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32. 

Врз основа на чл. 12 точ. 6 и чл. 13 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство на 
ФНРЈ и за сојузните органи на власта, а во врска 
со чл. 24 од Уредбата за основите на работењето и 
за фондот на платите на трговските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОДЕЛБАТА И УПОТРЕБАТА НА ПОЗИ-
ТИВНОТО САЛДО НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА 
ШТО ГО ОСТВАРИЛЕ ИЗВОЗНИТЕ И УВОЗНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО 80 ЈУНИ 1952 ГОДИНА 
1) Од позитивното салдо на разликите во це-

лата што го оствариле извозните и увозните прет-
пријатија во времето од 1 јануари до 30 јуни 1952 
година, и кое се води при Народната банка на 
ФНРЈ на одделната сметка на разликите во це-
ната, се распределува, и тоа: 

а) 20% во фондот на средствата за само-
стојно располагање на претпријатието, со тоа да 
не може овој износ да биде поголем од 1/ѕ на фон-
дот на платите на претпријатието остварен во 
времето од 1 јануари до 30 јуни 1952 година; 

б) остатокот се уплатува на сметката што се 
води при Народната банка на ФНРЈ под бр, 01-Т-
89 „Сметка на разликите по увозот и извозот". 

2) Претпријатијата се должни во срок од осум 
дена од објавувањето на ова упатство да извршат 
расподелба на позитивното салдо на разликите во 
цената на начинот што е определен во претходната 
точка и во истиот срок да издадат налози за пре-
книжување на соодветните сметки. 

Ако претпријатието не ќе постапи по одредбата 
од претходниот став, банката ќе изврши прокни-
жување на целокупниот износ на позитивното сал-
до на разликите во цената на назначената сметка 
01-Т-89. 

Во случајот од претходниот став претпријати-
ето дополнително може да бара враќање на изно-
сот што е пресметан по одредбата на тон. 1 под а) 
од ова упатство. 

3) Правилноста на пресметката, на расподел-
бата и уплатата на разликите во цената ќе ја кон-
тролира државниот орган надлежан за преглед и 
разгледување на завршните сметки. 

4) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федератив-
на Народна Република Југославија". 

Бр. 1760 
31 јануари 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

33. 

Врз основа на чл. 83 во врска со чл. 81 од 
Уредбата за звањата и платите на железничкиот 
персонал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/52) 
пропишувам 

ВРЕМЕНО УПАТСТВО 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ОДДЕЛЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 

ЗВАЊЕТО ВИШИ ТЕХНИЧАР 
1) Додека не се донесат нови прописи за испи-

тите за службениците на југослов оските желе-
зници, одделниот стручен испит за звањето виши 
техничар од ст. 2 на чл. 30 и од ст. 1 на чл. 32 од 
Уредбата за звањата и платите на железничкиот 
персонал ќе се полага по одредбите на Правилни-
кот за приправничкиот стаж, стручните испити и 
курсеви од струката за експлоатација на железни-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/48 и 10/51) 
и по програмата на испитот за звањето виши тех-
ничар на експлоатацијата на железниците („Слу-
жбени гласник ГДЈЖ" бр. 12/51). 

2) Испитот за звањето виши техничар, положен 
по прописите спомене ти во претходната точка, 
до објавувањето на ова упатство ќе се смета како 
одделен стручен испит, положен во смисла на од-
редбите на ст. 2 на чл. 30 и ст. 1 на чл. 32 од 
Уредбата за звањата и платите на железничкиот 
персонал. 

3) Ова упатство ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федератив-
на Народна Република Југославија". 

ГДЈЖ бр. 2009 
27 јануари 1953 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција 
на југословенските железници, 

Благоје Богавац, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XXIII ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНО-
ТО ВЕЌЕ И ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НД1 

VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИ-
КУВАЊЕ) НА 14 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО 

БЕЛГРАД 
Со седницата раководеше Претседателот на 

Веќето на народите Јосип Видмар и Потпретседа-
телот на Сојузното веќе Фрањо Тажи. 

Записникот го води секретарот на Веќето на 
народите Скендер Куленовиќ. 

Претседавачот ја отвора седницата во 9,50 ча-
сот и соопштува дека седницата е определена за 
избор на Претседател на Републиката и дека спре-
ма тоа едина точка на дневниот ред е избирање 
Претседател на Републиката. 

По предлог од Претседавачот Скупштината 
реши записникот од XXII заедничка седница да 
не се чита на оваа седница, веќе заедно со записни-
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кот од оваа седница да се прочита на следната 
заедничка седница. 

Се преминува на дневниот ред: избирање Прет-
седателот на Републиката. 

Претседавачот соопштува дека избирањето на 
Претседателот на Републиката ќе се изврши спре-
ма одредбите па Одлуката за работниот ред што 
ја усвои Народната скупштина вчера. Врз основа 
на таа одлука со избирањето ќе раководат заедно 
Потпретседателот на Сојузното веќе Фрањо Тажи, 
бидејќи е отсутен претседателот на Сојузното веќе, 
и Претседателот на Веќето на народите Јосип 
Видмар како претседавач на оваа седница. Во ра-
ководењето ќе им помагаат сите секретари на ед-
ното и другото веќе. Претседавачот натаму нагла-
сува дека кандидатот за Претседателот на Републи-
ката може, спрема Уставниот закон што е прогла-
сен вчера, да го предложат 20 народни пратеници. 
Спрема работниот ред предлогот се поднесува пи-
смено со потписите на предложувачите. Бројот на 
прсдложувачите може да биде поголем од 20 но не 
може да биде помал од тој број. 

Претседавачот' ги повикува народните прате-
ници што имаат такви предлози да ги поднесат, 
бидејќи имале можност да подготват кандидатури. 

Побара збор народниот пратеник Јован Весе-
линов. 

Тој во името на Извршниот одбор на Народ-
ниот фронт на Југославија и Клубот на народните 
пратеници на Народниот фронт на Југославија и' 
поднесува на Народната скупштина предлог што 
го потпишале уште 52 пратеници, предлог за 
Претседател на Република да се избере Маршал 
на Југославија Јосип Броз-Тито. Образложувајќи 
го тој предлог народниот пратеник Јован Весели-
нов зборуваше за историските заслуги на Маршал 
Тито за создавање и за изградбата на ФНРЈ и за 
одбраната на нејзината независност. Со станување 
и со акламација сите пратеници го поздравија 
предлогот и зборовите на народниот пратеник Јо-
ван Веселинов. 

Бидејќи други предлози немаше Претседавачот 
објавува дека един предложен кандидат за Прет-
седател на Републиката е Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, кого го предложи народниот пра-
теник Јован Веселинов со уште 52 народни прате-
ници, чиите имиња се прочитани и со тоа канди-
дувањето е завршено, 

Потоа претседавачот определува одмор од 20 
минути за да се отпечати името на кандидатот на 
гласачки ливчиња и го моли секретарот Мома 
Марковиќ да се грижи за печатењето на името на 
кандидатот Јосип Броз-Тито на гласачкото ливче. 

Во продолжетокот на седницата Претседавачот 
ја известува Народната скупштина дека името на 
предложениот кандидат е отпечатено на гласачки-
те ливчиња како и дека се прегледани сите лив-
чиња и дека се сите исправни. 

Потоа Претседавачот констатира дека е при-
сутно големо мнозинство на пратениците од едно-
то и другото веќе и дека може да се пристапи кон 
избирање. 

Потоа Претседавачот ги запознува народните 
пратеници со некои правила од Работниот ред и 
нагласува дека гласањето ќе се врши така: пра-
теникот што гласа за предложениот кандидат да 
го подвлече неговото име на гласачкото ливче, а 
ако гласа против, името но кандидатот мора да го 
прецрта. Ако името на кандидатот не ќе биде 
нити подвлечено нити прецртано, ќе се смета дека 
пратеникот, што поднел такво гласачко ливче, се 
уздржал од гласање. 

15 минути по извршеното делење на гласачки-
те ливчиња ќе се започне со прозивка на народ-
ните пратеници, прозивката ќе се изврши по азбу-
чен ред, 

Еден секретар на Сојузното веќе ќе ги повику-
ва пратениците на Сојузното веќе, а едновремено 
еден секретар на Веќето на народите ќе ги пови-
кува пратениците на Веќето на народите. 

Потоа секретарите им ги поделија гласачките 
ливчиња на народите пратеници. 

Откога беа гласачките ливчиња поделени 
Претседавачот објави дека во 11 часот ќе се почне 
со прозивка. 

По малиот одмор, во 11 часот, започна про-
зивката на народните пратеници на Сојузното ве-
ќе и Веќето на народите. 

Откога е извршена првата прозивка Претсе-
давачот го моли секретарот повторно да се пови-
каат народните пратенион штз не се одзвале на 
првото повикување. 

Откога е завршено второто повикување Прет-
седавачот соопштува дека предавањето на гласо-
вите е завршено и ги моли секретарите да ги 
отворат гласачките кутии и да ги пребројот даде-
ните гласови. 

Откога ги пребројаа гласовите и поднесоа ре-
зултати за секое веќе Претседавачот го објавува 
извештајот за резултатот на гласањето. 

Во гласањето учествуваа 371 пратеник на Со-
јузното веќе и 198 пратечици на Веќето на на-
родите. 

За предложениот кандидат Јосип Броз-Тито 
гласаа: 371 пратеник на Сојузното веќе и 197 пра-
теници на Веќето на народите (еден против), 
вкупно 568 пратеници 

Потоа Претседавачот прогласува дека Јосип 
Броз-Тито, Маршал на Југославија и Претседател 
на бившата Сојузна влада е избран за Претседа-
тел на Републиката бидејќи спрема ставот 5 на чл. 
74 од Уставниот закон добил мнозинство гласови 
од вкупниот број на сите народни пратеници, а 
тоа мнозинство спрема постоеќиот број народни: 
пратеници изнесува 308, додека предложениот кан-
дидат Јосип Броз-Тито добил 568 гласови. 

Претседавачот Јосип Видмар ја моли Скуп-
штината да му позволи да го извести Маршалот 
на Југославија Јосип Броз-Тито дека е избран за 
Претседател на Републиката и да го повика да 
дојде во скупштинската сала и да положи за-
клетва. 

Влегувањето на Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тито народните пратеници го поздравија со 
станување и со бурни, воодушевени овации кои 
траеја 10 минути. 

Потоа Претседателот на Републиката Маршал 
на Југославија Јосип Броз-Тито полага пред На-
родната скупштина следна заклетва: „Се заколну-
вам со својата чест и честа на работниот народ на 
Југославија дека сите должности на Претседател 
на Републиката ќе ги извршувам предано и верно, 
дека ќе се придржувам кон Уставот и законите и 
другите одлуки на Народната скупштина, дека ќе 
го чувам и бранам суверенитетот и достоинството 
на Федеративна Народна Република Југославија и 
дека сите свои сили ќе ги заложувам за натамо-
шен напредок и цутење на слободната и рамно-
правната социјалистичка заедница на нашите на-
роди." 

По полагањето на заклетва Претседавачот Јо-
сип Видмар му честита во името на сите народни 
пратеници и народите на Југославија на избира-
њето за Претседател на Републиката на Маршал 
на Југославија Јосип Броз-Тито нагласувајќи при 
тоа дека судбината на народите на Југославија е 
истоветна со личноста на Маршал Тито. 

Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито им 
заблагодари на изборот и на честитањата и одржа 
краток говор. 

Потоа Претседавачот соопштува дека со изби-
рањето на Претседател на Републиката е исцрпен 
дневниот ред на оваа седница и седницата ја за-
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клучува во 13,30 часо^1 а следната заедничка сед-
ница ја закажува за денска по пладне во 16 часот. 

14 јануари 1953 година 
Белград 

Секретар Претседател 
на Веќето на народите, на Веќето на народите, 

Скендер Кулековиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 
Потпретседател 

на Сојузното веќе, 
Фрањо Гаши, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА XXIV ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНО-
ТО ВЕЌЕ И БЕБЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА 
У1 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИ-

КУВАЊЕ) НА 14 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО 
БЕЛГРАД 

Со седницата раководат потпретседателот на 
Сојузното веќе Фрањо Тажи и Претседателот на 
Веќето на народите Јосип Видмар. 

Записникот го води секретарот на Сојузното 
веќе Наум Наумовски. 

Претседавачот ја отвора седницата во 16,30 
часот. 

Секретарот го прочита записникот од XXII и 
XXIII заедничка седница кои се примени без за-
белешка. 

Пред да се премине на дневниот ред Претседа-
вачот соопштува дека се примени од целата земја 
неколку стотини телеграми во кои се изражува 
желбата за Претседател на Републиката да се из-
бере другарот Тито. 

Потоа Претседавачот соопштува дека на дне-
вен ред од оваа заедничка седница се наоѓаат 
следните точки: 

1) избирање на Сојузниот извршен совет; 
2) избирање двајца судии за Сојузниот врховен 

суд; и 
3) избирање постојана комисија за толкување 

на законите. 
Се преминува на првата точка од дневниот 

ред: избирање Сојузен извршен совет. 
Претседавачот претходно го објаснува начинот 

за избирање на Сојузниот извршен совет. 
Кандидатската листа за Сојузниот извршен со-

вет ја предложи народниот пратеник Павле Гре-
гориќ заедно со четириесет и два предложувачи. 
За Сојузниот извршен совет предложени се след-
ните народни пратеници: Арсов Љубчо, Бабовиќ 
Спасенија, Блажевиќ Јаков, Чолаковиќ Родољуб, 
Даниловиќ Угљеша, Ѓилас Милован, Тажи Фрањо, 
Гигов Страхил, Гошњак Иван, Хумо Авдо, Кара-
беговиќ Осман, Кардељ Едвард, Кидрич Борис, Ко-
сановиќ Сава, Крајачиќ Иван, Крајгер Борис, Кр-
стуловиќ Вицко, Лескошек Франц, Мачек Иван, 
Марковиќ Момчило, Маслариќ Божидар, Миниќ 
Милош, Пенезиќ Слободан, Пијаде Моша, Попиво-
да Крсто, Поповиќ Коча, Поповиќ Милентие, Ра-
досављевиќ Добривоје, Ранковиќ Александар, Са-
лај Ѓуро, Смилевски Видое, Тодоровиќ Мијалко, 
Узуновски Цветко, Веселинов Јован, Вукмановиќ 
Светозар, Зечезиќ Влздо и Зековиќ Вељко. 

Бидејќи немаше други предлози за кандидат-
ски листи, Претседавачот објавува дека постои 
само една кандидатска листа на која првиот кан-
дидат е Арсов Љубчо, а која ја предложил народ-
ниот пратеник Павле Грегориќ со четириесет и 
ДЕа предложувачи. 

Претседавачот ја става листата на гласање 
објаснувајќи дека спрема Одлуката" за работниот 
ред не е потребна прозивка бидејќи има само 
една кандидатска листа. 

Со дигање раце едногласно е усвоена канди-
датската листа за Сојузниот извршен совет онака 
како е предложена. Со тоа Сојузниот извршен со-
вет е избран. 

Се преминува на втората точка од дневниот 
ред: избирање двајца судии за Сојузниот врховен 
суд. 

Претседавачот ја запознава заедничката сед-
ница со писмото што го добил од Претседателот 
на Сојузниот врховен суд во кое се предлага за 
судии на Сојузниот врховен суд да се изберат др 
Јерко Радмиловиќ, досегашен помошник на Прет-
седателот на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на НР Хрватска и Рајх Ар-
нолд, судија на Врховниот суд на АП Војводина. 

Бидејќи во врска со овој предлог никој не по-
бара збор Претседавачот го стави предлогот на 
гласање. 

Со дигање раце едногласно е усвоен предлогот 
за избирање за судии на Сојузниот врховен суд др 
Јерко Радмиловиќ и Рајх Арнолд. 

Се преминува на третата точка на дневниов 
ред: избирање постојана комисија за толкување на 
законите. 

Претседавачот го чита предлогот што го добил 
од групата народни пратеници на чело со друга-
рот Моша Пијаде кои предложуваат во постојана-
та комисија за толкување на законите да влезаа 
следните народни пратеници: Антуновиќ Ристо, 
Брецељ Маријан, Фрол Фране, Гарачевиќ Гојко, 
Мојсов Лазар, Новаковиќ Грујо, Радовановиќ Ми-
лија, Секулиќ Никола и Шнудерл др Макс. 

Бидејќи никој не побара збор, Претседавачот 
го стави овој предлог на гласање. Со дигање раце 
едногласно е усвоен предлогот што го поднела гру-
пата народни пратеници на чело со Моша Пијаде. 

Со тоа дневниот ред на заедничката седница 
е исцрпен. Претседавачот ја заклучува седницата 
во 17 часот и ги обавестува народните пратеници 
дека VI редовно заседание ќе се продолжи во Фе-
вруари за што народните пратеници ќе бидат 
навремено известени. 

Веќата го овластуваат Претседавачот да може 
со секретарот да го потпише записникот на оваа 
зедничка седница, 

14 јануари 1953 година 
Белград 

Секретар Потпретседател 
на Сојузното веќе, на Сојузното веќе, 

Наум Наумовски, с. р. Фрањо Тажи, с. р^ 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 30 од 31 декември 1953 го-
дина објавува: 

Указ за помилување на осудените лица; 
Указ за времено финансирање потребите на 

Народна Република Босна и Херцеговина во месец 
јануари 1953 година; 

Одлука за измена процентот на уделот на око-
лиите, градовите и градските општини со пооддел-
ни права во републичкиот дел на општествениот 
придонес, во данокот на доход и во износот на до-
тација; 

Одлука за измена процентот на уделот на око-
лиите, градовите и градските општини со одделни 
права во републичкиот дел на данокот на п^мет 
И за дополнение уделот во приходот од таксите; 
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Уредба за укинување на Управата за купа-
дашта, лековити термоминерални извори и кли-
матски места од републичко значење; 

Наредба за пренесување на установите од ре-
публичка надлежност во надлежност на народ-
ните одбори; 

Наредба за возилата што можат да сообраќаат 
на јавните патишта; 

Решение за пренесување овластени јата за из-
давање одобренија за набавка и употреба на шпи-
ритот на народните одбори и за определување спе-
цијализираните претпријатија на кои можат да им 
се издаваат одобренија за набавка и употреба на 
Јппиритот по стопата од точ. 3 на тар. бр. 19 за 
производство на алкохолни пијалоци; 

Решение за овластување на комисиите за ин-
валидски додатоци за донесување решенија за до-
датокот на деца на личните и фамилијарните ин-
валидски пензионери; 
I Упатство за дополнение на Упатството за ви-
,сината на положајните додатоци на раководите-
лите на установите и просветните инспектори во 
Јзро^вето-научната служба: 
) Исправка на Правилникот за минималната 
школска предспрема што е задолжителна за уче-
1ве поодделни занимања односно занаети. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
- НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 37 од 31 декември 1952 годи-
на објавува: 
\ Указ за временото финансирање на државни-
ве потреби на Народна Република Македонија за 
месец јануари 1953 година: 

Указ за измена на просечната стопа на акуму-
лацијата и фондовите во Законот за општествени-
от план на Народна Република Македонија за 1953 
родина; 

Указ за помилување на осудените лица; 
Решение за оснивање Техничка секција за па-

сишта; 
Упатство за спроведување на Уредбата за за-

брана да се зида со плит и за придржување кон 
хигиенските услови на станбените згради; 

Решение за определување вешти лица во На-
водна Република Македонија. 

Во бројот 1 од 24 јануари 1953 година обја-
вува: 

Указ за свикување Народно собрание на На-
родна Република Македонија во V редовно засе-
дание; 

Решение за пренесување болниците од стацио-
нарен тип на народните одбори; 

Решение за оснивањето и работата на Траума-
чголошкиот центар во Скопје. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републико Црне Го-
ре" во бројот 24—25 од 31 декември 1952 година 
објавува " 

Уредба за оснивање Станица за рибарство; 
Уредба за оснивање Станица за јадрански 

култури; 
Уредба за согласување прописите на републич-

ките органи на државната управа од областа на 
стопанството со новиот стопански систем; 

Решение за оснивање Бино за уредување на 
шумите; 

Решение за оснивање станица за овоштарство. 

Во бројот 1—2 од 21 јануари 1953 година обја-
вува: 

Указ за свикување Народното собрание на 
Народна Република Црна Гора во VI редовно за-
седание; 

Указ за временото финансирање потребите на 
Народна Република Црна Гора за периодот јану-
ари—март 1953 година' 

Попис на вештите лица за Народна Република 
Црна Гора за 1953 година, 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДКЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републико Србије" 

во бројот 1 од 24 јануари 1953 година објавува: 
Указ за свикување на Народното собрание на 

Народна Република Србија во V редовно заседание; 
Решение за дополнение на Решението на Глав-

ната управа за локална индустрија и занаетство 
бр. 2773 од 21 мај 1952 година за оснивање испитни 
комисии за полагање мајсторски испити при На-
родниот одбор на Околијата тимочка во Књажевац; 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИХЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службен лист на Народна 

Република Хрватска во бројот 2 од 15 јануари 
1953 година објавуваат: 

Одлука за временото финансирање потребите 
на Народна Република Хрватска за јануари 1953 
година; 

Издавање егзекватура на генералниот конзул 
на Конзулатот на Република Австрија во Загреб; 

Во бројот 3 од 23 јануари 1953 година обја-
вуваат: 

Правилник за спроведување на Уредбата за 
издавање градежни и градежно-занаетски работи 
за изводење преку лицитација; 

Правилник за здравствениот надозор над жи-
вотните прехрани и предметите од општа употреба. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА СЛОВЕНШЕ 

„Ура дни лист Народ не Републике С л овени ј е" 
во бројот 1 од 20 јануари 1953 година објавува: 

Указ за свикување на Народното собрание на 
Народна Република Словенија во IV редовно за-
седание; 

Указ за временото финансирање буџетските 
потреби на Народна Република Словенија; 

Указ за пренесување правата за управување 
со земјиштата и зградите од Градскиот народен 
одбор на главниот град Љубљана на Совет за на-
родно здравје и социјална политика на Владата на 
НР Словенија; 

Правилник за општите услови за снабдување 
со електрична енергија од јавната мрежа на НРС; 

Тарифа за продажба електрична енергија; 
Дополнение на пописот на арбитражните ве-

шти лица; 
Исправка на Правилникот за полагање струч-

ните испити за квалификуван и висококвалифи-
куван работник. 
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