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394. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

во врска Указот на Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ за реорганизацијата на Владата на 
ФНРЈ У. бр. 509 од б април 1951 година, Владата на 
ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Советот за 
сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО АВТОСООБРАКАЈНИОТ ТЕХ-
НИКУМ ВО БЕЛГРАД ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛА-

ДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1) А в т о с о о бра ќа јн и от техникум со седиште во 

Белград, основан со Уредбата за" оснивањето и дело-
кругот 'на работењето на Автосообраќајниот техникум 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 75/48), се пренесува 
во надлежност на Владата на Народна Република 
Србија. 

2) Службениците на Автосообраќајниот технпкум 
во Белград, неговиот движен и недвижен имот и бу-
џетските средства предвидени во предсметката на при-
ходите и расходите ќе ги преземе Владата на Народна 
Република Србија. 

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

IV бр. 3738 
7 август 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на Народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на Владета на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај 

и врски, 
Тодор Вујасиновиќ, с. р. 

395. 
Врз основа на чл. 21 од Уредбата за бродските 

исправи и книгите на бродовите од трговската мор-
нарица на ФНРЈ, („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4050 ) , 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА 
БРОДСКИТЕ ИСПРАВИ И КНИГИТЕ НА БРОДОВИТЕ 

ОД ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 
Член 1 

Членот 12 на Правилникот за извршување Уред-
бата за бродските исправи и книгите на бродовите на 
трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/51 - исправка „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/51) се менува дотолку што во уводната 
реченица ка ј набројувањето на точките од чл. 9 се 
додава точ. 1, така да уводната реченица гласи: 

. Пловидбена дозвола се издава на теретен брод, 
риба,рски брод, брод за управни цели, реморкер, брод-
работилница, светилничарски брод, брод за положу-
вање кабели и слични бродови, ако имаат важеќи 

исправи од точ. в, Г, д, е, ж, к, л, чл. 9 на овој пра-
вилник а освен нив уште и:" 

Член 2 
После членот 12 се додава нов член 12а, кој што 

гласи: 
„Пловидбена дозвола им се издава на бродови 

од дрвен материјал, кои не вршат меѓународни па-
тувања, а на "кои им била поставена кобилица пред 
влегувањето во сила на Правилникот за извршување 
уредбата за бродскит,е испра,ви и, книгите на бродовите 
од трговската морнарица на ФНРЈ (9 март 1951 година) 
и кои' имаат сведоџба за пловидбеноста и сведоџба за 
пловноста, а покрај тоа уште и: 

а) ако се патнички бродови-важеќн исправи од 
точ. г, д, е, ж, и, к, л, на чл. 9 од ОЕОЈ правилник; 

б) ако се теретнн бродови-важеќи исправи од точ. 
г, д, е, ж, к, л, на чл. 9 од овој правилник. 

Член 3 
Ставот 3 од членот 19 се менува и гласи: 
,,Времена дозвола за пловидба не може да се из-

даде на бродови кои вршат меѓународни патувано, 
осем на теретни бродови кои пловат во границите на 
Јадранско Море". 

Член 4 
Ово ј правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 7514 
30 август 1951 година 

Белград 
Министер на п о м о р с к о т о на ФНРЈ, 

Макс Бане, с. р. 

396. 
Врз основа на чл. 17 од Уредбата за трошковите 

на државните трговски претпријатија. („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51) и чл. 25 од Уредбата за рабо-
тењето на сто,панските претпријатија за промет со 
селско-стопански производи како и за плаќањето на 
персоналот запослен во тие прет,пријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/51). во согласност со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ, прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ТРОШКОВИТЕ НА АГЕНЦИИТЕ ЗА ПОСЕГНУ-
ВАЊЕ ВО ПРОМЕТОТ СО СТОКИ И ЗА НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕТО НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ТИП 

АГЕНЦИИ 
1) Сите трошкови од своето послување агенциите 

за посредување во прометот со стоки (во натамошниот 
текст — „агенции") ги подмируваат: 

а) од провизијата што ја наплатува агенцијата 
од своите к о м и т е т и за посредување во прометот со 
стоки; 

б) од доприносот што го плаќа,ат претпријати-
јата — членови на агенцијата. Висината на овој до-
принос ја определуваат правилата на агенцијата. 
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' 2) Провизијата за посредување во прометот со 
селско-стопанските производи може да изнесува нај-
повеќе до 0,75% од куповниот износ (вредност на 
заклучокот), а провизијата за посредување во про-
метот со индустриски стоки — најповеќе до 0,3% од 
куповниот износ. 

Во рамките на процентите од претходниот став 
претседателот на советот за промет со стоки на вла-
гата на народната република, во согласност со мини-
стерот на финансиите на народната република ќе ги 

ѓ''определи процентите на провизијата за поодделни 
артикли или групи а,ртикли. Ако агенцијата посредува 

\ три склучувањето на работата помеѓу претпријатија 
/јод разни народни републики, провизијата се напла-
т у в а по процентите што важат на територијата на 
' народ,ната република од претпријатието-продавачот, 
', Висината на провизијата се смета по куповниот 

нанос означен во заклучницата, без оглед на тоа дали 
/договорот ќе биде извршен во целина и.тј само де-
I дшмично. 

Претпријатијата-членови на агенцијата плаќаат само 
определен дел на провизијата за работите склучени 

/ преку агенцијата чии што се членови. Овој дел се 
определува со правилата на агенцијата. 

' Ако во посредувањето за склучување купопро-
јдаеѕн договор учествувале две агенции, провизијата 

(определена во смисла на ставот 2 од оваа точка тие 
,агенции ја делат согласно. 

3) Од остварените приходи најнапред се подми-
руваат: 

а) доприносот за амортизација; 
б) сите стварни трошкови осем платите на пер-

соналот запослен во агенцијата. 
Од остатокот на приходите, по подмирувањето 

Издатоците од претходниот став, се уплатува во фон-
дот на платите на агенцијата: 

а) износот до полните основни плати на пер-
соналот за,послен во агенцијата со првата и втората 
разлика (бруто плата); 

б) износот за исплата на положајниот и пре-
м и е р о т додаток; 

в) износот за исплата на детскиот додаток. 
1 4) Износот што ќе преостане по подмирувањето 
издатоците од точ. 3 на ,ова напатствие претставува 
Добив на агенцијата, кој ќе се употреби: 

а) за наголемување фондот на платите на аген-
цијата; 

б) за уплата во фондот за рационализација 
работењето на агенцијата; 

в) за уплата во резервн,иот фонд на агенцијата. 
Расподелбата добивот на фондовите од претход-

ниот став ќе се врши аналогно на прописите од точ. 10 
на Напатствие^ за извршување Уредбата за работе-
њето на стопанските претпријатија кои вршат промет 
со селско-стопански производи, како и за платите на 
персоналот запослен во тие претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/51). 

5) Платите на персоналот запослен во агенциите 
се исплатува од фондот на платите на агенцијата. 

Платите на персоналот на агенцијата се состоат од 
постојанен и променлив дел на платите. 

Постојаниот дел на платите изнесува 60% од 
основната плата. 

На службениците што примаат положаеи додаток 
им се осигурува постојаниот дел на тој додаток во 
ист процент во кој им припаѓа постојаниот дел на 
основната плата. 

Променливиот дел на платата го определува 
управниот одбор на агенцијата за поодделни работни 
места според извршувањето на поставените задачи 
и спрема покажаното задолжување. 

7) Одредбите за трошковите, доприносите, фон-
довите и за плаќањето од Напатствието за извршува-
чањето Уредбата за иселувањето на стопанските прет-
пријатија што се занимаваат со промет на селско-

стопански производи како и за платите на персоналот 
запослен во тие претпријатија — ќе се применуваат 
аналогно и на агенциите. 

Прописите од ова напатствие нема да се примеа 
нуваат на агенциите што се занимаваат претепаш сб 
увозни и извозни работи. 

8) Ова напатствие ќе се примг^уза од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Феде,ративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 12646 
Белград, 4 септември 1951 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки; 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

397 . 
Врз основа на чл. 85 во врока со чл. 44 точ. 24 ож 

Уставот на ФНРЈ, Советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ, пронесува 

Н А П А Т С Т В И Е 
З А ПОЛАГАЊЕТО НА Д О К Т О Р С К И ^ ИСПИТ НА 

ТЕОЛОШКИТЕ ФАКУЛТЕТИ 
I. На теолошките факултети може да се полага 

докторски испит. 
II. Лица,та што ќе положат докторс,ки испит здо-

биваат степен доктор на теологија и за тоа им се из-
дава 'диплома. 

Промоцијата на степенот доктор на теологија се 
врши на факултетот на кој е положен докторатот 
испит. 

III. Правилата за здобивање степенот ДОКТОР на 
теологија и за полагањето на доларскиот ис-пит ќе ги 
пропишат советите на теолошките факултети. 

Овие правила ги потврдуваат универзитетските 
совети. 

IV. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија''. 

Бр. 5789 
9 авгус,т 1951 година 

Белград 
Мин,истер на Владата на ФНР1 

Претседател на Советот за наука и култура, 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 

398. 
Во врска со Наредбата за штедење и ограничу-

вање употребата на обоените метали и нивните ле-
гури („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/51), и врз 
основа на чл. 11 од Уредбата за прибирање и промет 
на отпадоци („Службен лист на ФНРЈ", б,р. 22/51), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИБИРАЊЕТО, РАСПОДЕЛБАТА И УПОТРЕ-
БАТА НА ОТПАДОЦИТЕ ОД ОБОЕНИТЕ МЕТАЛИ 

Со цел на штедење и ограничување трошењето на 
обоените метали, сиот промет со отпадоци на тие 
материјали се става под надзор на Советот за енер-
гетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Во отпадоци од обоени метали спаѓаат сите отпа-
доци на материјали од кои што можат со преработка 
да се издвојат обоените метали. Тука спаѓаат и згури, 
пепел и слично. 

2) Право на прибирање отпадоци од обоените 
метали имаат: 

„Импол" - Словенска Бистри,ца, 
„Мариборска ливарна" — Марибор, 
Творница алуминиума" — Лозова^. 
, Д и н к а т а " — Цеље. 
„Новкабел" - Нови Сад, 
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л еите регистрирани претпријатија за промет со отпа-
доци, што се зачленети во републичките заедници. 

3) Претпријатијата при кои што во производство-
то редовно ,настануваат поголеми количини отпадоци 
од обоени метали, ќе ги испорачуваат своите огпадоци 
врз базата на двострано адресираниот план кој го 
донесува Советот за енергетика и екстрактквна инду-
стрија на Владата на ФНРЈ, и тоа по пониските един-
ствени цени во врска со точ. 6 на Напатсгвнето за 
спроведување Уредбата за прибирање и промет на 
отпадоци а според Решението за продажните цени на 
отпадоците („Службен лист на ФНРЈ", б,р. 22/51). 

Советот за енергетика и екстрактивна индустрија 
на Владата на ФНРЈ ќе определи со посебно решение 
претпријатија на кои што се однесува ова. 

Сите индустриски и други стопански претпријатија 
што не се засегнати со двострано адресиран план. 
должни се да ги предадат отпадоците што станале во 
нивното производство или поради расходувањего на 
материјалот — на претпријатијата за промет со отпа-
доци или на индустриските претпријатија од точ. 2 
на оваа наредба, -доколку со нив имаат постојани 
договори за испорака на отпадоци. 

Претпријатието за промет со отпадоци ќе прибира 
осем тоа отпадоци на обоени метали од приватни 
лица, занаетчиски работилници и слично. 

4) Контролата на употребата и испраќањето на 
отпадоците кај индустриските и други претпријатија 
ја вршат органите овластени од Сојузниот односно 
републичките совети за енергетика и екстрактнвна 
индустрија. Сојузниот односно републичките совети 
еа енергетика и екстрактивна индустрија можат да 
Овластат за вршењето на оваа контрола и органи на 
народен одбор. 
I Доколку органите при вршењето на контролата 
ќе констатираат дека отпадоците не се непоразени 
по прописите што постојат и во смисла на оваа на-
редба, можат да ги преземат отпадоците' непосредно 
или преку претпријатијата зачленети во заедница на 
претпријатијата за промет со отпадоци. 

5) Прибраните отпадоци од бакар ќе се испора-
чуваат на начинот определен во точ. 3 од оваа наредба 
само на „Импол" — Словенска Бистрица, на „Нов-
кабел" — Нови Сад, и тоа на „Импол сите видови 
бакар, а на Новкабел" само електролитниот бакар, и 
тоа со гаранција од страна на испорачачот. 

6) Отпадоците од месинг ќе ги испорачуваат прет-
пријатијата задолжени по планот на испорачката од 
точ. 3 на оваа наредба според диспозициите од Сове-
тот за енергетика и екстрактивна индустрија на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Другите претпријатија при кои што ќе настанат 
такви отпадоци должни се да ги испорачаат на нај-
блиското претпријатие за промет со отпадоци. 

7) Старата бронза силицирана мора да се испорача 
или непосредно на „Импол" или на претпријатието за 
промет со отпадоци, кое што прибраните количини ќе 
му ги испорача на „Импол", а фосфор-бронзата не-
посредно на „Новкабел" или преку претпријатијата 

,за промет со отпадоци. Сите други видови на бронза 
ќе се испратат на „Мариборска ливарна". 

8) Сите претпријатија за промет со отпадоци ќе 
ги испорачуваат прибраните отпадоци на меко олово 
на Фабриката на оловни производи во Загреб, а дру-
гите оловн.и отпадоци на „Рудникот шинц" — Межице. 

9) Претпријатијата за промет со отпадоци ќе ги 
испорачаат отпадоците од алуминиум на ист начин на 
Фабриката за алуминиум — Л о зо е а ц, а отпадоците 
од цинк на „Цинкарна" — Цеље. 

10) Отпадоците прибрани на погорниот начин 
можат да се преработуваат во рамките на балансот 
што ќе го определи Советот за енергетика и екстрак-
тивна индустрија на Владата на ФНРЈ. Секоја употреба 
па отпадоците за намена која што не е одобрена од 

Советот, а особено нивната преработка или претопу-
вање за изработеа предмети од широката потрошу-
вачка — се забранува најстрого. 

По исклучение, индустриските претпријатија овла-
стени за прибирање отпадоци од обоените метали и 
претпријатијата за прибирање отпадоци можат упо-
требливите делови од обоените метали (делови па 
машини, употребливи арматури, окови и сл.), што ќе 
се најдат меѓу отпадоците да ги продаваат по сло-
бодно формираните цени, и тоа во замена за два пати 
поголеми количини отпадоци од ист материјал или во 
сразмера еден спрема три до еден спрема пет за отпа : 
доци од метал од помала вредност, кои во тој случај 
ќе се откупуваат по постоеќнте цени. 

11) Цените по кои што претпријатијата за про-
мет со отпадоци ќе ги продаваат прибраните отпадоци 
од обоените метали на индустриските претпријатија 
од оваа наредба ќе се определат-со договорот за испо-
рачаа во рамките на цените што ги пропивала Упра-
вата за цени на Министерството на финансиите на 
ФНРЈ. 

12) Извозот на отпадоци од обоените метали се 
забранува. Исклучително ќе се дозволува извоз на 
отпадоци од обоените метали, кои не можат од тех-
нички разлози да се претепуваат во земјата и не мо-
жат да се користат на никаков друг начин. Извозот 
на такви отпадоци може да се врши само преку Прет-
пријатието за извоз и увоз на руди и метали „Југо-
метал", и тоа со одобрение на Советот за енергетика 
и екстрактивна индустрија ,на Владата на ФНРЈ. 

Од износот на девизите остварен со извозот на 
отпадоците од обоените метали од претходниот став 
80% се доделуваат на претпријатието што е сопстве-
ник на отпадоците, 10% на Централниот девизен фонд 
и 10% на стопанскиот совет на владата на народната 
република. 

Доколку на горниот начин извезените отпадоци им 
припаѓаат на претпријатијата за промет на отпадоци, 
тие можат споменатите 80% на девези да ги искори-
стат само за набавка средства за механизација при-
бирањето на отпадоците, а за- друга намена само со 
одобрение на надлежниот совет за енергетика и ек-
страктивна индустрија на народната република. На-
бавка средствата за механизација и нивното користење 
мора да се врши во согласност со републичките за-
едници на претпријатијата за промет со отпадоци. 

13) Индустриските претпријатија што се овла-
стени со оваа наредба за преработка на отпадоци од 
обоени метали, мораат да поднесуваат месечни изве-
штаи за количините на отпадоците што ги примиле и; 
за потеклото на тие отпадоци. Образецот за тој изве-
штај ќе го пропише Советот за енергетика и екстрак-
тнвна индустрија на Владата на ФНРЈ кому што и ќе 
се испраќаат тие извештаи. 

Републичките заедници на претпријатијата за про-
мет со отпадоци мораат до 15 октомври 1951 година 
да поднесат до Советот за енергетика и екстрактивна 
индустрија на Владата на ФНРЈ извештај за состојбата 
на запасите на отпадоците од обоените метали кај 
претпријатијата за промет со отпадоци на територи-
јата на нивната ,република на 1 октомври 1951 година. 

14) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во '„Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", и со неа се укинува 
Решението на овој Совет Пов. бр. 545 од 7 април 
1951 година. 

Бр. 7367 
5 септември 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за енергет'" 
и екстрактивна индустрија. 
Светозар Вукмановиќ, с. р.. 
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399. 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трошковите 

п а државните трговски претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51), во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА МАРЖИТЕ 
ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И ВО ТРГОВИЈАТА 
НА МАЛО И ЗА НАЧИНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТРОШКОВИ НА ТРГОВИЈАТА 

НА ГОЛЕМО 
1) Точката 5 од Решението за маржите во тргови-

јата на големо и во трговијата на мало и за начинот 
за определување индивидуалните трошкови на трго-
вијата на големо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/51) 
се менува така да гласи: . 

„Кога државно трговско претпријатие на мало им 
продава стока со цел за ната.мошна препродажба (ме-
ѓутрговски промет) на општите земјоделски задруги 
кои се наоѓаат на подрачјето на околијата во кое што 
е седиштето на претпријатието-продавачот или на 
подрачјето на соседните околии, има право да засмета 
на то ј промет само 60% од определените индивиду-
ални трошкови. Ѕ 

Огем случајот од претходниот став државното 
трговско .претпријатие на мало нема право на извр-
шениот промет на големо да засметува индивидуални 
трошкови. 

2) Ова решение ќе се применува од 1 септември 
1951 година. 

Бр. 12.647 
4 септември 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевиќ, с. р. 

400. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-

телеграфско-телефонската та.рифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕТО ВО ТЕПАЈ ДОПЛАТНА ПОШТЕН-
СКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО СЛУЧАЈ НЕ-

ДЕЛАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ 1951 ГОДИНА 

На 7 октомври 1951 година ќе се пушти во течај 
доплатна поштенска франко и порто марка по случај 
Неделата на Црвени крст, секоја во вредност од 
0,50 дин. 

Цртежот на обете марки претставува знаме на 
Црвениот крст на јаже кое го држат две раце. Во 
Горниот дел на марката стои натпис: „Недеља Црвеног 
крста 1951" — со кирилица, а во долниот дел е ознака 
на вредноста со ѕ,0,50 дин." и „ФНР Југославија" — 
со латиница. На порто марката стои уште ознаката 
„порто" со латиница, и тоа на десната страна од 
марката помеѓу знамето и раката. 

Бојата на франко марката е сина, порто марката 
зелена, а цртежот на црвениот крст на обете марки 
е со црвена боја. 

Франко марката е печатена во количина од 
4,500.000, а порто марката во количина од 1,500.000 
марки. 

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжителна 
употреба како доплатни поштенски марки за време 

траењето Неделата на Црвениот крст од 7 до 14 ок-
томври 1951 година. 

Бр. 13151 
7 септември 1951 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното упореду-
вање со изворниот текст утврди дека во текстот на 
Наредбата: за изменување односно раскинување до-
говорите склучени помеѓу индустриските и трговските 
претпријатија за и с п о р а ч а на артиклите за широка 
потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/51), 
се поткрала долу цитираната грешка и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДНОСНО РА-
СКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ СКЛУЧЕНИ ПО-
МЕЃУ ИНДУСТРИСКИТЕ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА ЗА ИСПОРАКА АРТИКЛИ ЗА ШИРОКАТА 

ПОТРОШУВАЧКА 
1) Во точ. 4 изоставен е вториот став кој што 

гласи: 
,.За договорите склучени врз основа на доделените 

плански квоти за 1951 година помеѓу индустриските 
и трговските претпријатија на големо и на мало за 
испорака на маст, зејтин за јадење, јаглен и огревни 
дрво, изменување односно раскинување на договорот 
можат да го бараат само купувачите. За преработките 
на тутун склучените договори не можат да се раски-
нуваат, а можат да се изменат само што се однесува 
до асортиманот и тоа на барање на купувачот." 

Бр. 2396. — Од Советот за за.конодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
8 септемв,ри 1951 година. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

394. Решение за пренесување Автосаообраќајниот 
техникум во Белград во надлежност на 
Владата на Народна Република Србија 497 

395. Правилник за изменувањата и дополнува-
вањата на Правилникот за извршување 
Уредбата за бродските исправи и книги на 
бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ 497 

396. Напатствие за трошковите на агенцијата за 
посредувањето во прометот со стоки и за 
начинот на плаќањето персоналот во тие 
агенции — — 497 

397. Напатствие за полагање докторски, испити 
па теолошките факултети — г 498 

398. Наредба за приходите, расходите и упо-
требата на отпадоците од обоени метали — 498 

399. Решение за изменување на Решението за 
маржите во трговијата на големо и во 
трговијата на мало и за начинот на опреде-
лувањето на индивидуалните трошкови на 
трговијата на големо — 500 

400. Решение за пуштање во течај доплатни 
поштенски франко и порто марки по повод 
на Неделата на Црвениот крст 1951 година 500 

Исправка на Наредбата за изменувањата односно 
раскинувањето договорите склучени помеѓу 
индустриските и трговинските претприја-
тија за испорака артикли од широката по-
трошувачка — — 500 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград, Улица Кралевиќа Марка 
бр. 9. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиве Марка бр. 9. - Печат на 

Југословенското штампарско претпријатие. Белград 


