министерств,ото за, пошти, телегр,афи и те-
лефони бр. 3925 0(1 18 април 1945 година, се уводује 
во должност во Главни телеграф во Београд Скриика 
Г. Пазарије. п. т- чиновник 8 група во пензија. 

Со решението на Министерот за пошти, телегр,а-
фи и телефони бр. 6742 од 5 јули 1945 годи,на, а по-
ради ставот и работата против Народноослобо,дител-
ното движение за време окупацијата и после ослобо-
дувате , се отпушт,а од државна служба Степановиќ 
М. Михајло, прометник осма група пошта, телеграф 
и телефон Блаце. 

Со реше,нието на Помошникот ,на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефо,ни бр. 7861 од 9 јули 1945 
година, а на основ,ание на Решението на Министер-
ството п. т. т. бр- 3925 од 18 април 1945 горена, се 
уводује во должност гао Дирекцијата за пошти, те-
леграфи и телефони Београд — Општи отсек Ву,ка-
диновић С. Драгољуб, отпуштен чиновнички при-
правник по ^ 45/3 Ч з. пошт,а Ум к,а, 

Со решението на Помошникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 6843 од 22 јуни 
1945 година, а на оонование на поднесените молби 
и Решението ,на М,инистерството за пошти, телепра-
фи и телфони бр. 3925 од 18 ,април 1945 година, се 
уводујат во должност во Деменцијата за пошти, те-
леграфи ,и телефони Скопје: Туџа,ровски М. Славко, 
виши контролор шеста група, и во поштата, теле-
графот и телефонот Арангјеловап Димитријевић М. 
С,авка, отпуштен прометни^ осма г,ру,па. 

Со решението на Помошникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефон,и бр. 6852 од 22 јуни 
1945 година, а на основ,ание пори е сенат а молба и Ре-
шението на Ми,нистерството за пошти, телеграфи и 
телефони бр. 3925 од 18 апри,л 1945 година, се уводује 
во должност поп поштат,а, телеграфот ,и телефонот 
Сомбор Корава Б. Загорка, отпуштен чиновнички при-
правник по ? 45/1 Ч. з-

Со решението на Помошникот н,а Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 6789 од 21 јуни 
1945 година, ,на основание н,а поднесената молба;, се 
уважује оставката на државна служба Вујић Л. Ан-
тун, чин. припр,авник по 5 45/2 Ч. з. пошта, телеграф 
и телефон Мотор. 

Со решението на Помошникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 6866 од 22 јуни 
1945 година, ,а на основание на поднесената молба и 
Решението н,а Министерството за пошти, телеграфи 
и телеф,они број 3925 од 18 април 1945 година, се 
увошује во должност при поштата Београд 2 Јовић 
Р. Аврам, служител 2 група 1 периодска повишиц,а, 
који се вр,атил од ,пленство-

Со решението на Помошникот на Министерот за 
пошти, телеграфи и телефо,ни бр. 7120 од 27 јуни 
1945 го.дина, а на основание на Решението на Мини-
стерството п. т. т. б,р. 3925 од 18 април 1945 година, 
се преместује пора ти понатакашен распоред, во Ди-
рекцијата за пошти, телеграфи и телефони Цетиње 
Татар Ј. Мило, контролор 7 гру,па! на Главниот теле-
граф во Београд. 

Со решението н,а Министерот за пошти, телегра-
фи и телефони бр. 6790 од 21 јуни 1945 година, а на 
основание на извештајот на Дирекцијат,а и. т т. Бео-
град II бр. 15904 од 8 јуни 1945 година, се отпушта 
од државна служба Тошић Н Филип, договорни по-
шта,р на работа при поштата, телеграфот и телефо-
нот Приштина. 

Со решението на Министерот за пошти, телегра-
фи и телефони бр. 7069 од 27 јуни 1945 година, а 
поради ставот и работата против Народноослободи-
телното движение ,за време окупацијата, се отпушта 
од државна служба Обадовић В. Вукосава, промет-
н а 8 група пошта, телеграф и телефон Пожаревац. 

Со решението на Министерот за пошти, телегра-
фи и телефони бр- 7164 од 28 јуни 1945 година, по 
!С а гласност на Претседателот на Министерскиот совет 
пере. б,р. 295 од 20 јуни 1945 година, а во смисал 
на чл. 1 и 3 на Уредбата за назначуење и унапреду-
вале на државните службеници на Демократск,ата фе-
деративна Ју,гославија од 2 април 1945 година и чл. 
2 и П на Уредбата за регулирање принадлежностите 
на државните службениците од граѓанскиот ред од 
20 април 1945 година!, се мазна чуј е за инспекцијски 
орган, во времено својство, во Министерството на 
пошти, телеграфи и телефони со принадлежностите 
на 3 група 2 степен, Дракулић В. Милан, бие. п. т. т. 
чиновник 8 група и досегашен началник на Оделе-
нијето на внатрешните работи на Извршн,иот Народ-
ноослободителен одбор за град Београд. 

ѕ ^ 

Со решението на Помошникот на министерот за 
пошти, телеграфи и телефони бр. 7070 од 27 јуни 
1945 година, а на основание на поднесената молба и 
Решението на Мин,ист ер,с т во то п. т. т. бр- 3925 од 
18 април 1945 година, се уводуе во должност и става 
,на ,раеположуење на Дирекцијата за пошти, телегр,а-
фи и телефони Цетиње, поради поиатакашан распо-
ред Јовићевић Н. Ђуро, отпуштен контролор 6 група. 

Со решението на Помошникот на мин,истерот за 
,пошти, телеграфи и телефони бр. 7066 од 27 јуни 
1945 година, а на основание на чл. 4 на Уредбата за 
назначуење и унапредуење државните службеници 
на Демократска федеративна Југослави,ја и чл. 2 топ. 
4 на Уредбата за регулирање државните службеници 
од граѓанскиот ред, се назначује за п. т т. званич-
иик 3 груп,а во поштата, телеграфот и телефонот 
Призрен Шутаковић С. Добрила, свршена учечица на 
трекји клас женско заматено школо од Призрен. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

526. Указ за општа амнест,иј,а и по,милување — 509 
527. Закон за ревизија за доделуењето на 

земјата на колонистите и аграрните ин-
тересенти во Македониј,а и во Косовско-
метохијската област — 510 

528. Закон за решавање нерешените предмети 
на инвалидите од пораните војни 511 

529. Закон за државните пољоделски имоти — 512 
530. Закон за застапуење учрежденијата!, ин-

ституциите, претпријатиј,ата и организа-
цијите на јавен карактер 512 

531. Автентично толкување на поедини члено-
ви, ставови и точки на Законот за кон-
фиска,ција и за спроводуење конфиска-
цијата — — — — — — — — — — — 513 

532. Уредба за спроводуење (изборите на ра-
ботничките повереници — — 513 

ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


