
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Жиро сметка при 

Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 25 јануари 1856 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 4 ГОД. ХИ 

30. 
Врз основа на ст. 2 одделот 1 главата XXVI на 

Сојузниот општествен план за 1955 година, точ. 1 
од Одлуката за продолжување важењето на опште-, 
газените планови од 1955 година за 1956 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55) и чл. 46 ст. 2 
од Уредбата за организацијата, поодувањето и 
управувањето со Југословенските пошти, телегра-
ф и и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/53), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКА-
ТА ТАРИФА ЗА ВНАТРЕШНИОТ СООБРАКАЈ 

1. Во Решението за поштенско-телеграфско-те-
лефонската тарифа за внатрешниот сообраќај („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/55) во тарифниот став 
„12. Уплати и исплати по текуштите и жиро смет-
ките" под в) по точката 3 се додават нова точка 4, 
која гласи: 

„4) Кога уплатата се врши на текушта сметка 
односно жиро сметка со поднесување патнички че-
кови, барирани чекови или баништа чекови — за 
уплатница 10." 

2. Во тарифниот став „ 69. Међумесни внатрешни 
телеграфски Ерски" во точката а) се додава нов 
став, кој гласи: 

„Ако водот со кој претплатникот е врзан за те-
леграфска централа од друго место е сопственост 
на претплатникот, се наплатува 50% од износот 
што е пропишан ео првиот став од оваа точка." 

3. По тарифниот став 71 се додаваат нови та-
рифни ставови 72 и 73, кои гласат: 

„72. Фототелеграми 
За фототелеграм се наплатува: Динари 
а) основна такса 2.500 
Основната такса е рамна за сите фототелегра-

ми, без оглед на бараното ракување, димензијата 
на фототелеграмот и на оддалеченоста да местото 
во кое се испраќа фототелеграмот; 

б) такса спрема димензиите за фототелеграм 
што се испраќа од постојана фототелеграфска ста-
ница : 

1) за фототелеграм чија потесна страна од сли-
ката не преминува 9 см се наплатува такса за 4 
единици на телефонски разговор на односната ре-
лација; 

2) за фототелеграм чија потесна страна од сли-
ката изнесува над 9—17 см, се наплатува такса за 
6 единици на телефонски разговор на односната 
ре л акција; 

3) за фототелеграм чија потесна страна изне-
сува над 17—25 см, се наплатува такса за 8 единици 
на телефонски разговор на односната релација. 

За определување таксата спрема димензиите, 
кога испраќањето го врши постојана фототелеграф-
ска станица, не се зема во оглед подолгата страна 
од сликата, но таа не смее да премине 26 см. Ако 
подолгата страна од сликата преминува 26 см, ф о -
*отелеграмос се раздвојува на дел оз* -

в) такса спрема димензиите за фототелеграм 
што се испраќа од подвижна фототелеграфска ста-
ница: 

1) за фото телеграм чија потесна страна од сли-
ката не преминува 9 см, се наплатува такса за 4 
единици на телефонски разговор на односната ре-
лација; 

2) за фототелеграм чија потесна страна од сли-
ката изнесува над 9—13,5 см, се наплатува такса за 
6 единици на телефонски разговор на односната, 
релација. 

За определување таксата спрема димензиите, 
кога испраќањето го врши подвижна фототеле-
графска станица, не се зема во оглед (подолгата 
страна од сликата, но таа не смее да премине 20 см. 
Ако подолгата страна од сликата преминува 20 см, 
фототелеграмот се раздвојува на делови. 

Таксата спрема димензиите од точката б) и в) 
се наплатува за обични или итни телефонски р а -
зговори, спрема тоа дали фототелеграмот е презе-
мен за испраќање како обичен или итен; 

г) патните трошоци и трошоците за иѕапра^ќање 
на технички службеник, како и трошоците за пре-
воз на подвижна фототелеграфска станица, ако се 
бара од место во кое нема постојана фототелеграф-
ска станица да се иззрши пренос на фототелеграми 
преку подвижна фототелеграфска станица. 

Патните трошоци, трошоците за испраќање т е -
хнички службеник и трошоците за превоз на под-
вижна фототелеграфска станица нема да се напла-
тат, ако поштенско-телеграфско-телефанско прет-* 
пријатне организира по своја волја служба на ф о -
топренос од местото што нема постојана фототеле-
графска станица; 

д) такса според тарифните ставови 82 и 83 од 
оваа тарифа за фототелеграфски пренос што меѓу-
себно го вршат приватни ф оготе л е граф ски станици 
ро телефонските водови за јавен сообраќај; 

ѓ) татсса според точката а) и б) од овој тарифен 
став за фототелеграм што го испраќа приватна фо-
тотелеграфска станица до постојана фототелеграф-
ска станица. 

По истите точки се наплатува таксата и за фо-
тотелеграм што постојана фототелегоафска станица 
ќе го испрати до приватна фототелеграфска ста-
ница." 

„73. Копија на фототелеграм 
За копија на фототелеграм се наплатува 400 

динари, 4 
Оваа такса не се наплатува за првата копија 

која како фототелеграм му се испорачува на при-
мателот. 

Кога копија од фототелеграм му се испраќа на 
испраќачот по негова б^лпње, покрај таксата за 
копија, се наплатува уште и поштарина за препо-
рачано писмо од втората норма на тежина." 

4. Во тарифниот став „97. Међумесни напречни 
телефонски врски" точката в) се менува и гласи: 

„в) за користење меѓумесна напречна врска 
како носител на туѓи високофреквентни телефон-
ски уреди, се наплатува за секој канал на поставен 
уред тарифниот ѕгзтас иД почната б) од овој тари-
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фен став, пропишан за меѓумесен внатрешни вр-
ски намален за 40%." 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , 

P. п. бр. 18 
6 Јануари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

31. 

Врз снова на точ. 4 од Решението за контра-
.дирање индустриски растенија („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 33/54, 53/54 и 35/55), Здружението на 
претпријатијата од текстилната индустрија на 
ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска ко-
мора, во спогодба со Сојузот на селскостопанските 
комори на ФНРЈ и со Сојузот на трговските комори 
на ФНРЈ, а по согласност од Сојузниот уред за цени, 
издава 

О Б Ј А В А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРНИ ЦЕНИ НА ЛЕНЕ-
НОТО СТЕБЛЕНЦЕ, ПАМУКОТ И НА СВИЛЕНИ-
ТЕ ПОКОНИ ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА, ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИ ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПРИ КОНТРАХИРАНКЕТО И КУПУВАЊЕТО 
НА ЛЕНЕНО СТЕБЛЕНЦЕ, ПАМУК И СВИЛЕНИ 

К О К О Ш ! 

Здружението на претпријатијата од текстилната 
индустрија на ФНРЈ, во рамките на Сојузната ин-
дустриска комора, Сојузот на селскостопанските 
комори на Ф Н Р Ј и Сојузот на трговските комори 
на ФНРЈ на заедничкиот состанок одржан на 16 
јануари: 1956 година се спогоди ја да ги утврдат сле-
дниве највисоки цени по кои овластените стопански 
организации ќе вршат договарање и купување на 
ленено стебленце, памук и свилени кокаин од родот 
на 1956 година: 

Дин. 
за 1 кг 

I. Ленено стебленце: I класа 25 
Н „ 21 

I I I „ 12 
IV в „ 7 

Горните цени важат франко откупната станица* 
' Дин. 

еа 1 кг 
II. Памук: I класа 155 

II „ 140 
III „ 120 

Памук од селекционирани сорти 170 
Горните цени важат франко откупната станица. 

/И.,Свилени кокони: 
а) За стандардни сурови свилени ко-

кони што се одгледуваат во НР Македо-
нија (македонска сорта), за домашни сорти 
и за одомашени француски сорти во ' Н Р 
Србија и НР Хрватска: 

. Дин. 
за 1 кг 

I класа 510 
II „ 380 

III „ 80 
б) За нови француски сорти и хибриди 

од овие (првата генерација на крстосувачки) 
во НР Македонија: 

Дин. 
за 1 кг 

I класа 540 
I I „ 400 

I I I „ 80 
в) За јапонски хибриди од Италија 

(бела јапонска сорта) и италијански сорти 
во сите народни републики: 

Дин. 
за 1 кг 

I класа 600 
I I „ 400 

III „ — 80 
Горните цени важат франко откупната станица« 

Бр. 610 
16 јануари 1956 година 

Белград 

За Здружението на прет-
пријатијата од текстил- За Сојузната индустриска 

ната индустрија на ФНРЈ, комора, 
Милован Бојиќ, е. р. инж. Звонко Мориќ, е. р . 

Согласни: 
За Сојузот на селскосто-

панските комори За Сојузот на трговските 
на ФНРЈ, комори на ФНРЈ , 

инж. Војин Поповиќ, е. р. Ристо Бајалски, е. р. 

32. 

Врз основа на тон. 4 од Решението за контра-
хирање индустриски растенија („Службен лист н а 
ФНРЈ", бр. 33/54, 53/54 и 35/55), Здружението н а 
индустријата на уље на Југославија во рамките н а 
Сојузната индустриска комора, во спогодба со Со-
јузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со 
Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, а по согла-
сност од Сојузниот уред за цени, издава 

О Б Ј А В А 
ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРНА ЦЕНА ЗА СОЈА 
ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ДОГО-

ВАРАЊЕТО И КУПУВАЊЕТО НА СОЈА 

Здружението на индустријата на уље на Југо-* 
славија во рамките на Сојузната индустриска ко -
мора, Сојузот на селскостопанските комори н а 
ФНРЈ и Сојузот на трговските комори на ФНРЈ , 
на заедничкиот состанок одржан на 16 јануари 
1956 година се спогоди ја да ја утврдат највисоката 
цена по која овластените стопански организации 
ќе вршат договарање и купување на соја од родот 
на 1956 година на Дин. 50 за 1 кг. 

Оваа цена в а ж и франко откупната станица. 

Бр. 611 
16 јануари 1856 година 

Белград 

За Здружението на 
индустријата За Сојузната индустриска 

на уље на ФНРЈ, комора, 
Алекса Анѓелковиќ, е. р. инж. Звонко Мориќ, е. р. 

Согласни: 
За Сојузот на селскосто-

панските комори За Сојузот на трговските 
на ФНРЈ , комори на ФНРЈ, 

инж. Војин Поповиќ, е. р. Ристо Бакалски, е. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена 
ва Одлуката за располагање со фондот за регрес 
и допадни („Службен лист на ФНРЈ*, бр. 1/56) се 
поткраднала долу приведената грешка, те се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА 

РАСПОЛАГАЊЕ СО ФОНДОТ ЗА РЕГРЕСИ И 
ДОТАЦИИ 

Во точ. 1 ставот 4 место „^потрошените сред-
ства на фондот од една година не се пренесуваат 
во наредната година", треба да гласи: „Непотроше-
ните средства на фондот од една година се прене-
суваат во наредната година". 

Од Сојузниот извршен совет, 10 јануари 1956 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за по-
штенско-телеграфско-телефонската тарифа за вна-
трешниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/55) се потпаднале долу приведените грешки, те 
се дава 

И С П Р А В К А 
НД РЕШЕНИЕТО ЗА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФ-

СКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА ЗА ВНАТРЕ-
ШНИОТ СООБРАКАЈ 

Во текстот под насловот „106. Претплатнички те-
лефони »копнени во централи на други места", во 
ставот а) под 1) третиот и четвртиот ред треба да 
тласат: „пријатне на птт сообраќај — месечно сред-
ната вредност на таксата за 900 говорни единици, 
пропишана". 

Од Генералната дирекција на поштите, телегра-
фите и телефоните, 10 јануари 1956 година, Белград. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 102 од 31 декември 1955 година објавува: 
Одлука за дополнение на Одлуката за р асно -

делба на општата норма на придонесот -за соци-
јално осигурување. 

Во бројот 1 од 14 јануари 1956 година објавува: 
Решение за времено утврдување бројот на чле-

новите на советите на културно-просветните, умет-
ничките и научните установи; 

Решение, за именување членови на Советот на 
Загводот за заштита и научно проучување спомени-
ците на културата на НР Србија; 

Наредба на Државниот секретар за работи на 
стопанството на НРС за планот за одбрана од по-
плави за 1956 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 63 од 31 декември 1955 
година објавуваат: 

Одлука за определување процентот од годи-
шниот износ на данокот на доход од селското сто-
панство и на данокот на доход од самостојни зани-

мања и имот според кои ќе се наплатува данокот 
за периодот јануари—март во 1956 година; 

Одлука за издвојување населени места од оп-
штината Иванец и за припојување кон општината 
Виница и за издвојување населени места од општи-
ната Виница и припој ување кон општината Иванец; 

Наредба за определување селата и помалите 
места во кои може да оснива приватен занаетчиски 
дуќан и лице без спрема на висококвалифициран 
односно квалифициран занаетчиски работник; 

Наредба за големината на економски поважни-
те риби, ракови, школки и сунѓери под која не 
смеат да се ловат ни да се пуштаат во промет. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Народне Републике Словеније4 

во бројот 52 од 28 декември 1955 година објавува: 
Одлука за помилување на осудени; 
Наредба за определување поголемите градови и 

поголемите индустриски места во кои се применува 
повисока отпггетна тарифа за експроприрани гра-
дежни земјишта; 

Одлука за измена на Одлуката за расподеле а 
на општата норма на придонесот за социјално оси-
гурување; 

Одлука за дополнителниот придонес за соци-
јално осигурување. 

Во бројот 53 од 31 декември 1955 година обја-
вува : 

Уредба за измена на Уредбата за принадлежно-
стите на функционерите и на членовите на Словен-
ската академија на знаностите и уметностите; 

Одлука за положбените додатоци за службени-
ците на просветно-нау чната струка при Словенска-
та академија на знан сетите и уметностите; 

Одлука за определување аконтацијата и за на* 
поштување данокот на доход од селското стопанство 
за првото тримесечје на 1958 година; 

Одлука за времено финансирање потребите на 
НР Словенија во првото тримесечје на 1956 година; 

Решение за пренесување правата и должности-
те на републичките државни органи спрема Кон-
цертната пословница во Љубљана на Околискиот 
народен одбор Љубљана; 

Решение за оснивање Завод за трансфузија иа 
крв на НР Словенија; 

Решение за измена на Решението за прогласу-
вање Институтот1 за геодезија и фонограм етри ја бо 
Љубљана за установа со самостојно финансирање. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републико Босне и 
Херцеговине" во бројот 28 од 28 декември 1955 го-
дина објавува: 

Одлука за оснивањето, укинувањето, седиштето 
и територијалната надлежност на околиските и 
окружните судови на подрачјето на НР Босна и 
Херцеговина; 

Одлука за седиштето и територијалната над-
лежност на окружните стопански судови; 

Одлука за избирање членови во Советот на Му-
зичката академија во Сараево; 

Одлуки за примање на знаење за престанокот 
на мандатите на народни пратеници и за определу-
вање дополнителни избори; 
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Одлука за разрешување судии на окружните 
судови; 

Одлука за разрешување судија на Вишиот сто-
пански суд на НР БИХ; 

Одлука за избирање судии на окружните су-
дови; 

Одлука га избирање судии на Окружниот сто-
пански суд во Мостар; 

Одлука за разрешување секретарот на Народ-
ното собрание на НР БиХ; 

Одлука за избирање секретар на Народното со-
брание на НР БиХ; 

Решение за измена на Решението за занимања-
та што можат да се изучуваат во стручните учили-
шта со практична обука и за траењето на школу-
вањето во овие училишта; 

Наредба за дополнение на Наредбата за зана-
етчиските ракотворби што се сродни и за. занаетчи-
ските ракотворба што се дополнуваат меѓусебно; 

Наредба за испитната комисија за испитите за 
«ша1лифицјирави работници водари — пазачи на на-
сипи; 

Наредба за испитната комисија за испитите за 
квалифицирани работници производители на варе-
на сол. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 39 од 29 декември 1955 година 
објавува: 

Одлука за отпочнување со работа на окружните 
судови во Охрид и Тетово и за престанокот со ра-
бота на укинатиот окружен суд во Гостивар; 

Правилник за школување во женските стручни 
школи; 

• Програма за полагање стручен испит за звање 
квалификуван и висококвалификуван работник од 
струката за производство на градежен материјал; 

Решение за распишување дополнителни избори . 
за избор народни пратеници на Републичкиот собор 
на Народното собрание на НРМ; 

Решение за распишување дополнителни избори 
оа избор народни пратеници на Соборот на произ-
водителите на Народното собрание на НРМ; 

Решение за одобрување основањето и работата 
на Здружението на Илмије во НРМ. 

Во бројот 40 од 31 декември 1955 година обја-
вува: 

Указ за прогласување на Законот за сузбивање 
и уништување на плевелите; 

Указ за прогласување на Законот за општин- • 
скиот прирез; 

Указ за прогласување на Законот за месниот 
самопридонес; 

Указ за прогласување на Законот за даночното 
книговодство; 

Указ за прогласување на Законот за социјал-
ните установи; 

Решение за определување висината на трошо-
ците на прометот со сол во трговијата на големо. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 27 од 31 декември 1955 година објавува: 

Одлука за измена на Општествениот план на 
НР Црна Гора за 1955 година; 

Указ за прогласување на Законот за измена на 
Законот за буџетот на НР Црна Гора (Републичкиот 
буџет) за 1955 година; 

Закон за измена на Законот за буџетот на НР 
Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1955 година; 

Одлука за измена на Буџетот на НР Црна Гора 
(Републичкиот буџет) за 1955 година; 

Указ за прогласување на Законот за општин-
скиот локален данок; 

Закон за општинскиот локален данок; 
Указ за прогласување на Законот за месниот 

самопридонес; 
Закон за месниот самопридонес; 
Указ за прогласување на Законот за туристи-

чкото логорување; 
Закон за туристичкото логорување; 
Указ за прогласување на Законот за двегоди-

шните основни училишта за возрасни; 
Закон за двегодишните основни училишта за 

возрасни; 
Одлука за помилување осудени лица; 
Решение на Изборната комисија на НР Црна 

Гора за распишување дополнителни избори во Из-
борната околија I — Околијата Титоград. 

Во бројот 1 од 16 јануари 1956 година објавува: 
Одлука за времено финансирање на НР Црна 

Гора за периодот јануари—март 1956 година; 
Решение за измени на Решението за оснивање 

фондови при здравствените установи со самостојно 
финансирање на територијата на НР Црна Гора; 

Решение за 'назначување постојани судски ек-
сперти за стопанските судови на НР Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

30. Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за поштенско-телеграфско~теле-
фонската тарифа за внатрешниот сообраќај 25 

31. Објава за највисоките договорни цени на 
лененото стебленце, памукот и ка свиле-
ните кокони од родот на 1956 година за-
должителни за стопанските организации 
при контрахиранкето и купувањето на ле-
нено стебленце, памук и свилени кс кони 2§ 

32. Објава за највисоката договорна цена за 
соја од родот на 1956 година задолжителна 
за стопанските организации при договара-
њето и купувањето на соја 26 

Исправка на Одлуката за измена на Одлуката 
за располагање со фондот за регрес и 
дотации 27 

Исправка на Решението за поштенсхо-теле-
графско-те тгефскската тарифа за внатре-
шниот сообраќај ; 27 
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