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545. 
На основание на чл. 6 на Уредбата за планска 

расподела и потрошувачка на стоката, Стопанскиот 
совет на предлог на Министерот за трговија и 
снабдуење доносује 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУП И П Р О М Е Т НА Х Л Е Б Н И Ж И Т А В О 

Е К О Н О М С К А Т А 1945/46 Г О Д И Н А 

Член 1 

Хлебни жита во смисал на оваја Уредба се сме-
тат: пченица, рж, ечмењ, зоб, царевка, сите нивни 
мешавини како и нивните преработувачки. 

На производителите односно на притежателите 
на хлебните жита во смисал на оваја Уредба се 
сметат сите физички и правни лица који имат при-
ход на хлебни жита во натура, и това: сајбии, по-
седници, наемнини, наполичари, депутатисти и други 
притежатели, односно ползувачи. 

Економска година во смисал на оваја Уредба 
се смета период од 1. август 1945 до 31. јули 1946. 
година. 

Член 2 
Со цел да се израни војската и населението, 

који не се занимавајат со производство на хлебни 
жита односно на који производството не ги задо-
волује потребите на сопственото потрошујење, про-
изводителите и притежателите на хлебни жита се 
должни на повикуење на народните власти да пре-
дадат на овластените откупни иниституцији по 
максимирани цени онија количини хлебни жита, који 
ќе бидат определени по прописите на оваја Уредба. 

На основание сведениата за потребите на изра-
нуењето, за постојекјите резерви хлебни жита од 
миналата економска година и овој годишен жетвен 
принос, Стопанскиот совет ги утврдује количините 
и сортите на хлебните жита који земските влади и 
Главниот народен одбор за Војводина (ГИОВ) ќе ги 
собере на својето подручије. 

Земските влади и Главниот народен одбор на 
Војводина ќе определат на кој начин ќе се изврши 
това собирање. 

Член 3 
При определуењето количините који се должни 

да ги предадат поједини производители, мора да им 
се остават соодветните количини за изрануење (за-
едно со нивните фамилији), за семе и останала сто-
пански потреби. 

Количините оставени за семе не смеат да се 
употребат за други цели. 

Количините на царевка и зоб који му преоста-
нујат на слободно располагање те можат да се 
должителните количини и подмируење на сопствени 
потреби за изрануење, сејење и стопанство, му оста-
нујат на слободно располагање те можат да се 
стават во промет и да ги отугји по постојекјите 
прописи. 

Член 4 
Работите околу собирање сведениа за потребите, 

резервите и жетвениот принос, како и работите во 
врска со собирањето на утврдените количини хлебни 
жита сите органи на народните власти морајат да 
се извршат во срокови који ќе ги определи сојуз-
ниот Министер на трговијата и снабдуењето. 

Производителите и притежателите на хлебни 
жита се должни количините и сортите на хлебните 
жита определени за предавање да ги чувајат со 
грижа на добар домакјин, и на повикуење на овла-
стените откупни институцији, да ги изнесат за про-
давање во време и на место које ќе биде опре-
делено. 

Член 5 
Земските влади и Главниот народен одбор на 

Војводина ќе формират или определат работни 
институцији (предпријатија), који како овластени 
откупни институцији ќе ги вршат сите трговски, 
манипулативни, магацински, транспортни и останали 
работи во врска со собраните количини хлебни жита 
во смисал на оваја Уредба. Во принцип ќе се овла-
сти за цело подручије само една работна институ-
ција (предпријатије). 

Овластените институцији ќе работат по пропи-
сите донесени од страна на сојузното Министерство 
за трговија и снабдуење за целата држава и по 
посебни прописи на земските влади и земските ми-
нистерства за трговија и снабдуење односно Глав-
ниот народен одбор на Војводина издадени по одо-
брение на сојузното Министерство за трговија и 
снабдуење за таја земја односно аутономна област 

Овија институција имајат секоја на својето под-
ручије изклучително право за вршење на целокуп-
ниот промет со собраните количини хлебни жита 
(купуење, преработуење, продавање, превозуење со 
јавни соопштителни срества, ус к л ади ш ту ењ е) и право 
на надгледуење над прометот на преостаналите ко-
личини во смисол на чл. 3 на оваја Уредба. Овија 
институции имајат првенствено право за наем на 
сите просторији згодни за сместуење и манипула-
ција, за заклучуење договор со индустријата за 
преработуење, и набавујачка секаков помокјен ма-
теријал потребен за извршуење задачата поставена 
со оваја Уредба. 

Овластените откупни институцији се должни да 
образујат и подржавајат своји локали за работа 
(филијали, пословници и т. н.) за превзимање и 
испракјање на сите, со оваја Уредба обванати пред-
мети за изрануење, во сите онија места дека ќе се 
укаже потреба. Они можат работите да ги свршавлт 
преку својите преставители и комисионери од ре-
довите на трговците, задругите и водениците. 

Надгладуењето над работата на овластените 
откупни институции го вршат земските министер-
ства за трговија и снабдуење односно Оделението 
за трговија и снабдуење на Главниот народен одбор 
на Војводина. 

Сојузното Министерство за трговија и снабдуење 
има право на надгледуење над работата на сите 
овластени откупни институцији, како и издавање 
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задолжителни прописи и повелби зарад координи-
рање на нивната работа. 

Член 6 
Земските влади и Главниот народен одбор на 

Војводина можат по одобрение на сојузното Мини-
стерство за трговија и снабдуење да ги прошират 
прописите на оваја Уредба на својето подрум,ије и 
на други сорти хлебни жита и останали пољоделски 
произведениа важни за изрануење населението на 
таја земја. 

Член 7 
Прекршуењата прописите на оваја Уредба како 

и прописите и ^ в е л б и т е на надлежните органи на 
власта донесени зарад нејното спроводуење ќе се 
казнат по Законот за сузбивање на недозволен.ата 
шпекулација и стопанска саботажа од 23. април 1945 
година (Службен лист бр. 26). 

Член 8 
Министерот за трговија и снабдуење на сојузна-

та влада е овластен да издаде напатствија зарад 
спроводуењето на оваја Уредба. 

Член 9 
Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист". 
Бр. 6840 

6 август 1945 год. 
Београд 

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

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

546. 
На предложение на Министерот за трговија и 

снабдуење Стопанскиот совет доносује 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О П Р Е Д Е Л У Е Њ Е Ц Е Н И Т Е НА О П И Ј У М О Т ВО 

С У Р О В О С О С Т О Ј А Н И Е 

Се определујат цените на опијумот во сурово 
состојание за производителите според содржанието 
на еданицата-процентот ,на морфинот во него, и това 
по Дин. 100.— ,(сто) за единицата (процентот) на 
морфинот во него. 

Производителот може за свој трошак да сака 
експертиза или анализа поради определуењето про-
центот на морфинот или продавачката на опијумот. 

Цена се подразумује за стоката во растурено 
состојание (ринфуза) која може да има највекје 
примеси 3% според тежината, односно 3 грама на 
1 килограм огаијум во растурано состојание. 

Оваја цена влегује во сила со денот на обнаро-
дувањето во „Службениот лист". 

Бр. 2855/222 
5 август 1945 година 

Београд 

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

По овластуењето 
на Министерот за трговија и снабдуење 

Помошник, 
Л. Соколов, с. р. 

547. 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А П У Ш Т А Њ Е ВО Т Е Ч Е Н И Е М Е Т А Л Н И Т Е П А Р И 

О Д 0,50 Д И Н А Р А Д , Ф. Ј. 

На основание на чл. 7 на Законот за ковање 
ситните пари на Демократска федеративна Југосла-
вија од 23 јули 1945 година („Службен лист" бр. 53 
од 27 јули 1945 година), 

Р Е Ш А В А М : 
да од 6 август 1945 година почнује преку На-

родната банка сукцесивно да се пуштат во течение 
металните пари на Демократска федеративна Југо-
славија од 0,50 динара Д. Ф. Ј-, искован на основа-
ние на Законот за ковање ситните пари на Демо-
кратска федеративна Југославија од 23 јули 1945 
година. 

Описот на овија пари изложен е во чл. 2 и 3 на 
Законот. 

VII бр. 4612 
3 август 1945 година 

Београд 

Министар за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 

548. 
Р Е Ш Е Н И Е 

З А П О В Л Е Ч У Е Њ Е О Д Т Е Ч Е Н И Е М А Г Ј А Р С К И Т Е 
М Е Т А Л Н И П А Р И В О Б А Ч К А , Б А Р А Њ А , МЕГЈУ-

М У Р Ј Е И П Р Е К У М У Р Ј Е 

На основавме на чл. 2 Законот за повлечуење 
од течение металните окупациски пари од 23 јули 
1945 година („Службен лист" бр. 53 од 27 јули 1945 
година) 

Р Е Ш А В А М : 
1) во времето од 13 до 23 август 1945 година 

заклучно да се изврши повлечуење од течение 
магјарските метални шари (пенги) на подручијата 
каде лентата, за време окупација, била законско 
средство за плакјање (Бачка, Барања, Мегјумурје и 
Прекумурје) и това: 

А. сребрен: 
од пенги 5.— издавање 1930 год. 
о „ 5 . - 1938 „ 
) ) „ 5.— 1939 „ 

Б. од алуминиум: 
ОД пенги 5.— издавање 1943 год. 
и 2.— 1941 „ 
П и 1'— 1941 „ 

В. ОД челик: 
од фил ири 20.— издавање 1941 год. 

)) 10.— 1940 "„ 
УУ 2.— 1940 „ 

Г. од бронза: 
од филири 2.— издавање 1927 год. „ 1 - - 1926—1936 

Д. од цинк: 
ОД филири 2.— издавање 1943 год. 
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2) да се за оменуење за повлечените маварски 
метални пари издадат новчаници и ковани пари на 
динарот Д. Ф. Ј., а по курсот од 1 Д. Ф. Ј. динари 
=1 пенга 1.— (чл. 2 Законот за повлечуење од тече-
ние металните окупациски пари; 

3) по истечуење на срокот означен во точ. 1 на 
овова Решение (почнуејки од 26 август 1945 год.) 
магјарските метални пари да престанат да бидат за-
конско средство за плакјање; 

4) повлечуење магјарските метални пари да 
изврши Народната банка преку новчаните заведе-
нија, даночните оддели на околиските народни одбо-
ри и пошти, и това исклучително на подручијата који 
се означени во точ. 1 на овова Решение, а по на-
патствијата који ќе издаде сојузното Министерство 
за финансии. 

Министер за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 

549. 
На основание на чл. 8 на Уредбата на Стопан-

скиот совет за откуп и промет на хлебните жита во 
економската година 1945/46 бр. 6840 од 6 август 1945 
година пропишујам 

Н А П А Т С Т В И Е БР. 1 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ОТКУП И ПРО-
МЕТ ХЛЕБНИТЕ ЖИТА ВО ЕКОНОМСКАТА 1945/46 

ГОДИНА 

Член 1 
Хлебни жита се сметајат: наполица (суражица) 

како и сите мешавини на пченицата, ржот, ечмењот, 
зобот и царевката во било који мегјусобен сразмер. 

Преработујачки, који во смисал на Уредбата се 
сметат хлебни жита, се: сите сорти на брашното, 
г р у т к а т а (рмок), трици о,д пченица, рж, ечмењ, зоб 
и царевка, прекрупи од ечмењот и царевката, олу-
пен ечмењ (гершла), о лупен зоб (пахулииши), сушено 
тесто како макарони, резанци, фиде итн. Не се сме-
тат такви преработујачки: двопек (бисквит), пекси-
мит, кекс, мрвици. 

Член 2 
Притежатели на хлебните жита во смисал на 

Уредбата се сметат и сопствениците на вршалиците, 
конвенцијата рисари и сите други лица који имат 
приход на хлебните жита во натура во врска со обра-
ботуењето земјиштето, со вршидбата или било со 
које друго занимавање. 

Не се сметат притежатели н1а хлебните жита во 
смисал на Уредбата водениците, односно нивните 
сопственици или наемнини во поглед на приходот 
на хлебните жита од помељарина (ушурот), оти се 
должни целокупниот приход во хлебните жита од 
помељарината (ушур) да предадат на овластените 
откупни институцији. 

На државните пољоделски имоти и пољоделски 
имоти под државна управа се односујат прописите 
на Уредбата како и на сите други производители. 
Сојузното Министерство з1а пољоделие ќе предложи 
на сојузното Министерство за трговија и снабдуење 
попис на онија државни огледни пољоделски имоти 
који производат хлебни жита во цел на производ-
ството на семето и количината на хлебните жита од 
тија имоти који ќе се издвојат з(а исти цели. Коли-
чината на хлебните жита, који тија имоти добиват 
од останалите производители во замена за това семе, 
подпадајат на должението за предавање во цел на 
јавно изрануење според прописите на Уредбата. 

Член 3 
Количините на поедините хлебни жита који 

земските влади односно Главниот народен одбор на 
Војводина се должни да ги соберат на својето 
подручије, определује Стопанскиот совет на предло-
жение на сојузниот Министер за трговија и 
свабдуење. 

Во цел на това предложение земската мини-
стерства односно Оделението за трговија и снабду-
ење на Главниот одбор на Војводина должни се да 
достават на сојузното Министерство за трговија и 
снабдуење — на Управата за снабдуење — следни 
податци: 

а) За резерви на хлебните жита к)ај производи-
телот и притежателот од прошлогодишната и ового-
дишната жетва; 

б) за бројот на населението по категории — 
производители и членови на нивните домаќинства, 
тешки физички работници, обични физички работни-
ци и останалото граѓанство; 

в) потреби на Хлебните жита за есен и про-
летно сејење; и 

г) бројното состојание на стоката по сортите. 
Овија податци ќе ги соберат земските министер-

ства, односно Оделението за трговија и снабдуење 
на Главниот народен одбор на Војводина, во са-
радња со земските министерства за пољоделие, од-
носно Стопанското оделение на Главниот народен 
одбор на Војводина и со Статистичкиот уред. 

Член 4 
На основание на решението на Стопанскиот со-

вет по предниот член земските влади ќе ги опре-
делат количините на поедините хлебни жита који 
мора да се соберат во поедините окрузи, односно 
околините на нивните подруми ја. 

Околиските народни одбори ќе распоредат опре-
делени количини за собирање на општините, односно 
местата на својето подручије. 

Член 5 
Кај разрезуење количините на хлебните жита 

по предниот член ќе се послужат земските влади, 
окружните односно околиските и општинските или 
месните народни одбори со податци за постојекји 
резерви на хлебните жита кај производителот и при-
тежателот од прошлогодишната жетва и со податци 
за резултатите на оваја годишна жетва на основа-
ние на Решението за вршидба на стрмните жита 
(бр. 3055 од 23 јуни 1945). 

Во колку такви податци не постојат или се сме-
тат нетачни или непотполни, ќе извршат општински-
те односно месните одбори поновен попис на тој 
начин, што ќе ги повикајат сите производители и 
притежотели на хлебните жита на својето подручије 
да поднесат пријава ,на целокупните своји резерви 
на лебните жита од миналата годишна и оваја го-
дишна жетва. 

Така добивени список за резервата кај сите про-
изводители и притежатели ќе изложи одборот на 
увид на народот и ќе ги повика со јавен проглас 
сите грагјани да во срок од 3 дена поднесат на одбо-
рот својите примедби за ради исправка на нетачно 
или непотполно пријавени резерви, односно заради 
упишујење онија који не поднеле пријави за ре-
зервата. 

За сите примени примедби ќе рашават одборите 
најпонаТака за понатака од 3 дена по истекуењето 
на срокот на јавната седница, која ќе биде напред 
објавена, или на зборот на сите мештани, дека ќе 
утврди коначен список за резервите и на основание 
на тој список ќе разреже на секој производител 
односно притежател на хлебните жита количините, 
који е истиот должен да предаде. 

Член 6 
При разрезуење количините за предавање месни-

те народни одбори ќе се раководат со това, да на 
поедините домакјинства на производителот односно 
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притежателот на хлебните жица остават максимално 
следните количини на хлебните жита: 

а) за човечна израсна: на земјоделците и тешки-
те физички работници 800 грама хлебните жита или 
600 грама хлебните брашна дневно по член на до-
макинството за една година (1 август 1945 до 31 
јули 1946); на останалите физички работници (во 
колку се притежатели на хлебните жита во смисал 
на Уредбата) 600 грама од хлебните жита или 450 
грама од хлебните брашна дневно по член на до-
макинството за една година (1 август 1945 до 31 
јули 1946 година). 

На сите останалите притежотели на хлебните 
жита 400 грама од хлебните жита или 300 грама од 
хлебните брашна дневно по член на домакјинството 
за една година (1 август 1945 до 31 јули 1946 година). 

Од наведените количини, на производителите 
односно на притежателите од оставените количини, 
најмалку една четвртина од таја количина мора да 
биде во царевка, односно царевно брашно. 

Чланови на домаќинства има да се сметајат само 
онија лица који стално живејат и се хранат во 
односното домаќинство; 

б) за сточната храна: 
за коњи во пољоделските домакјинства 500 кгр. 

зоб или царевка по грло за една година, 
за свињи за гојење поред прописите на Уредба-

та за гојење, промет, цените на свињите број 630 
од 24 јули 1945 година; 

в) за сеење на производителите: 
по 180 кгр. пченица, ечмен, рж или овес (зоб) 

односно по 30 кгр. царевка за секој ектар на зиратна 
земја, која ќе се задолжително засеје сос таја сорта 
на хлебните жита; 

г) з/а ситни потреби на селските домаќинства 
по 10 кгр. пченица и 10 кгр. царевка за секој екгар 
на зиратна земја (ораница). 

Член 7 
Ако некој производител или притежател имц 

резерва или приход од хлебните жита во повекје 
општини (места), целокупниот разрез на количината 
ко.јо има да ја предаде ќе му изврши оној одбор 
на чија територија има своје стално боравиште. 

Член 8 
Количините на хлебните жита, разрезани заради 

собирање на поедините окрузи односно околини или 
општини и места доставл^/авајат минимум који безу-
словно мораат да се остварат (соберат). 

Член 9 
Овластените институции за откуп по член 5 на 

Уредбата (бр. 6840 од 6 август 1945 година), не че-
кајќи го рОзрезот, ќе отпочнат веднага со откупот 
на хлебните жита и това од земјоделците со повекје 
од 30 хектара зиратна земја и од онија производи-
тели и притежатели на хлебните жита који сами 
понудат да се нивните количини откупот. 

Месните народни одбори ќе издавајат на таквиа 
производители односно притежатели одобруење за 
превозуење до откупната станица, назИачуејки ко-
личините и сортите на хлебните жита који се пре-
давајат. Овластените откупни институции ќе потвр-
дат примањето на истото одобруење и ќе го вратат 
на . предавателот на житата'. 

Член 10 
Ако сите разрезани и на откуп понудени коли-

чини на хлебните жита не можат веднОга да се 
превземат, ќе се остава на чување на поедините 
производители који ќе бидат должни да ги чувајат 
као своје. 

Член 11 
Земските влади и Главниот народен одбор на 

Војводина ќе ги укине сите досегашни решениа и 

одлуки који се во противност со прописите на Уред-
бата на Стопанскиот совет и со овова напатствије, 
нарочно во поглед н)а максималните количини на 
хлебните жита, који се оставајат на производителите 
и притежателите на истите (член 6 на овова Напат-
ствие) . 

Член 12 
Земските влади и Главниот народен одбор на 

Војводина ќе превземат преку својте министерства 
односно отделениа веднага се што е потребно да 
подредените им органи на народните власти најбргу 
се упознајат со прописите на Уредбата на Стопан-
скиот совет и на овова Напатствие и да пристапат 
на нивното спроводуење. 

Член 13 
Овова Напатствие влегува во сила со денот на 

потпишуењето. 
Бр. 6842 

6 август 1945 година 
Београд 

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

550. 
На основанине на чл. 5 на ставот 2 на Уредбата 

за откуп и промет на хлебните жита во економската 
1945/46 година пропишујам 

Н А П А Т С Т В И Ј Е Б Р . 2 
З А Р А Б О Т Е Њ Е НА О В Л А С Т Е Н И Т Е И Н С Т И Т У Ц И И ! 

З А ОТКУП НА Ж И Т А Р И Ц И Т Е 

Член 1 
Најдоцна до 15 авпуст 1945 година земските вла-

ди и Главниот одбор на Војводина, ќе формираат, 
односно ќе определат и оспособат за работа работни 
институции (предпријатија) за откуп житарициге. 

Најдоцна до 17 август 1945 година ќе поднесат 
на Министерството за трговија и снабдуење — на 
Управата за снабдуење — извештај со следните 
податци: 

1) назив фирма на овластената откупна инсти-
туција; 

2) седиште; 
3) нејзината правна форма; 
4) основниот капитал (кој го уплатил, евенту-

ални апори, осигурителни кредит); 
5) останалите материјални срества, који се на 

институцијата осигурани за успешно решавање зада-
чите (врекји, тријери); 

6) со извештајот да се приложи: 
а) сите законски прописи, правила итн. на 

основание на који е институцијата организована, од-
носно со који се регулира нејзината работо; 

б) списокот на лицата који раководат со ра-
ботата на овластената институција (директор, проку-
р а т а , шефови на оделенијата, шефови на филијалите 
и на откупните станици); 

в) шемите на организацијата на институцијата 
со списокот на филијалата и откупните институцији 
на комисионерите, сушарите итн.; и 

г) преглед на резервите на житариците и бра-
шното на ден 15 август 1945 година со Назнака: 

1) сорта, 
2) место дека се навогјат, 
3) од дека потекнујат, 
4) на који се цел наменени. 

Член 2 
Овластените институцији за откуп на житариците 

ги вршат својите работи на собирање, расподелба и 
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отпремуење житариците обванати со Уредбата за 
откуп и промет на хлебните жита во економската 
1945/46 година на основание на издадените прописи 
уз условија на содржанието во Уредбата за цените 
на житариците во економската 1945/46 година. 

Член 3 
Овластените откупни институцији ќе ја вршат ра-

споделбата и отпремата на собраната стока на осно-
вание на писмените диспозицији на сојузното Мини-
стерство за трговија и снабдуење — Управа за снаб-
дуење. 

Без спомнатите дизпозицији они не можат да ра-
сполагат со собраната стока ни по сопственото на-
вогјање, нити по Налозите ма со која друга страна. 

Член 4 
Кога нема да биде инаку определено, дизпози-

цијата ќе се извршује по редот како ќе достигне на 
овластената институција (предпријатијето). За- това 
кај диспозицијите који га покривајат потребите на 
ползувачот за по векје од еден месец, ќе се ешало-
нирајат количините по месеците. 

Во поглед на квалитетот на стоката не смејат ^а 
се прават разлики по метју поедините испорачки, 
изузишјки кај семенската стока во случаји, каде 
това одреди сојузното Министерство за трговија и 
снабдуење. 

Член 5 
Овластените институцији (предпријатија) за от-

куп житариците можат собраната стока да ја про-
д а в а а т само на големо. 

Член 6 
Работите по мегју овластените институции ќе 

се вршат на овој начин: 
1) Веднага по примањето извештајот за издаде-

ната дизпозиција од страна н)а Министерството за 
трговија и снабдуење — Управа за снабдуење, инсти-
туцијата — купецот ќе стапи во врска со институци-
јата — продавецот и да склопи со неја формални 
заклучок (договор за купопродавачка) и ќе и издаде 
точни диспозицији за испракјање стоката. 

Заклучокот требе да ги содржује следните усло-
в н а : 

а) пл1акјање: 100% во готово (или уз меничен 
акцепт на купецот који продавецот ќе го жирира и 
есковтује на терет на купецот) пред испракјање на 
стоката, франко место, које продавецот одреди; 

б) срокот и местото на Утоварот: начелно во 
изборот на продавецот (но овој последни е должен 
да се залаже за што по бргу отпремуење и стоката 
по возможност да ја укрца на станицава, која на 
купецот соопштително нај поволно лежат); 

в) дотеруење стоката до вагонот, шлепот, по-
рачка на вагон шлеп, утоварање и испракјање на 
стоката: на терет и ризик на продавецот који при 
ринфуз — испорачки грижи и з1а врекја и ринфузи 
— урегјаји, додека при ^порачките на брашно и 
другите преработувачки, врекјите ги става на распо-
лагање купецот; 

г) возарина: доплата, т. е. ја плакја купецот 
на местото на определуењето (во колку не прати 
напред пари на продавецот); 

д) патни ризик: 
I. во поглед на количината: на опасност на 

купецот, који им!а да се грижи за евентуални успатни 
претоварујачки, благовремено истоваруење итн., 

II. во поглед на квалитетот: одговорност на про-
давецот до првата претоварна или истоварна ста-
ница, дека, во колку купецот стави приговор, ќе се 
вадат и печатат огледи заради заедничка анализа 
(утврдуење квалитетот); 

гј) авизо: брзојавно по отпремуење стоката за 
трошок на продавецот; 

е) пресметка тежина: званична тежина на уто-
варната станица; 

ж) процеси: 

I. во поглед на квалитетот: за случај да про-
давецот и купецот не се сложат во поглед на утвр-
дуење квалитетот и пресметката на разликата во 
врска со квалитетот, странките морат да се подвргнат 
на арбитража на управата на водениците на онаја 
федерална единица од која стоката испагја, а која 
управа ќе изврши арбитража на основание на узан-
сот на истата земја и по нејните закони; 

II. за сите други случаји: надлежност на редов-
ните судеви во седиштето на продавецот. 

2) Овластената институција — продавецот, во 
колку институцијата-купецот не би и се јавил заради 
склопуење заклучокот во срок од 8 дена по приме-
ната диспозиција од страна на сојузното Министер-
ство за трговија и снабдуење — Управа за снабду-
ење должна е за това да извести спомнатото сојузно 
Министерство. 

Член 7 
Овластената институција За откуп житариците ќе 

ја продава собраната односно купената стока на ин-
ституциите за детална дистрибуција уз следните 
условија: 

1) Овластената откупна институција може да ја 
продава стоката на институцијите за детална дистри-
буција само на територијата на својата федерална 
единица. 

2) Оваја продавачка ќе се врши на основание на 
диспозицијата на федералното Министерство за трго-
вија и снабдуење во границите на утврдените диспо-
зицији на сојузното Министерство за трговија и снаб-
дуење — Управа за снабдуење. 

3) По примањето диспозицијите од страната на 
земското Министерство за трговија и снабдуење — 
Управа за снабдуење, овластената институција ќе ја 
обавести за това со најбрз начин институцијата за 
детална дистрибуција и ќе го назначи износот на про-
тивредноста на доделената и стока, франко в)агон-
шлеп до најблиската истовареа станица. 

4) Овој износ е должна институцијата за де-
тална дистрибуција да положи на овластената от-
купна институција напред 100% во готово. 

5) До истоварната станица стоката патува на тро-
шок и ризик на продавецот који е должен да се 
грижи за евентуални успатни претоварујачки. 

6) ПримопредЈавачката на стоката се обавује на 
најблиската истоварна станица. 

7) За тежината е меродавно званичното мерење 
на утоварната станица. 

8) За случај да купецот стави приговор на ква-
литетот, ќе се издават и запечата На истоварната ста-
ница огледите заради утврдуење квалитетот. 

9) Продавецот е должен да со најбрз начин из-
вести купецот за отпремуење стоката. 

10) Евентуалната лежарина на истоварната ста-
ница пагја на терет на купецот, који е должен да се 
грижи за благовремен истовар. 

11) За случај на процес има да се постапи ана-
логно со прописите на чл. 6 на точ. 1 ж) на овова 
Напатствије. 

12) За случај да институцијана за детална ди-
стрибуција не се јави на овластената откупна инсти-
туција за 8 дена по приманото обавестуење за изда-
дената диспозиција или во тој срок не и положи 
износот на противредноста на доделената и стока, 
должна е овластената институција да за това го из-
вести својето земско Министерство за трговија и 
ен аб дуење. 

Член 8 
Во поглед на сушењето на царевката сојузното 

Министерство за трговија и снабдуење ќе дава на 
овластените откупни институцији непосредно Нзло-
жениа со ознака: дека, каде, која количина и на 
који степен на влагата има да се оушат. 

Член 9 
Овластените откупни институцији ќе пракјат на 

сојузното Министерство за трговија и снабдуење — 
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на Управата за снабдуење — секој понеделник ис-
црпни и подробни извештаји за својата работа на 
собирање, расподелуење и отпремуење житариците 
во течение на последната недела. Во тија извештаји 
ќе ги прикажат околностите под који работат, да 
укажујат на узроците на евентуалните неуспеси и да 
стават предложениа за уклонуење тешкокјите и 
смекјите. 

Министерството за трговија и снабдуење на соју-
зната влада ќе пропише, по нужда, формулари за 
табеларни дел на овија извештаји. 

Уз извештајите, споменети во ставот 1 на овој 
член, овластените институцији ќе поднесат и своји 
предложениа: 

а) за сместуење откупените количини на жи-
тариците; и 

б) за нивното отпремуење, употребуење одно-
сно р/асподелуење, во колку за това векј не примиле 
диспозицији од сојузното Министерство за трговија 
и снабдуење. 

Бр. 6928 
6 августа 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

551. 
Министерството за трговија и снабдуење — 

Управа за цени — донооује 
Р Е Ш Е Н И Е 

З А О П Р Е Д Е Л У Е Њ Е Ц Е Н И Т Е НА Р А Ф И Н И Р А Н О Т О 
У Љ Е З А ЈЕЛО, С У Р О В О Т О У Љ Е , М А С Т Н И Г Е 
К И С Е Л И Н И И У Љ А Н И Т Е П О Г А Ч И О Д С О Н Ч О -

Г Л Е Д О В О Т О СЕМЕ О Д Р О Д О Т 1944 Г О Д И Н А 

Член 1 
Откупните претпријатија можат на име провизија 

и манипулативните и режиските трошкови, а за испо-
р а ч а семето франко вагон или шлеп на откупните 
станици односно утоварните ста,ници, да засметат 
најповеќе 20% од откупната цена на сончогледо-
вото семе, определена во членот 5 на Уредбата за 
определуење цените во динари Д.ФЈЈ., објавена во 
„Службениот лист" бр. 24 од 21 април 1945 година. 

Во овија 20% се засметани и трошковите за ра-
споделбата уљето на производителите на семето од 
страна откупните претпријатија, доколку произво-
дителите го продале семето по цена од 18 динари оку-
пациски за 1 кгр. на претпријатието, а според пропи-
сот на Решението за цена на семето и уљето бр. 311 
од 21 декември 1944 година. 

Член 2 
Фабриките за уље се должни да од куповната 

цена на сончогледовото семе, превземено за прерл-
ботуење од откупните претпријатија, да уплатат 17% 
во полза на сметката1 за изравнуење подвозните тро-
шкови на сончогледовото семе и 3% во полза на 
сметката за унапредуење уљаните култури. 

Член 3 
На сончогледовото уље за јело, суровото уље 

и уљаните погачи се определујат за подручијето на 
целата држава следните цени: 

А. Уље за јело-рафинирано 
I за испорачка на југословенската армија: 

а) франко магацин на фабри-
ката во сад а без Оад — за 1 кгр. Дин. 23.60 

б) франко вагон или шлеп 
местото на фабриката, во 
сад а без сад „ „ „ „ 24.10 

в) франко вагон или шлеп на 
најблиската станица на 
примателот за 1 кгр. Дин. 25.25 

II за сите други испорачки: 
а) франко фабрика со платен 

превоз и подвоз до Нај-
блиска станица на местото 
на купецот за 1 кгр. нето 
без сад, а во сад, без вку-
пен данок „ „ „ „ 25.25 

б) франко складиштен на 
големопродавецот, за 1 
кгр. нето во сад а без 
Сад, укључиво вракјање 
празните садови на фа-
бриката а без градска 
трошарина „ „ „ „ 29.40 

в) во дукјанот на малопро-
давецот, за 1 литар укл)(у-
чиво вракјање празните 
садови на големопродаве-
цот, а без . градска тро-
шарина „ „ „ „ 31.— 

Горните цени важат во големо продавачка и 
мало продавачка само за местата који лежат на же-
лезничките и паробродарските пруги. 

За другите места можат на овија цени да се за-
сметат ефективни трошкови на превозот. 

Б. На суровото уље (техничко уље и масните 
киселини) 

Франко фабрика со платен превоз и подвоз до 
најблиската станица на купецот за 1 кгр. нето, со 
на јповеќе 2% неосапунет во садот и без сад, без 
вкупен данок и градска трошарина и без трошкови 
за вракјање празни садови до фабриката Дин. 24.25. 

В. Уљани погачи 
Франко магацин на фабриката за 1 кгр. нето 

без амбалажа Дин. 2.—. 
Член 4 

По цените франко вагон или шлеп на Најблиската 
станица место на големопродавецот, определени со 
чл. 3, А I, в;) и II а) и В, на овова Решение фабри-
ките се должни за испораченото уље да уплатат ди-
нари 1,50 по 1 кгр. во полза на сметката за израм-
нуење подвозните трошкови на уљето. 

Член 5 
Трошковите на превозот и подвозот на сончо-

гледовото семе франко фабрика, односно уљето 
франко вагон или шлеп на упатната ста,ница, се израм-
нујат преку сметката за израмнуење подвозните тро-
шкови на семето и уљето на основание на веродо-
стојните документи. 

Доколку овија документи несе званични, има да 
бидат оверени од власта. 

Во цената на уљето од чл. 3 на овоаа Решение 
се засметани просечните трошкови на превозот и 
подвозот на сончогледовото семе во износ од 7.210.— 
динари за 10.000 кгр. семе односно динари 16.500:— 
за 10.000 кгр. уље, који износи се предмет за пре-
сметка по сметките за израмнуење. 

Не подлежујат на пресметка трошковите на пре-
возот и подвозот на уљето испорачки извршени по 
цените од чл. 3 одел А, I а) и д) на овова Решение. 

Фабриките за уље се должни на крајот на секој 
месец да сост,ават подробен извештај за сите коли-
чини семе, примани на преработуење во течение на 
местото, како и извештај за испорачаните количини 
на уљето, и ќе ги поднесат најдалеку во течение од 
8 денови на Министерството за трговија и сНабдуење 
на сојузната влада — на Управата за цени. 

Фабриките на основаније на тија извештаји ќе 
извршат истовремено пресметка по метју реално пла-
тените трошкови на превозот и подвозот и своите 
задолженија на уплатуењата, по овова Решение во 
полза на сметката за израмнуење трошковите за 
подвоз на семето и уљето. 
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Долевањата по споменатата пресметка фабри-
ките истовремено со подносуењето извештаен и пре-
сметки ќе ги уплатат на Државната хипотекарна 
банка во полза на сметката за изравнуење подвозот 
на семето и уљето. 

Посакуењата на фабриките од споменатата пре-
сметка ќе се исплатат од средствата на сметката за 
израмнуење подвоените трошкови на семето и уљето. 

Член 6 
Сите задолжуења и посакуења во чл. 6 на Ре-

шението за определуење цените на уљето за јело и 
техничкото уље и мастните киселини и уљаниот та-
лог од сончогледовото семе бр. 3380 од 25 ма ј 1945 
година, настанале до доносуење на овова Решение, 
останујат во сила. 

За залихите на сончогледовото семе и другите 
уљани плодови, затечени во фабриките на денот на 
влегуење во сила на овова Решение, а превземени 
по набавам ната цена пред 21 април 1941 година, 
како и за залихите на уље произведено од семе на-
бавено по такви цени, фабриките за уље ќе упла-
тат разлика на цените за семе, а така исто и за уље, 
пресметани на количините на семето од који се про-
изведени, во полза на сметката за израмнуење про-
изводителните цени на уљето при Државната хипо-
текарна банка. 

Член 7 
Сојузниот Министер за трговија и снабдуење 

може да наредује по потреба вирманисање по мегју 
сметката за израмнуење подвозните трошкови на 
сочногледовото семе, сметката за израмнуење под-
возните трошкови на уљето и сметката за израмну-
ење производителните цени на уљето. 

Член 8 
За продавање уље за јело — рафинирано — 

сурово (техничко) уље и мастни к,иселини произве-
дени од други сорти уљано семе од род 1944 годи-
на важат цените на овова Решение. 

Член 9 
Овова Решение влегује во сила со денот на 

обнародувањето во „Службени лист". 
Истиот ден престанујат да важат прописите на 

Решението бр. З З Т од 25 мај 1945 година, доколку 
се против прописите на овова Решение. 

Бр. 5971 
4 август 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

552. 
Управата на државните монополи со својот акт 

од 30 јули 1945 година IV м. бр. 12603 известује, да 
успејала да произведе доволни количини тутунски 
преработувачки и предложује од 1 август 1945 го-
дина да се пуштат во слободна продавачка тутун-
ските преработувачки и тигар палир. 

На основание на овој предлог Управата на др-
жавните монополи и Уредбата за планската распо-
делба и потрошујачка на стоката доносујам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 

ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТУВАЧКИ И ЦИГАР ПАЛИР 
Тутунските преработувачки и цигар палир се пу-

штат во слободна продавачка. 
Управата на државните монополи ќе биде дол-

жна да поднеселе месечни извештај на Управата за 
снабдуење на Министерството за трговија и снаб-
дуење на сојузната влада, назначуејки: 

1) који количини ставила на располагање преку 
својите складишта на секоја федерална единица, од-
носно на Војводина; 

2) доколку несе задоволени потребите, овија да 
се назначат во процентите; 

3) који залихи преостанујат за идниот месец; и 
4) колкаво е месечното производство. 
Овова Решение влепује во сила со денот на об-

народувањето во „Службениот лист". 

М. бр. 6281 
31 јули 1945 година 

Београд 

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

553. 
ТАКСА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗГОВОРИ ОБАВЕНИ СО 

ПРЕТПЛАТНИЧКИТЕ ТЕЛЕФОНИ ОД СТРАНА 
НА ДРУГИ ЛИЦА 

Со Решението на Министерот за пошти, теле-
графи и телефони бр. 7122 од 28 јуни 1945 година, 
а во согласност со Министерот за финансии бр. 5937 
од 16 јули 1945 година, е решено: 

1) во местата во који освен редовната претплати 
се плакја и посебна такса за секој обавени повикани 
разговор во локалното соопштение, претплатниците 
можат, за секој локални разговор обавен од страна 
публиката со нивниот телефон, да наплату,јат во сво-
ја полза оној исти износ који они плакјајат на по-
штевско-телеграфско-телефонската управа на име 
посебна такса за локални разговор. 

2) Во местата, во који се плакја паушална прет-
платеа такса за телефон, претплатниците немет право 
да наплатујат такса за евентуалната употреба на 
нивниот телефон од страна на другите лица. 

3) Прекршуење на овова Решение повлечује па-
рична казна прописана со Законот за пошта, теле-
граф и телефон (5 78 под 2 точ. 3). 

I бр. 7122. — Од Министерството за пошти, те-
леграфи и телефони (Телетрафско-телефонско отде-
ление) 30 јули 1945 година, Београд. 

554. 
ТАКСИРАНА ТЕЛЕФОНСКИТЕ РАЗГОВОРИ 

БЕОГРАД—ЗЕМУН 
Со Решението на Министерот за пошти, теле-

графи и телефони I бр. 3278 од 6 јули 1945 година, 
а во согласноста са Министерот за финансии и бр. 
6072 од 20 јули 1945 година, е решено: 

1) претплатниците на автоматската телефонска 
централа во Земун да плакјајат инсталациона и прет-
платив таксата пропишана за претплатниците во 
Београд; 

2) телефонските разговори на претплатниците во 
Земун со претплатниците во Београд, Раковица и 
Авала и обратно да се сметат како местните теле-
фонски разговори; и 

3) пропишаните такси да важат од денот на ус-
постануење на земунската телефонска централа после 
ослободуење. 

II бр. 3278. —. Од Министерството за пошти те-
леграфи и телефони, 27 јули 1945 година. 
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555. 
ОБНОВУЕЊЕ РАБОТАТА ВО ФИЛИЈАЛИТЕ НА 
ПОШТАНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО ЗАГРЕБ И 

ЉУБЉАНА 
Спрема Решението на Министерството за финан-

сии на сојузната влада бр. 2236 од 27 јуни 1945 го-
дина, е обновена работата на филијали на Поштен-
ските штедилници во Загреб и Љубљана, ноје к је 
вршат самостојателно штедња и чековна служба на 
подрачјето на федерална Хрватска односно федерал-
на Словенија. Филијалата на Поштенската штедилни-
ца во Љубљана е почнала работа 10 јули 1945 година 
а филиала на Поштенската штедилница во Загреб 1 
август 1945 година. 

II бр. 2870. — О д Поштенската штедилница Бео-
град 4 август 1945 година. 

556. 
ОБНОВУЕЊЕ РАБОТАТА НА ФИЛИЈАЛАТА ПО-

ШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО САРАЈЕВО 
Спрема Решението на Министерството за финан-

сии бр. 740 од 16 марта 1945 р-одина, е обновена ра-
ботата во фил и ал ата на Поштенската штедилница во 
Сарајево, која ќе да врши с а ш к тој агелко штедње и 
чековна служба на подрачјето на федерална Босна 
и Херцеговина. Филијалата на Поштенската штедил-
ница во Сарајево е почнала работа 2 јули 1945 го-
дина. 

I бр. 2870. - Од Поштенската штедилница Бео-
град 4 август 1945 година. 

О Д А И КОВАНИ^ 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предложение на Врховниот Командант на Ју-
гословенската армија Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за нарочна храброст и пожертвованост во 

борбата против заедничкиот непријател на Бугарска 
и Југославија — хит л ар овска Неемачка одликуваат 

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД: 

генерал-лајтнанти: Тошев Тодор, Трендафилов 
Стојан и Стојчев Владимир; 

генерал-мајори: Атанасов Виктор Штерју, Хубе-
нов Иван, Таралежков Стефан, Ганев Ст. Цонју и 
Доцев Д. Ангел. 

СО ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ I СТЕПЕН: 

полковници: Иванов X. Петар, Кирчев Иван, Нен-
чев и Димитров М. Димитар; 

потполковници: Тил ич Анг. Димитар и Георги јев 
Т. Никола; 

помоћник на командантот Огњанов Д. Георги. 

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 

полковници: Данилов Ламби, Главинчев Лев и 
Димитров Ил. Петар; 

потполковници: Пешев Христофор, Васиљев М. 
Делчо, Жечев Кр. Петар, Велев Г. Григор, Златарев 
Г. Христо. Ди-итров В. Димитар и Киров; 

мајори: Делиенчев Иван, Мишев Мишо, Михлев 
Бојан, Киров Ник. Георги, Игнатов Н. Илија, Геор-
гив Мил. Георги, Деоничев Георг. Кузо, Дојков Кузм. 
Иван, Јанков Б. Јанко, Пенев Б. Ценко, Близнаков 
Захари, Полонов Г. Атанас, Шејтанов Таш. Георги, 
Минков Милев Георги, Капозов Д. Христо и Јосифов 
Георги; 

капетачи: Стаматов А. Георги, Петецки Јосифов 
Алекси, Беров Василев Георги, Дјадов Хр. Апостол, 
Алексиев Милчо и Петров С. Стефан; 

поручници: Илиев Цаков Илија и Птев И. Христо; 
Панчев Методиев Неделко; 
полковник Панов Јонко. 

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 

мајор Бчваров Д. Атанас; 
капетании Ковачки Ст. Горги, Димитров Мирко, 

Каравелов Љубен, Арнаудов Васил, Радулов Кирил, 
Ватралов Борис, Јанев Крум, Иванов Иван, Станчев 
Асен, Кирков Георги, Кожухаров Христо, Петров 
Сим. Стеван, Тасев Хр. Георги, Бајчев Д. Делчо, 
Дамјанов Тас. Борис, Георгиев Ив. Георги, Наиднов 
П. Георги, Русинов К. Тодор, Сандалски Г. Стојо, 
Сотиров Стефан, Арабаџиев Колју, Бојаџјев Хр. 
Ангел, Бобчев Д Тодор, Илиев Н Велика и Петков 
Дин. Тонју. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Тонков Н. Ваклин, Грозданов Стоил, 

Босолов Георги, Гиче Стоичо, Стоев В. Тодор, Ива-
нов Начев Жељу Десков Сл. Слави, Комитов Ст. 
Коста, Желев Т. Михаил, Стојанов Ст. Стојан, Госпо-
динов Г. Господин, Крачунов Л. Неделчо, Иванов 
Анг. Илија, Недев Петров Иван, Станчев Дим. Стан-
чо, Васиљев Ст. Веселин, Раичв Анг. Васил, Монев 
Атан. Иван и Бонев Цв. Емил; 

потпоручници- Терзински Стоичо и Тангров Сл. 
Иван; 

официрски кандидати: Сапунов Ст. Марин, Ко-
лев Горг. Техо и Стефанов Г. Стефан; 

помошници на ко,мандирот: Недј алков П. Никола, 
Демерџиев Тод. Иван, Атанасов Ник. Раидју, Митев 
Тонев Слави, Радов Сл. Ради, Коинов Р. Димитар, Бо-
гоев Радев Динју и Желев Јурд. Иван; 

подофицери: Костадинов Мин. Иван, Годолов 
Ник. Димитар, Марков Дим. Иван, Георгиев Митев 
Божко и Кунев Венко; 

кандидати подофицери: Тодоров П. ,Петко, Ки-
чуков Пар. Асен, Георгиев Кр. Желјуско, Петров Ко-
лев Петар, Марков Гр. Цветко, Степанов Ив. Иван, 
Арбор Ив .Спиридон, Христов Мих. Дончо, Степанов 
Ив. Иван, Ангелов Г Јордан, Папазон Иван Раино, 
Учков Ж. Димитар, Радев Стефана Рачо, Иванов 
Мих. Иван, Станков Анд. Јордан, Милчев Милчо, Јон-
ков Коен Јонко и Дјачов Атанасов Дјако; 

партизанка Константинова Бозаџиева др. Ема; 
одбори: Иванов Ив. Иван, Јармов Кр. Андон, 

Амптрманов Александар, Паноров Димитар Иван, То-
нев Георг. Петар, Иванов Кирил, Тонев Н. Васил, 
Генов Атанас. Гено, Дренчев Ст. Петар, Крстов Ган. 
Нено и Гоков Иван Михо; 

редови: Ди^ов Петр Кирил, Маринов Иванов Ма-
рин, Петров Савов Христо, Камбуров Ник. Стоино, 
Љубчев Колев Петар, Георгиев П. Пенчо, Иванов Ја-
нев Никола Драгнев Г. Драгни, Душев Јанев Душо, 
Меразлиев Нед. Делчо, Желев Стојанов Елчо и До-
бринов Хр. Костадин; 
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СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

Потпоручници: Др. Николов, Добрев-Моев Добри, 
Понов др. Ташо, Манолов Јан. Стефан. Воочев В. 
Никола, Динов В. Марин, Александров Тодор, Ба-
к р о в Пеев Иван, Тодоров Нак. Илија, Ганчев Љ. 
Желеско, Иванов Боев Иван, Виденовски Ст. Пенчо, 
Ганев Ганев Стојан, Лазаров Петра Лазар, Македон-
ски Н Иван, Атанасов Кост. Атанас, Дочев Златев 
Дочко, Димов Ник. Илија, Манов Г. Цанко и Стефа-
нов Петра Руско; 

помоћник командир Жотев Прван; 

офицерски кандидати: Димитров Г. Стојан, Иван-
чев Влчев Иван, Цамџиев Д. Иван, Стефанов Г. Илија, 
Петар, Латев Девчев Иван и Иванов Стам. Иван; 
Иван. Царев Гочев Васил, Бакрџиев К Георги, Пе-
хливанов Д. Иван, Ценов Влов Цоло, Динов Панов 
Влју, Јотов Т. Јосиф. Хаџиев Хр. Колју, Колчев П. 
Величко, Жељасков Тан. Илија, Љупчев Н. Јордан, 
Гацински Александар, Георгиев В Георгу, Трохаров 
П. Станчо, Илиев Ст. Никола, Тенев Р. Димитар и 
Белчев Велчо; 

подофицер на санитетот Чоралиев Д. Георги; 

подофицери: Бојаџиев Јанев Димо, Иванов Хр. 
Панајот, Костичков Г. Добромир, Георгиев Пан. Ге-
орги, Инџов Дим. Иван. Завалов Дим. Васил, Добрев 
Дем. Христо, Тодоров Дим. Иван и Турлаков Петров 
Стојан; 

помоћник командир Христов х. Ив. Александар; 

кандидати подофи,цери: Начев Мин. Димитар, 
Бумбалов Петар. Антов П Димитар. Кинов Петков 
ПЈтерју, Дочев Г. Георги, Пананчев Г. Григор, Геор-
гиев Ст. Георги, Марков Мин. Јанко, Маринов Ив. 
Петар, Ковачев Ал. Стефан, Танев Ат. Димитар, Ге-
оргиев Пет. Иван, Георгиев Стоев Иван. Димитров 
Д. Атанас. Стоиков Ган. Љубен. Попов Ст. Неделчо, 
Алексиев Петар. Цвратков Мит. Цвјатко, Георгиев П. 
Георги, Шопов Сп Димитар. Сивков Д. Слави, Нико-
лов П. Стоичо, Павлов П. Петко, Петков В. Петко, 
Добрев Николов Васил, Желев Вас. Димитар, Дими-
тров П Стоичо, Ненков Хуб Тодор, Јанакиев Г. Ни-
кола, Костадинов П. Георги, Христов Ст. Христо, 
Влканов Хр. Манол, Илиев Ив. Станчо. Огледалов 
Дион Вангел, Дамјанов Тод. Марко, Јовков Мит. 
Станју, Адамов П. Иван, Станчев Кр. Желјаско, Ива-
нов Г. Иван, Турлаков Ив. Стоичо, Рачев Гат. Хри-
сто. Михалев Ив Михаел. Караиванов Илије Јанчо, 
Карастојанов Ст. Коста, Проданов Ст. Продан и Ран-
гелов Хр. Георги; 

помоћници на командирот: Генов Сивов Гено и 
Цебков Ив. Кирил; 

одбори: Дјанков Ст. Иван, Ганев Г. Гани, Јовчев 
Наид. Михаил, Андонов А. Георги, Милушев Ал. Ни-
кола. Игнатов Ив. Бончо, Георгиев Ив. Георги, Крстев 
Ест Крсто. Виденов Прв. Аско. Караманлиев Атанас, 
Стојанов Зл. Стојко, Димитров К. Тодор, Тодоров 
Ст. Атанас, Симеонов Ив. Колју. Петров Ст. Димитар, 
Кирчев Жел. Драгија, Тилев Г. Константин, Симе-
онов Атанас. Иван, Иванов Ник. Димитар и Тушев 
Христо; 

редови- Божилов Димитар, Дачев Г. Георги, Пе-
тров Петар. Чорбаџиски Христо, Иванов Г. Петар, 
Тенев Ст. Тодор, Дренчева Хр. Рајна, Владимиров 
Владимир, Проданов Дел. Канју, Петков Кал. Хубен, 
Шефкидов Лјудфи Јумер, Титов Петков Стоил, Зла-
тев Атанасов Иван, Георгиев Асен Георги, Божков 
Ив. Климент, Великов В Васил, Влчев П Васил, Хри-
стов Г. Крстју, Станков Ст. Станчо, Николов Г. До-
бри, Петров Ќост. Денју. Георгиев В. Георги, Бошев 
Атанас Пулју, Николов Хр. Крстју, Јорданов Дончев 
Ранко. Димитров Ник. Димитар, Јусифов Јусифов 
Аден, Гроздев Добрев Христо, Влков Д. Георги, Сто-

јанов Пенчев Марко, Георгиев Хр Тодор, Николов 
Нед. Христо, Димов Желев Радин, Ванчев Влчев 
Иван, Иванов В. Влчо, Жеков Лоз. Делчо, Господинов 
П. Христо, Гаудов Крстев Тодор, Петков Тод. Георги 
и Јочев Давид Христо; 

чиновници: Данчев Данчо и Манолов Александар, 
истребитељ; 

гвард. Иванов М. Господин; 
коњаник Николов Д. Никола; 
редови: Неделчева Р Донка и Евтимова Цвета; 
уредници: Иванов Ник. Филип. Хак.јан Оник. Ха-

вак, Кјучуков Ив. Нанко. Иванов Сл. Димитар, Колев 
Пешо и Господинов Р. Борис; 

глумици: Михова Михаилова Пенка и Алтнова 
Тодорова Људмила; 

глумци: Јабанџиев Георгиев Ранко. Алтнов Алек-
сиев Кирил, Георгиев Николов Иван, Кожухаров Па-
најотов Стојан. Миланов Михајол Милан и Магаров 
Давидов Мајер, Цалев Иванов Спас, Добрев Д. Петко, 
Гешев Анг. Димитар. 

Бр. 225 
9 јуни 1945 година 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предложение на Врховниот Командант на Ју-

гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за умешност во командувањето и специјални 
подвизи одликујат 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА ТП РЕД: 
потполковник Поповић Иво-Ђани; 
мајори: Беликов Др. Владислав, Божовић Др. 

Саша, Котараш М. Душан и Хрибар Јанез; 
капетани- Глећа С. Илија, Јуришић А. Јозо и 

Шоштарић Павао; 
поручници: Аћимовић Видан и Вуксановић 

Владимир; 
член Окр. НОО Стам)атовић Јован. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори: Барјактаревић Р. Бранислав, Пелевић М. 

Сретен и Софранац Б. Никола; 
капетани: Ваљак Антун, Бумбар И. Јосип. БуНа 

Ј Берислав, Водушек Ф. Фердо. Годец Антон-Томаж 
Земљак Јоже-Домеж, Јелић П. Славко. Клемени 
Иван, Кнежевић Т. Љубо, Лабовић Саво, Малешевић 
Душан и Шкуфца Јоже; 

зам. на командантот подручја Гриљ И. Станислав; 
командант места Станишић Митар; 
команданти на батаљонот: Кркић Милан и^Уршић 

Франц; 
пом. политком. одреда: Вергот Тоне и Јанежић 

Милан; 
пом. политком. на одредот: Вергот Тоне и Јане-

жић Милан; 
политком. н!а батаљонот Перишић Јово; 
зам. на командантот батаљона Милутиновић Дра-

гољуб; 
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лом. лолитком. на батаљонот Шифрер Саво. 
политком. на болницата: Вученић Душан и Цу-

љак С. Фрањо; 
зам. на командантот батаљона Стојовић Миладин; 
опер. офиц. на батаљонот Вукман И. Мијо; 
инф. оф. на батаљонот Милановиќ Мирко; 
об. офиц. на батаљонот Новаковиќ Драгомир; 
ополном. офиц. ОЗН-а: Дамић Ј. Анте и Стругар 

Никола; 

поручници: Бописављевић Момир, Бзбановић 
Нико. Васиљевић Жарко, Видер Лудве, Видергзр 
Радо-Пплде, ГрVић Ђупо. Јовић Л Никола. Кор^нчић 
Антон Тарзан, КVкић М Раде, Марела Карло, Матон 
Тоне-Штепсел. Милеуснић М Стево. Миличевић И. 
Анте, Миндољевић И. Анте. Перовић Рајко, Ре^ољ 
Јоже. Ромац Ђ. Дуп1ан, Стојановић С. Предраг, Сто-
јић Л Драгојло, Филиповић Милован, Царевић Ср-
ћан и НЈкољ Леополд; 

командири на чета: Бобић Милан и Николић 
Рајко; 

потпоручнипи: Богдановић Минко, Бркић М. 
Мићо, Булаторић Јасна. ВVчетић Милован. Голоб 
Ало п и ј Јапц Тоне, Јокић Петар, Малешевић Мило-
рат. Роловић Љубица, Смоловић Милосав, Стефано-
пић Витомир и Шарић Ф Илија; 

зам. на командирот на чета: Бајић Никола, Бу-
лимчић Јован и ,Плавшић Милорад; 

лом. на комесарот на чета Лисијак Рикард; 
заставнипи: Вукосављевић Софија, Дпемељ Ан-

тон. Јовановић Ранко ,П шић Олга. Лоппић Душанка, 
Милинкпвић Милош Пинтић Стјепан. Сухорепац До-
миник, Трничић Б. Лука и Шарановић Вукосава; 

старши водници: Вановић К. Лука, Латиновић Ђ. 
Милош, Минић Блажо и Радивојевић Милинко; 

тесетар Огњановић Илија; 
болни' Лазић Станко. Чапић Н^над, М^аовић Ми-

лан, Мрћеновић Данило-Панта и Пакиж Аница. 
потполковник Поповић Иво-Бани. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
I енерал-лајтнат Капитохин. 

Бр. 227 
12 јуни 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предложевие на Врховниот коман,дант на Ју-

гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за покажани ,резултати на мерлив а и по-

жертвована работа на медицинското пол^ одликујат 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I СТЕПЕН: 
др. Беркович Јелисавета Матвејевна. 

Бр. 228 
13 јуни 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предложение на Врховниот командант на 

Југословенската Армија Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито 

СО МЕД АЛ ЈА ЗА ХРАБРОСТ: 
заставник Јурца Мари.ја-Мепа 

Бр. 226 
9 јуни 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото век!е на наполнето ослободуење 

на Југославија 
на предложение на Врховниот командант на Ју-

гословенската арми,ја, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за специјални заслуги во борбата против 

заедничкиот непријател на СССР и Југославија — 
хитлеровска Немачка одликујат 

СО ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА 1 РЕД: 
генерал-пуковници: Иванов Семјон Павлович и 

Желтов Алексеј СергеЈевич. 

р е ш а в а : 
да се за умешност во командуењето, специјални 

подвизи и покажана храброст одликујат 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
др. Никола Вазбазов, др. Минчо Диков, др. Бо-

рислав Манев, др. Александар Петриковски, др Иван 
Танцев и др. Иван Георгијев. 

Бр. 229 
16 јуни 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предложение на Врховниот командант на Ју-

гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за специјални подвизи, покажана храброст 

и нарочно заслуги во борбата прота заедн,ичкиот 
непријател на СССР и Југославија — хитлеровска 
Немачка одликујат 
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СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајори: Секулић М. Радојица, Томовић Б. Душан 

и Шкрбовић Ф. Бошко; 
капетани: Влаховић М. Милош, Грбовић М. Крајо 

и Мирковић Ј. Јагош. 

СО ОРДЕНОТ ,ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајори: Грбовић М. Симеун, Лучић М. Слободан 

и Обрадовић М. Радоман; 
капетани: Бујишић Александар, Гледовић Ђ. Бог-

дан, Делевић Н. Павле, Обрадовић С. Драгољуб, Пан-
дурида Ј. Марко, Перуновић Г. Благоје и Струњаш 
М Јосиф; 

поручник Ђоковић-Чеперац М Обрад. 
Бр. 230 

Београд 
16 јуни 1945 година 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предложение на Врховниот командант на Ју-

гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за (умешност во командуењето, специјални 

подвизи, покажана храброст и нарочни заслуги во 
борбата против заедничкиот непријател — немачкиот 
фашизам одликујат 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД: 
потпоручник Јерушин Владимир Сем јовович; 
старији лајтнант Муромцев Виктор. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД: 
потполковник Варламов Леонид Васиљевич. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
мајори: Сологубов Андреј Иванович и Денбицки 

Борис Михајлович; 
капетани: Шкољников Сејмон Сејмонович и Кро-

тик-Короткјевич Фјодор Григоријевич; 
уајор Коган Саломон Јаковљевич. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
борци: Њекасов Николај и Атанасов Фјодор. 

Бр. 231 
16 јуни 1945 година 

Београд 
Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на првдложение на Врховниот командант на 

Југословенската армија, Маршал на Југославија Јо-
сип Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за заслуги учинени за ослободуењето на 

нашите народи одликуе 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД: 
генерал-лајтнанти: Владо Тричков и Благоје 

Иванов; ^ 
генерал-мајор Славчо Трнски. 
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СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕД: 
генерал-мајор Бојан БОгаранов; 
полковник Дичо Петров. 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
полковници: Делчо-Симон Главановски и Денио 

Знепољски; 
ма,јор Георги Балкански; 
Георги Димитров Васиљев-Шумски 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ . ЗА НАРОД II РЕД: 
потполковн,ици: Анастас Русев и др. Кира Иг-

њатсчв. 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетан Иван Маринов. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Кирил Георгијев Златан; 
Боина Петрова. 

Бр. 232 
16 јуни 1945 година 

Београд 
Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободував 

на Југославија 

на ,предложение на Врховниот командант на Ју-
гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито 

р е ш а в а : 
да се за осведочена херојска дела на бојното 

поље и херојско држање пред непријателот одли-
куват 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ: 
Прота Јевстатије Караматијевић. 

Бр. 233 
19 јуни 1945 година 

Београд 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ 
на Антифашисткото векје на народното ослободуење 

на Југославија 
на предложени^ на Врховниот командант на Ју-

гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Т,ито 

р е ш а в а : 
да се за докажана херојска работа на бојното 

ноле и за херојското држање пред неприј,ателот од-
ликујат: 

СО ОРДЕНОТ НА НАРОДНИОТ ХЕРОЈ: 
мајори: Демоња Никола и Сењуг Иван-Ујак; Ми-

лановиќ Никола, Шилц Мајда. 
Бр. 234 

19 јуни 1945 година 
Београд 

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

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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Д Е К Г Е Т И 
М И Н И С Т Е Р С Т В О З А Н А Р О Д Н О З Д Р А В Ј Е 

Со Решение на Помокјникот на Министерот за 
народно здравје ,Пов. бр. 68 од 5 м!ај 1945 година, а 
на основание Уредбата за регулисуење нринадлежно-
сти на државни службеници од грагјански ред и 
останатите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и (установи и овластението на Министерот за 
народно здравје на Демократска федеративна Југо-
славија бр. 1561 од 21 марта 1945 година, се поставуе 
Димић М. Милева за чиновник-надничар при Поли-
клиниката на Министерството за народно здравје. 

Со Решението на Помошникот на министерот за 
народно здравје Пов. бр. 76 од 10 мај 1945 година, 
а на основание Уредбата за регулисуење принад-
лежности на државни службеници од грагјански ред 
и останалите јавни службеници на сојузните Мини-
стерства и установи и овлаетението на Министерот 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија бр. 1561 од 21 март 1945 година, и подне-
сената молба, се ставуе на расположение на феде-
рална Хрватска Сокол Звонко, надничар на Мини-
стерството за народно здравје на работа при Др-
жавно-техничкиот завод за производство на меди-
цински инструменти и апарати. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Нов. бр. 80 од 11 мај 1945 година, а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредува на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија и Уредбата за регулисуење принадлежно-
сти на државни службеници од граѓански ред и 
останалите јавни службеници на сојузните Мини-
стерства и установи, Радомир Младеновиќ а;рдмини-
стративен чиновник 9 група — досегашен благајник 
на Министерството за народно здравје — се преме-
шта по потреба на службата во Поликлиниката на 
Министерството за народно здравје за благајник, во 
исто звање и група која е до сега имал. 

Со Решенето на Министерот за народно здравје 
Нов. бр. 69 од 8 мај 1945 година, а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и уНапредуење на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија од 2 аирили 1945 година и Уредбата 
3(а регулисуење принадлежности на државни службе-
ници од грагјански ред и останалите јавни службе-
ници на сојузните министерства и установи од 20 
ашрили 1945 година, се иоставуе Властимир Родић за 
шеф на Персоналниот отсек при Главна управа на 
медицинското производство на Министерството за 
народно здравје во привремено својство, со принад-
лежности на чиновник 6 положајна група. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Нов. бр. 81 од 11 мај 1945 година; а на основание 
чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унанредуење на 
државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија и Уредбата за регулисуење принадлежно-
сти на државни службеници од граѓански ред и 
останалите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и установи, се разрешуе од должноста 
Радован ,Петровић, судиј1а-секретар 6 положајна гру-
па на Министерството за народно здравје, и се 
ставуе на расположение на Министерството за пра-
восудДе на Демократска федеративна Југославија, 
заради распоредуенето на нова должност. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Нов. бр. 70 од мај 1945 година, но согласноста на 
Претседателот на Министерскиот совет Пер. бр. 115 
од 3 мај 1945 година, а во смисол чл. 1 и 3 Уредбата 
за поставуење и унапредуење на државни службе-
ници на Демократска федеративна Југославија' од 
2 април и 1945 година и Уредбата за регулисуење 
принадлежностите на државни службеници од гра-
ѓански ред и осианалите јавни службеници на 
сојузните министерства и установи од 20 априли 1945 
година, се иоставуе Савка Јаворина Вујовиќ за на-
чалник на Персонално^ оделење на Министерството 
за народно здравје на Демократска федеративна Ју-
гославија, во привремено својство, со принадлежно-
сти на чиновник 3 група 1 степен. 

Со Решението на Министерот за народно здравје 
Нов. бр. 72 од 8 мај 1945 година, но согласноста на 
Претседателот на Министерскиот совет Дер. бр. 117 
од 3 мај 1945 година, а во смисал чл. 1 и 3 Уредбата 
за иоставуење и унапредуење на државни службе-
ници на Демократска федеративна Југославија од 
2 априли 1945 година и Уредбата за регулисуење 
принадлежности на државни службеници од гра-
ѓански ред и останалите јавни службеници на со-
јузните министерства и установи од 20 априли 1945 
година, се посиавуе Месарић др. Вјенцеслав за на-
чалник на Административно-финансијското оделење 
на Министерството за народно здравје, во времено 
својство, со принадлежности на чиновник 4 група 
1 степен. 
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