
г ЈП ч ^ Г ' 
Н Л ^ Ф Е А Е Р А Т И В И А Н А Р О Д Н А Р Е 1 П ^ И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А 

„ С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј " излегува по 
Потреба, во српско, хрватско , словеначко 
и македонско издание . Огласи по тари-
ф а т а . - Т е к у к ј а сметка к а ј Народната 
банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. 
- Текук ја сметка на Пролавното о д д е -

ление 11Ш-670ЅЅ0. 

Среда, 10 октомври 1951 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 45 ГОД. VII 

Цена на овој број е 10.— дин. - Претплата 
за 1951 година изнесува 600.— динари, а 

за странство 750.— динари, Редакција^ 
Улица Кралевиве Марка бр. 9. - Телефони) 

Редакција 28-838, Администрација 26-276 
Продавно одделение 22-619, Телефонска 

централа 28-010 

419, 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУ-
ВАЊЕТО НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ЗА ОТСТА-

ПУВАЊА ОД СОЈУЗНИТЕ ОПШТИ ЗАКОНИ 
Сојузното веќе и Веќето на народите на Народ-

ната скупштина на ФНРЈ на својата XI заедничка 
седница од IV редовно заседание (од второто свику-
вање) одржана на 29 септември 1951 година устано-
вува: 

дека Предлогот на Законот за овластува,ње на 
народните ре,публики за отстапување од сојузните 
општи закани го поднела на претрес Владата на ФНРЈ 
на Народната скупштина на ФНРЈ; 

дека Сојузното веќе и Веќето на народите на На-
родната скупштина на ФНРЈ со мнозинство на гла-
сови во секое веќе одлучија да се пристапи на реша-
ва.ње на овој законски предлог; 

дека Сојузното веќе и Веќето на народите на На-
родната ' скупштина на ФНРЈ, после обавената ра-
сп,рава, го примија предлогот на Законот за овласту-
вањето на народните републики за отстапувања од 
Сојузните општи закони со апсолутно мнозинство на 
гласови оч целокупниот број на народни^ пратеници 
во секое веќе. 

Врз основа на тоа и согласно на чл. 72 од Уставот 
на ФНРЈ, Народната . скупштина на ФНРЈ 

о д л у ч у в а : 
се прогласува Законот за овластувањето на Народните 
републики за отстапува.ња од сојузните општи закони, 
ко ј гласи: 

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
ЗА ОТСТАПУВАЊА ОД СОЈУЗНИТЕ ОПШТИ ЗА-

КОНИ 
Член 1 

Во согласност со современиот општествено-еко-
иомоки развиток и со измените извршени во о.ргани-
зацијата на државната власт и во системот на упра-
вувањето со стопанството, а поради давање законска 
основа на натамошниот развиток и на измените во 
овие области, народните републики можат со своите 
закони да отстапуваат од одредбите на сојузните оп-
шти закони што постоат држејќи се за нивните основ-
ни начела, доколку тие не се изменети со подоцните 
сојузни закони. 

Овластувањето од претходниот став се однесува и 
до Основниот закон за земјоделските задруги, чиј што 
наслов се менува така да гласи „Општ закон за земјо-
делските задруги". 

За отстапувањата од одредбити и начелата на со-
јузните општи закони, за кои што во првиот став од 
овој член им се дава овластува.ње на народните репу-
блики, владите на народ.ните републики, пред да и 
в однесат на републич,ката народна скупштина законски 
предлози што содржат такви отстапувања, ќе бараат 
за тие е к : , лулања согласност 0Д Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ.. Решавајќи за давањето 

на својата согласност, Президиумот ќе води сметка 
отстапувањата да бидат во согласност со општестШно-
економскиот и политичкиот развиток и да се одржи 
единството на правниот строј и на законодавството 
во федерацијата. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

Бр. 270 
29 септември 1951 година 

Белград 
Претседател Претседател 

на Веќето на народите, на Сојузното веќе, 
Јосип Видмар, с. р. Владимир Симиќ, с. р. 

420. 
О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТ-
ВРДА НА УКАЗИТЕ И ОДЛУКИТЕ НА ПРЕЗИДИУ-
МОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ДО-
НЕСЕНИ ВО ВРЕМЕТО ПОМЕЃУ ЈП И IV Р Е Д О Њ ^ 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУНШЈИѓА Ж 
ФНРЈ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) СОГЛАСНО НА 
ЧЛ. 74 ТОЧ. 6, 12, 13 И 15 ОД УСТАВОТ НА ФНРЈ 

Врз основа на чл. 74 точ. 6, 12, 13 и 15 од Уста-
вот на ФНРЈ и чл. 3 од Правилникот за работа на На-
родната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на 
Сојузното веќе и Веќето на народите, Народ,ната скуп-
штина на ФНРЈ на својата XI заедничка седница одр-
жана на IV редовно заседание (од второто свикување) 
на 29 септември 1951 година донесе одлука која гласи: 

Се потврдуваат указите и одлуките што ги донесе 
Президиумот на Народната скупштина на ФН^Ј врз 
основа на чл. 74 точ. 6, 12, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ 
во времето помеѓу III и IV редовно заседание на На-
род.ната скупшти.на на ФНРЈ (од второто свикување), 
и тоа: 

1) Указот за реорганизација на Влад,ата на Феде-
ративна Народна Република Југославија, У. бр. 509 од 
6 април 1951 година; 

2) Указот за реконструкција на Владата на ФНРЈ, 
У. бр. 510 од 6 април 1951 година; 

3) Указот за укинување воена состојба со Герма-
нија, У. бр. 1164 од 21 јули 1951 година; 

4) Указот за назначување заменик на Министерот" 
Претседател на Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ, У. бр. 475 од 31 март 1951 година; 

5) Указот за назначување заменици на микпетри" 
претседатели на совети, У. бр. 520 од 9 април 1951 
година; 

6) Указот за назначување заменик на Министерот 
на народната одбрана, У. бр. 521 од 9 април 1951 го-
дина; 

7) Указот за назначување директори на: Главната 
управа за план, Главната утрава за туризам и угости-
телство, Главната дирекција на Југословенските желе-
зници, Главната дирекција на речниот сообраќај Глав-
ната дирекција на Југословенскиот аеротранспорт к 

, Ј в ^ . 
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Глав,ната дирекција на поштите, У. бр. 522 од 9 април 
1951 година; 

8) Указот за назначување заменик на Министерот 
на надворешните работи, У. бр. 647 од 4 мај 1951 го-
Шина; 

9) Одлуката за разрешување Јавниот обвинител 
на ФНРЈ и неговиот заменик и за именување Јавен 
обвинител на ФНРЈ, бр. 947 од 21 јуни 1951 година 

10) Одлуката за разрешување Претседателот на 
Врховниот суд на ФНРЈ и судиите на Врховниот суд 
на ФНРЈ и за именување Претседател на Врховниот 

,суд на ФНРЈ и судии ,на Врховниот суд на ФНРЈ, бр. 
043 од 21 јуни 1951 година. 

Бр. 284 
29 септември 1951 година 

Белград 
Претседател Претседател 

р? Веќето на народите, на Сојузното веќе 
Јосип Видмар, с. р. Владимир Симиќ, с. р. 

421. 

В.?з основа на членот 74 точка б и 15 од Уставот 
на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на 
Федеративна Народна Република Југославија, по пред-
е л на Претседателот на Влада.та на ФНРЈ, издава 

У К А З 

ЗА УКИНУВАЊЕ СОВЕТИТЕ НА ВЛАДАТА НА 
ФНРЈ: ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕКСТРАКТИВНА ИНДУ-
СТРИЈА, ЗА МАШИНОГРАДБА, ЗА ПРЕРАБОТУ-
ВАЧКА ИНДУСТРИЈА И ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ И 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОВЕТОТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ГРА-

- ДЕЖНИШТЗО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
' ' I 

Се укинуваат советите на Вла,дата на ФНРЈ, и тоа: 
Советот за енергетика и екстрактивна индустрија, 
Советот за машиноградба, 
Советот, за преработувачка индустрија, и 
Советот за градежни работи. 

II 
Се осни,ва Совет за индустрија и градежништво 

на Владата на ФНРЈ. 
III 

. На чело од Советот за индустрија и градежништво 
јетон Претседател на Советот кој е Министер на Вла-
гата на ФНРЈ. 

Советот за индустрија и градежништво го сочи-
нуваат, покрај Претседателот на Советот, претседа-
,телите на советите на владите на народните републи,ки 
надлежни за индустријата и за градежните и комунални 
работи и заменикот на Претседателот на Советот за 
индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ. 

. , IV ' 
На Советот за индустрија и градежништво се пре-

несуваат работите на укинатите совети на Владата 
На ФНРЈ: за енергетика и екстрактивна индустрија, 
за машиноградба и за преработувачка индустрија. 

Работите од надлежноста на укинатиот" Совет за 
градежни работи се пронесуваат во надлежност на Со-
ветот за индустрија и градежништво, осем работите 
во врска со патиштата и друмскиот сообраќај, кон се 
пренесуваат во надлежност на Советот за сообраќа! 
и врски, и комуналните работи кои се пренесуваат во 
надлежност на Стопанскиот совет. 

V 
Пргтседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши 

овој указ. 

"Т" " г VI 
Овој указ влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службениот лист на Федеративна ,Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 1742 
6 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

422 . 

Врз основа на членот 74 точ. 6 и 15 од Уставот 
на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Владата 
на ФНРЈ, Президиумот на Народ,ната скупштина на 
Федеративна Народна Република Југославија, издава 

У К А З 
ЗА УКИНУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАДВОРЕ-

ШНАТА ТРГОВИЈА НА ФНРЈ 

I 
Се укинува Министерството на надворешната тр-

говија на ФНРЈ. 
II 

Работите од укинатото Мин,истерство на надворе-
шната трго,вија на ФНРЈ се п,ренесуваат во надлеж-
ност на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, Ми-
нистерството на фи,нансиите на ФНРЈ и Министе.рство-
то на надворешн,ите работи на ФНРЈ според распо-
делбата па надлежноста што ќе ја оп,редели Владата 
на ФНРЈ 

III 
Претседателот на Владета на ФНРЈ ќе го изврши 

овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила со' денот на објавува-
њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Републи,ка Југославија". 

У. бр. 1743 
6 октомври ' 1951 година 

Белгра,д 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

423. 
Врз основа на членот 74 точка б и 13 од Уставот 

на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Владата 
на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина НА 
Федеративна Народна Република Југославија, издава 

У К А З 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ МИНИСТРИ 

НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

I 
Се разрешуваат од должноста: 
Министер—Претседателот на Советот за енергети-ка 

и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ Све-
тозар Вукмановиќ, 

Министер—Претседателот на Советот за машино-
градба на Владата на ФНРЈ, Франц Леекошек, 

Министер—'Претседателот на Советот за прерабо-
тувачка и-ндустрија на Владата на ФНРЈ, Рато Ду-
гоњиќ, 
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Министер"Претседателот на Со,ветот за градежни 
работи на Владата на ФНРЈ Љубчо Арсов, 

Министер—Претседателот на Советот за сообраќа/ 
и врски на Владата на ФНРЈ Тодор Вујасиновиќ, 

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ Ми-
лентие Поповиќ, 

Министер на финансиите на ФНРЈ Добривоје Ра-
досављевић, и 

Министер на Владата на ФНРЈ Влада Зечевиќ. I 
II 

Се назначуваат: 
за Министер—Претседател на Советот за инду-

стрија и градежништво на Владата на ФНРЈ Светозар 
Вукмановкќ, 

за Министер—Претседател на Советот за сообраќај 
и врски на Владата на ФНРЈ Крсто Попивода', 

за Министер на финансиите на ФНРЈ Милентие 
Поповиќ, 

за Министер на Владата на ФНРЈ и заменик на 
Претседателот на Советот за индустрија и градежни-
штво на Владата на ФНРЈ ЈБубчо Арсан. 

Ш 
Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши 

озој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Ре п у бл ика Ј уго сл асија''. 

У. бр. 1744 
6 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народ'гата скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. Ѓ др Иван Рибар, с. р. 

424. 
Врз основа на членот 74 точ. 6 од Уставот на 

ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Владата на 
ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Феде-
ративна Народна Република Југославија, издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СТОПАНСКИОТ 

СОВЕТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
I 

За членови на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ се назначуваат: 

Министерот на финансиите на ФНРЈ Милентие 
Поповиќ, 

Министер—Претседателот на Советот за индустри-
ја и градежништво на Владата на ФНРЈ Светозар Бур-
ман овиќ, 

Министер—Претседателот на Советот за селско 
стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ инж. Ми-
јалко Тодоровиќ, 

Министер—Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ Осман Карабеговиќ, 

Мннистер-Претседателот на Советот за сообраќај 
и врски на Владата на ФНРЈ Крсто Попивода, 

Министерот на иоморството на ФНРЈ Макс Баќе, 
Претседателот на Централниот одбор на Сојузот 

на синдикатите на Југославија Ѓуро Салај, 
Добривоје Радосављевић народен пратеник на На-

родната скупштина на ФНРЈ, 
Заменикот на Министерот на народната одбрана 

генераш-пуковник Иван Гошњак, 
Гувернерот на Народната банка на Федеративна 

Народна Република Југославија Сергеј Крајгер, 
Директорот на Главната управа за план Влајко 

Беговиќ. 

II 
Овој указ влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 1746 
6 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

425. 
Врз основа па III раздел точ. 2 став 1 од Указот 

за реорганизацијата на Владата на Федеративна На-
родна Република Југославија У. бр. 609 ,од 6 а,прил 
1951 година, Владата на ФНРЈ, по предлог на Претсе-
дателот на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА ЗА-
КОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА 

ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
1) За членови на Советот за законодавство и из-

градба на народната власт на Владата на ФНРЈ се 
именуваат: 

Потпретседателот на Влад,ата на ФНРЈ и Министер 
на внатрешните работи на ФНРЈ Александар Ранковиќ, 

Ми,нистерот на Владата на ФНРЈ Сава К асановиќ, 
Министерот на Владата на ФНРЈ Станоје Симиќ, 
Министерот на финансиите на ФНРЈ Ми ленти ја 

Поповиќ, 
Министер—Претседателот на Советот за наука и: 

култура на Владата на ФНРЈ Родољуб Чолановиќ, 
Министе,рот на правосудието на ФНРЈ Фране Фрол, 
Министер—Претседателот на Советот за народна 

здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ др 
Павле Грегориќ, 

Ми,нистер—Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ Борис Кидрич, 

Министерот на Владата на ФНРЈ и заменик на 
Претседателот не Советот за индустрија и градежни-
штво на Владата на ФНРЈ Љубчо Арсов, 

Министерот на Владата на ФНРЈ—Генерален се-
кретар на Владата на ФНРЈ Љубодраг Ѓуриќ. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. 4811 
8 октомври 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

426. 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ во согласност со Министерот на фина,нсиите на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ЦЕНИ ЗА ЛЕКОВИ 
1) Единствените продаван цени на мало за лекови 

(дроги и хемикалии) готови лекови, серуми и вакцини, 
сан,итетски и хвиенски материјал, медицински апарати 
и инструменти, лабораториски материјал и' лаборато-
риски хемикалии, заботехнички материјал, апотекарски 

ш 
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прибор и садови, заложни материјал и за сите други 
средства за ле-кување се наголемуваат 6 (шест) пати. 

2) Работните такси и цените на услугите што 
ги наплатуваат апотеките односно заводите за испи-
тување и контрола на лековите, се наголемуваат 6 
(шест) пати. 

3) Ова решение ќе се применува од 1 октомври 
1951 година, 

Б,р. 21234 
27 септември 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

427 . 
Поради правилното применување на членот 67 

став 2 од Законот за" служба во Југословенската ар-
мија, Мими,етерот на народната одбрана издаде под бр. 
7987 од 25 септември 1948 година објаснение кое 
гласи: 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
НА ЧЛЕНОТ 67 СТ. 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 
1) Времето поминато во ропство (заробљеништво 

ш и интернација) им се признава на подофицерите, 
офицерите и генералите од старата Југословенска вој-
ска преземени во ЈА, како во поглед на здобивањето 
на повисок чин така и во поглед на додатокот на го-
дините на служба во ЈА, и тоа: 

а) на сите оние кои од 6 април до 31 декември 
1941 година заклучно се заробени или на друг начин 
фанати и одведени во ропство, под услов да не ста-
пиле во никаква служба на окупаторскиот или кви-
слнишкиот апарат; 

б) на сите оние што останале во земјата и ак-
тивно работеле за Народноослободителното - движење, 
па поради тоа работење се фанагги и одведени во 
(ропство, без оглед дали пред фаќањето стапиле во 
некаква служба, и дали се фанатн пред или после 31 
декември 1941 година. 

2) Времето поминато во ропство се смета од мо-
ментот на заробувањето, односно фаќањето и трае: 

а) до моментот на ослободувањето на заробље-
иикот било од страна на нЅшите или на некоја од со-
јузничките армии или на друг начин (бекство од за-
р о б е н и ш т в о и слично); 

б) до моментот на репатрирањето на тешки бо-
л е с н и к или ранети во земјата или некоја неутрална 
држава во текот на војската, и 

в) до моментот на репатрирањето по завршето-
кот на непријателствата. . 

Но како почеток за сметање на ропството во 
смисла на чл. 67 од Законот за служба во Југословен-
ската армија на оние што се заробени пред 1 август 
1941 година ќе се земе 1 август 1941 година. 

јЈ . 3) Времето поминато во ропство се признава во 
Смисла на точ. 1 од ова објаснение и на сите оние 
што од ропството во текот на војната на друг начин 
(осем случаите на тешки болесницн или ранети) се 
репатриргни, ако се во срок од три месеца по репа-
тријацијата преминале кои Народноослободителното 
движење или стапиле во Партизанските одреди на 

Југославија, Народноослободителната војска односно 
во Југословенската армија. 

4) Осем случаите предвидени во точ. 1 и 3 на ова 
објаснение, времето поминато во ропство мож-е: исклу-
чително да се признае, но само со решение ед Мини-
стерот на на,родната одбрана!." 

Бр. 1133. — Од Министерството на народната од-
брана — Правно одделение, 1 октомври 1951 година, 
Белград. 

УКЛЗИ 
Врз основа на членот 74 точ. 6 од Уставот на 

ФНРЈ и чл. 6 точ. 3 и 7 од Законот за Президиумот 
на Народ.ната скуп,штина на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија, а по предлог на Претседателот 
на Владата на, ФНРЈ, Президиумот на Народната скуп-
штина на Федеративна Народна Република Југославије 
издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
За гувернер на Народната банка на Федеративна 

Народна Република Југославија се наз-начува Сергеј 
Крајгер, народен пратеник на Народната скупштина 
на ФНРЈ. 

У. бр. 1745 
6 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван РѓЈбар, с. р. 
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С О Д Р Ж А Л 
Страна 

419. Одлука за прогласување на Законот за 
овластување на народните републики за 
отстапувања од сојузните општи закони — 513 

420. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ 
за потврда указите и одлуките на Президи-
умот на Народната скупштина на ФНРЈ, 
донесени во времето помеѓу III и IV ре-
довно заседание на Народната скупштина 
на ФНРЈ (второто свикување) согласно со 
чл. 74 точ. 6, 12, 13 и 15 од Уставо! на 
ФНРЈ 613 

421. Указ за укинување советите на Владата на 
ФНРЈ: за енергетика и екстрактивна инду-
стрија, за машиноградба, за преработувачка 
индустрија и за градежни работи и за осни-
вање Совет за индустрија и градежништво 
на Владата на ФНРЈ 514 

422. Указ за укинување Министерството на 
надворешната трговија на ФНРЈ 514 

423. Указ за разрешување и назначување ми-
нистри на Владата на ФНРЈ 514 

424. Указ за назначување членови на Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ 515 

425. Решение за именување членовите на Со-
ветот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ 515 

426. Решение за воведување нови цени за ле-

427. Објаснение на членот 67 ст. 2 од Законот 
за служба во Југословенската армија 516 
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