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156. 
Врз основа иа чл. бб од Уставниот закон, а во 

врска со чл. 94 од Правилникот за работа иа Соју-
зниот собор и; чл. 91 од Правилникот за работа на 
Соборот на производителите, 

Сојузната Народна скупштина на седницата на 
Одборот за социјална политика и народно здравје н а 
Сојузниот собор од 18 март 1954 година и на седни-
цата на Одборот за прашања на трудот и социјал-
ното осигурување на Соборот на производителите 
од 18 март 1954 година донесе 

П Р Е П О Р А К А 
НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ПРИМЕНАТА НА ЧЛ. 54 
ОД УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПРЕВОДЕ-

ЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ 
Според одредбите на чл. 54 од Уредбата за 

определување и преведевме на пензиите и инвалид-
мините им престана правото на пензија на сите 
уживатели на пензии кои по поранешните 'прописи 
се здобиле со правото на пензија а не ги исполну-
ваат условите за пензија по важечките прописи. 

Врз основа на цитираните одредби им престана 
правото на пензија на вдосиците помлада од 45 
години кои немаат деца помлади од седум години 
а не се неспособни за работа. Врз основа на ст. 3 
чл. 54 од споменатата уредба извршните одбери на 
заводите за социјално осигурување БО такви случаи 
им давале на вдовиците во извесни случаи мини-
мални пензии. К а ј [признавањето на правото изврш-
ните одбори на заводите различно постапуваат. Не-
кои! се многу строги тако што на пример при оце-
нувањето можноста за издршка земаат формали-
стич:-т<и дека децата се должни да хи издржуваат 
своиве родители, па ги одбивале од минималната 
пензија едобидите што играат деца не водејќи смет-
ка за теа дали децата имаат можност да ја издр-
жуваат својата мајка. Или, при оценувањето на 
здравствената состојба бараат вдсвицата да е на-
пели з нг спо собна за работа не водејќи сметка затоа 
дали на вдсзицата и поради намалената работна 
способност и' е молено да .на јде работа. Другите за-
води, напротив , постапуваат поблаго при оценува-
њето на решасачките факти водејќи сметка за тоа 
пензијата да им се одземе само' на оние в дови ци на 
кои таа не им е средство за издршка. 

Поради тачњћ нееднаква постапка се доведу-
ваат често ЕО различна положба спие. Е дол гш и што 
со приманата на чл. 54 ед Уредбата за определува-
ње и преведена на пензиите и ИНЕ а ли долните ги 
загубиле пензиите, а по својата социјална положба 
заслужуваат еднаква заштита. 

Со обѕир на ваквата состојба, Одборот за со-
цијална политика и народно здравје на Сојузниот 
собор и Одборот за прашања на трудот и социјал-
ното осигурување на Соборот на производителите 
на Сојузната народна скупштина им препорачуваат 
на заводите за социјално осигурување при оцену-
вањето фактите при одлучувањето за доделува-
ње пензии на вдсвиците во смисла на ст. 3 чл. 54 
ед Уредбата за определување и пресечење на пен-
зиите и! и)нвал иднините, т.е. на в доводите на кои 
им престанало правото на пензија, да ги разгледаат 

сите околности под кои живеат таквите вдовици за 
да не ги остават со одземањето пензијата на вдови-
ците што не се веќе во состојба да се занос лат а не-
маат достаточно средства за издршка без најнужни 
средства за издршка. 

18 март 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за социјална 

политака и народно здравје 
на Сојузниот собар, 

Лидија Шентјурц, е. р. 
Претседател 

на Одборот за прашања на трудот 
и социјалното осигурување на 

Соборот на производителите, 
Норберт Вебер, е. р. 

157. 
# Врз основа на главата XXX оддел 1) и 2) од 

Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ 

1. За готовите лекови и лековити спуетанци се 
определуваат нови највисоки цени во продажбата 
на дробно. 

. Наедно се определуваат и нови работни такси 
во апотеките. 

2. Новите највисоки цени во продажбата на 
дробно за готовите лекови и лековитите супстанци 
како и новите работни такси во апстеките се цити-
рани ЕО Ценовникот на лековите, кој е составен дел 
од ова решение. 

Овој ценовник ќе го издаде Комисијата за ле-
кови при Сојузниот завод за народно здравје како 
одделно издание. 

3. Цените и работните такси утврдени со ова 
решение ќе важат од 1 април 1954 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 117 
23 март 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател 
Вељко Зековић, е. р. Светозар Вукмановић, е. р, 

158. 
Врз основа на Одлуката за донесување правила 

за куќниот ред во затворите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/31) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КУЌНИОТ РЕД ВО ЗАТВОРИТЕ ЗА ИЗДР-

ЖУВАЊЕ ПРИТВОР ОДНОСНО ИСТРАЖЕН 
ЗАТВОР 

I. Општи одредби 
Член 1 

Лицата против кои е определен притвор или 
истражен затвор (притвореници) се сместуваат ва 
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одделни одделенија на затворот кој се наоѓа под 
управа на секретаријатот за внатрешни работи на 
народниот одбор на око лиј ата (градот). 

Бо затворот постои одделение во кое се сместу-
ваат притворениците против кои извид или истрага 
спроведуваат надлежните овластени органи за вна-
трешни работи и одделно судско одделение на за -
творот во кое се држат лицата против кои извид 
или истрага спроведува судот. 

Лицата против кои по подаденото обвинение 
(обвинителен акт, обвинителен предлог) ќе биде 
определен притвор или истражен затвор и притво-
рениците што и по подаденото обвинение ќе бидат 
задржани во притвор или истражен затвор ќе се 
предаваат во судското одделение на затворот и во 
него ќе се држат до правосилноста на пресудата 
односно додека притворот или истражниот затвор 
не ќе биде укинат. ' 

Член 2 
Со затворот управува управникот на затворот 

односно определениот службеник на секретаријатот 
за внатрешни работи, под непосреден надзор од на-
чалникот на секретаријатот за внатрешни работи на 
народниот одбор на околината (градот). 

Управникот на затворот се грижи за приемот 
и сместувањето на притворениците, за нивната ис-
храна, за работата на затворскиот персонал, за без-
бедноста на затворот и воопшто за правилната при-
мена на овој правилник. 

Службеникот на секретаријатот за внатрешни 
работи што е овластен да ја врши должноста на 
управник на затворот по правило ги има сите овла-
стени^' и должности што по овој правилник му 
припаѓаат на управникот на затворот, доколку на-
чалникот на секретаријатот за внатрешни работи 
не определи поинаку. 

Член 3 
Притворениците се должни да се држат кон 

наредбите од управникот и стражарите со кои се 
обезбедува примената на прописите од овој пра-
вилник. 

Притвореникот што ги крши правилата на куќ-
ниот ред сторува дисциплински престап и во тој 
случај се постапува по чл. 42 од овој правилник. 

Ако притвореникот стори ЕО затворот кривично 
дело за кое се гони по службена должност, управ-
никот на затворот го известува за тоа началникот 
на секретаријатот за внатрешни работи, органот 
што ја води постапката и надлежниот јавен обви-
нител (чл. 139 од Законикот за кривичната по-
стапка). 

Член 4 
Спрема притвореникот можат да се применат 

само оние ограничени]а што се погребни за да се 
спречи бегство и договор како и дејствија со кои 
би можело да се спречи успешното водење на по-
стапката или со кои се крши редот во затворбт. 

Член 5 
При издржувањето на притворот и истражниот 

затвор не смее да се навредува личноста и досто-
инството на притвореникот. 

Притворениците не можат да се употребуваат 
за никакви работи освен за работите нужни за 
Одржување чистота во просториите во кои се нао-
ѓаат. 

II. Примање во затвор и распоред на 
притворениците 

Член 6 
Во притвор и истражен затвор може да се при-

ми само лице за кое извидниот или истражниот 
орган односно судот издал писмен налог за прима-
ње во затвор. 

По исклучок, во случаите од чл. 182 ст. 3 од 
Законикот за кривичната постапка или кога го ба-
раат тоа околностите на конкретната ситуација 

може да се прими и лице без налог, со тоа што на-
логот да се издаде дополнително, но најдоцна во 
срок од 24 часа. 

Член 7 
Налогот за прием на притворениците во затвор 

мора да содржи: фамилијарно, татково и родено 
име, година и место на раѓањето и занимање на 
притвореникот број и датум на налогот, службен 
печат и потпис од службеното лице овластено за 
издаваше налог. 

Член 8 
За секој притвореник што се прима во затвор 

се внесуваат податоците во одделната, затворска 
книга на притвореници те. 

Затворската книга на притворениците мора да 
содржи: 

1. реден број, 
2. фамилијарно, татково и родено име на при-

твореникот, 
3. ден, месец и година на раѓањето, 
4. место на раѓањето, 

, 5. живеалиште или престој, 
6. занимање, 
7. државјанство, 
8. час, ден, месец и година на примањето во 

затвор, 
9. назив на органот што го издал налогот за 

примање во затвор и број и датум на налогот. 
10. час, ден, месец и година на пуштањето од 

затвор, 
11. назив на органот што го издал налогот еа 

пуштање од затвор и број и датум ана налогот, и 
12. забелешка. 

Член 9 
Пред да се .смести притвореникот во определена 

затворска просторија ќе се изврши претрес на не -
говата облека и преглед на предметите што ги до-
нес ол со себе. 

Претрес на облеката на женски лица можат да 
вршат само женски лица. 

Член 10 
Притвореникот може од предметите за лична 

употреба во затворот да ј а задржи својата облека, 
долните алишта, четкиче за заби, сапун, пешкир, 
шамивчиња, чорапи, окалки, чешел, предмети за 
исхрана и други слични предмети а од посгелина 
една перница и јорган или две ќебиња. 

На притворениците ќе им се одземат ножеви, 
ножици, прибор за бричење, ремен и слично. 

На притворениците исто така ќе им се одземат 
поодделни предмети од првиот став на овој член 
доколку постои оправдана бојазан дека со нив би 
можеле на себеси или на други да им се сторат 
повреди или да се одземе животот. 

Предметите ги одзема управникот на затворот 
или за тоа определено лице. Пописот на одземените 
предмети се внесува во одделна прошиена и паги-
нирана м а л ц и н с к а книга на одземените предмети 
на притворениците. Во книгата записнички и чит-
ливо се забележува од кого и какви предмети се 
одземаат. Предметите се назначуваат по бројот, по 
видот и по другите особини. Кога количината пред-
мети се назначува со број тогаш бројот на предме-
тите се назначува и со букви. Во записникот мора 
да се забележи датумот на одземањето на предме-
тите. На притвореникот му се издава копија од за -
писникот која служи како потврда за одземените 
предмети. Записникот и копијата (потврдата) ги 
потпишува службеникот што ги одзел предметите 
и притвореникот, а се заверуваат со службен печат. 

Ако се најдат к а ј притвореникот пари или 
предмети што се прибавени со кривичното дело 
или предмети што служеле за извршување на кри-
вичното дело или на некој друг начин можат да 
бидат од значење за постапката, ќе се одземат и за 
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.тоа ќе се извести органот што ја води постапката, 
а потоа ќе се постапи по неговата одлука. 

Член 11 
Одземените предмети се чуваат во магацинот 

на затворот. 
Драгоценостите и парите се чуваат во каса или 

на друго сигурно место. 
Предметите што се расипуваат лесно кои ќе би-

дат одземени од притвореникот ќе и' се предадат 
на трошок на притвореникот на неговата фамилија 
или на друго лице што ќе го назначи тој. На тие 
лица на трошок на притвореникот ќе им се пратат 
и другите одземени предмети ако го побара тоа 
притвореникот. 

Член 12 
По одлука од органот што ја води постапката 

притвореникот ќе се фотографира и д&ктилосто-
пира. 

Член 13 
Притворениците ги распоредува по просториите 

управникот на затворот спрема расположивите ме-
ста за сместување а по упатство од органот што ја 
води постапката. 

Притворениците по правило се сместуваат по 
одделни простории одделени од просториите во кои 
се сместени лицата што се наоѓаат на издржување 
на казна. 

Притворениците што учествувале во извршу-
вање на исто кривично дело (соизвршители, потти-
кнувачи, помагачи) како и притворениците што из-
вршиле кривични дела што се во меѓусебна врска 
(јатаци, прикривани и ел.), не можат да бидат сме-
стени во иста просторија, ако би можело тоа да 
биде штетно за успешното водење на кривичната 
постапка (бегство, договор и ел.). 

Женските лица мораат да се држат одвоено од 
машките а малолетните лица одвоено од полнолет-
ните. 

III. Здравствени мерки и искрана 

Член 14 
При стапувањето во затвор притвореникот ќе 

се искапе и ќе се дезинфицира неговата облека и 
пожелните предмети што ги донесел со себе. 

Исто така ќе се д езинфицираат ваквите пред-
мети ако ги добие притвореникот подоцна. 

Член 15 
Притворениците се должни да ја одржуваат 

чистотата на телото и облеката и управата на за-
творот ќе им го овозможи тоа. 

Бричењето се врши најмалку еднаш неделно а 
капањето најмалку петнаесетднезно. 

На притворениците ќе им се овозможи редовно 
потстрижу в ање. 

Само по исклучок, кога го бараат тоа санитар-
ните разлози поодделни лица можат да бидат остри-
жени до глава. Одлука за тоа донесува управникот 
на затворот БО согласност со органот што ја води 
постапката. 

Член 16 
Во просториите во кои се сместени, притворе-

ниците се должни постојано да ја одржуваат чи-
стотата. Просториите секидневно мораат да се чи-
стат а најмалку двапати неделно да се мие душе-
мето во нив. Тие ќе се варосуваат во определени 
временски паузи, а по потреба и ќе се дезинфици-
раат. 

Постелните предмети редовно ќе се тресат и 
ветрат. 

Член 17 
На притвореникот што ќе се разболи му се ука-

жува лекарска помош која се дава во затворската 
амбуланта или во друга згодна просторија. 

Ако мера да се преземе болничко лекување 
притвореникот се упатува во најблиска болница. 
Во местата каде што во болницата постои одделно 
одделение за ле куц ап. е лица што са наоѓаат во за-
творот, разболениот притвореник се упатува во ова 
одделение и се сместува, по правило, спрема одред-
бите од чл. 13 од овој правилник. 

За упатувањето на лекување во болница одлу-
чува, по предлог ед затворскиот ле-.ар, органот што 
ја БОДИ постапката. 

Надлежниот секретаријат за внатрешни работи 
ќе преземе мерки потребни за да се спр е чи бег-
ството на притвореникот што е упатен во болница 
па лекување. 

Пописот на трошоците за лекување на притво-
реникот или трошоците на пораѓањето управата на 
затворот 1 0 попраќа до органот што ја БОДИ постап-
ката (чл. 83 тон. 5, ст 4 од Законикот за кривич-
ната постапка). 

Член 13 
По сдсС-.. ение ед органот што ја води постап-

ката и под него:; надзор или под назор на ЛИЦЕТО 
о т о ќе го определи тој, притвореникот мехте по пе-
тово барање да го прегледа лекарот што ќе го из-
бере тој. Во ваков случај притвореникот по правило 
претходно ќе го по огледа затворскиот лекар. 

Овој про'лед се врши во работно време во за-
г о р е н а т а амбуланта или во друга згодна просто-
рија односно во болница. Ео итни оту;;?.;: лекар-
скиот преглед моу_:е да се врши во друго време та 
и ноќе. На прегледите мора да присуствува затвор-
скиот лекар а по потреба и органот што ја БОДИ 
постапката односно лицето што ќе го определи ^ој. 

Член 19 
Притвореникот има право по одобрение од ор-

ганот што ја Б О Д И постапката да набавува лекови 
на свој трошок или да ги прима од својата фами-
лија или од други лица. Лековите што ги прима 
притвореникот мора да ги прегледа затворскиот 
лекар. 

Член 20 
На притворениците ќе им се осигура движење 

на чист воздух на јмалку два часа дневно доколку 
затворот располага со слободен заграден простор. 

Ако во затворот нема згоден простор управата 
на затворот е должна да им овозможи на притво-
рениците да бидат на чист воздух во границите на 
д адените можлости. 

Член 21 
Движењ€*го на чист воздух се врши на тој на-

чин што притворениците се шетаат во определен 
затворски простор. 

По правило се изведуваат во шедба заедно ли-
цата што се сместени во иста просторија. 

Ако едновремено се изведат во шедба притво-
реници од различни простории, не смеат да бидат 
заедно притворениците што учествувале во извр-
шувањето на исто кривично дело како ниту прит-
ворениците чија што заедничка шедба би можела 
да биде од други разлози штетна за постапката 
(запознавање, пренесување соопштенија и ел.), ма-
шки и женски, малолетници и возрасни, како ниту 
притворениците со лицата што се наоѓаат на издр-
жување казна. 

При шедбата притворениците се движат сло-
бодно и можат да разговараат, но при тоа не смеат 
да прават врева. 

Старите или болните притвореници што не се 
способни да се шетаат можат во времето опреде-
лено -за шедба да седат на чист воздух. 

Шедбата се врши под стражарећи надзор. 

Член 22 
На притворениците им е позволено да пушат. 
По исклучок пушењето може да се ограничи 

ако го бараат тоа општите здравствени разлози. За 
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тоа одлучува началникот иа секретаријатот за вна-
трешни работи но предлог од затворскиот лекар 
односно од управникот на затворот. 

Член 23 
Управа!а на затворот должна е на притворени-

ците да им овозможи непрекинат осумчасовен од-
мор во времето од 24 часа. Овој одмор треба да се 
согласува според времето и должината на трае-
њето на испитувањето на притвореникот, односно 
неговото учество во другите извидети или истражни 
дејствија. 

Член 24 
ИрЈ: 1х.ОЈЈегхлците се хранат на државен трошок. 
Количината и видот на храната како и прида-

тоците за малолетниците и трудниците се даваат 
по таблиците на исхраната за притворениците. 

Малолетниците и трудниците имаат иста храна 
како и возрасните притвореници со тоа што при-
маат определен придаток на храната. 

Ка болните притвореници им се дава по мо-
жност диетална храна според одлуката од затвор-
скиот лекар а во границите на таблицата за исхрана. 

Во затворите каде што има услови и доколку 
го бара тоа потребата храната се готви во затвор-
ската кујна. Ако нема затворска ку јна управата на 
затворот ја обезбедува исхраната на притворени-
ците на друг начин. 

Животните прехрани мораат да бидат секогаш 
свежи. Прегледите на животните прехрани и кон-
тролата на делбата на храната од страна на управ-
никот на затворот треба да се вршат редовно. 

Храната се издава секој ден во два или, по 
можност и во три оброци. 

Таблиците на исхраната за притворениците ги 
пропишува сојузниот Државен секретар за внатре-
шни работи. 

Член 25 
Притвореникот има право да се храни на свој 

трошок доколку органот што ја води постапката не 
реши поинаку (член 195 од Законикот за кривич-
ната постапка). 

Ако притвореникот се храни на свој трошок 
управата на затворот ќе му овозможи да прибавува 
храна од негови средства. Притвореникот може да 
се претплати на храна преку управата на затворот 
ако има пари во затворскиот депозит. Храната исто 
така може да му ја обезбеди и. родмината. 

На притвореникот храната може да му се доне-
сува еднаш дневно и тоа напладне. 

На притвореникот може да му се испраќа и 
сува храна по пошта во количина што му одговара 
на неговите редовни потреби. " 

Член 26 
Храната, садовите и другите предмети во кои 

се донесува или 341 ату в а храната мораат да бидат 
пред да му се предадат на притвореникот внима-
телно прегледани. Прегледот го врши определе-
ниот службеник на затворот а по потреба и орга-
нот што ја води постапката или лицето што ќе го 
определи тој. 

Ако при прегледот се најдат скриени предмети 
за тоа ќе се извести органот што ја БОДИ постап-
ката и по негова одлука ќе се постапи. 

Член 27 
На притворениците им е забрането да примаат 

или набавуваат алкохолни пијачки. 

IV. Примање посети, испишување и примање 
пратки и печатени работи 

Член 28 
По одобрение од органот што ја води постап-

ката управата на затворот ќе им овозможи на при-
творениците примање посети (чл. 186 од Законот за 
за кривичната постапка). Началникот на секрета-

ријатот за внатрешни работи ќе определи два дена 
во неделата и време во тие дни за вршење посети 
на притворениците. 

Ако органот што ја води постапката позволи 
поодделни посети можат да се вршат и во некој 
друг ден и вон определеното време. Посетите на 
притворениците се вршат во одделна просторија 
под надзор на органот што ја води посташгата или 
лицето што ќе го определи тој. 

За траењето на посетите одлучува органот што 
ја води постапката. Службеникот што го води над-
зорот може да ја прекине посетата ако притворе-
никот и посетите лот ја користат посетата на начи-
нот со кој би можело да се спречи; успешното во-
дење на постапката. 

Член 29 
Управата на затворот ќе му овозможи на бра-

нителот да го посетува притвореникот и со него да 
разговара само по претходно одобрение од органот 
што ја води постапката. 

Бранителот ќе разговара со притвореникот во 
присз^ство на органот што ја води постапката одно-
сно службеникот што ќе го определи тој или сло-
бодно и без надзор, спрема тоа како ќе реши орга-
нот што ја води постапката. Ако органот што ја 
води постапката решил разговорот да се води сло-
бодно и без надзор стражарот на затворот ќе го 
ограничи својот надзор само на тоа да го оневс -
зможи бегството на притвореникот и тоа така ПИЈ 
да биде обезбедена тајноста на разговорот. 

Член 30 
Сите писмени пратки .што ги испраќа или прима 

притвореникот од роднини, од бранителот или од 
други лица управата на затворот пред испраќањето 
ќе му ги предаде на органот што ја води постап-
ката и ќе постапува по неговата одлука. 

На притвореникот ќе му се овозможи да наба-
вува средства за допшнување на свој трошок. 

Член 31 
Доколку органот што ја води постапката не 

определи поинаку притвореникот има право * да 
прима поштенски или други пратки со облека, по-
ст ел РЖ а или со други лични предмети во грани-
ците на чл. 10 од овој правилник. 

За прием на донесените предмети началникот 
на секретаријатот за внатрешни работи ќе опре-
дели еден ден во неделата ако овие предмети ги 
донесуваат лица ед местото во кое се наоѓа затво-
рот. Ако свио предмети ги донесуваат лица ед дру-
ги места може да се позволи прием и во некој друг 

. Ден. 
Ако свие предмети се упатени по пошта, ќе се 

примаат секој ден. 
Донесените или стасаните предмети ќе се пре-

гледаат внимателно пред да му се врачат на прит-
вореникот. Прегледот го врши определениот слу-
жбеник: рѓа затворот, а по потреба и органот што ја 
води постапката или лицето што ќе го определи тој. 

Ако при прегледот се најдат скриени предмети 
или предмети што не можат на притвореникот да 
му се врачат (почл. 10 од ОБОЈ правилник) тие пред-
мети ќе се одземат и за тоа ќе се извести органот 
што ја води постапката доколку самиот тсј не врши 
преглед. По негова одлука, тие предмети ќе се при-
клучат кон списите, ќе се чуваат во магацинот од 
затворот или ќе му се вратат на доносителот одно-
сно на испраќачот на негов трошок. 

Член 32 
Притвореникот има право да прима пари. Па-

рите што му се испратени на притвореникот се чу-
ваат како негов депозит к а ј управата на затворот 
и се забележуваат во затворската книга на депо-
зити за притворениците. 

Притвореникот има право да ги троши парите 
од својот депозит за набавка храна, тутун, пред-
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мети на облека и на други предмети што може да-
ти држи спрема овој правилник. 

За секое издавање на парите треба да се при-
бави писмена потврда која управата на затворот ќе 
ја чува како паричен документ. 

Член 33 
Притвореникот има право да прима или на свој 

трошок да набавува книги, списанија, дневни ве-
сници, или други печатени работи доколку тоа не 
му е забрането со одлука од органот што ја води 
постапката. 

V. Обноска на затворот 

Член 34 
Притворениците не смеат со својата оби оска да 

го нарушуваат редот и мирот во затворот, да ви-
каат, да свират, да се тепаат, да се караат и да 
пцујат. При меѓусебните навреди притворениците 
не смеат самите да си прибавуваат задоволување. 
Притвореникот што е навреден или малтретиран 
може тоа. да му го пријави на управникот на за-
творот кој ќе постапи по чл. 42 од овој правилник, 

Член 35 
Забрането е секое дополнување и дозборување 

ша кој и да е друг начин (разотвор, чукање, свир-
кање ити.) меѓу притворениците што се сместени 
во разни одаи или меѓу притворениците и осуде-
ниците, како и секој неовластен устен или писмен 
допир со липа што се наоѓаат вон затворот. 

Притворениците што се сместени ЕО разни про-
стории не смеат едни на други да им даваат дневни 
весници, книги или други ^печатени работи како и 
други предмети згодни за пренесување на соопште-
нија. 

Член 36 
На притворениците им е забранета меѓусебна 

купопродажба или трампа на какви и да се пред-
мети (облека, долни алишта, храна и ел.). 

Член 37 
Притворениците смеат при себеси да го држат 

само она што им е дозволено со овој правилник. 
Ако се најдат ка ј притворениците предмети за 

кои не им е дозволено да ги држат при себе, так-
вите предмети ќе им се одземат, ќе се воведат во 
м а ј ч и н с к а т а книга за притворениците и ќе се чу-
ваат во затворскиот магацин. 

Член 33 
Притворениците не смеат да држат при себе 

никакви пари. 
Ако ка ј притвореникот се најдат пари тие ќе 

му се одземат и ќе се чуваат како негов депозит. 

Член 39 
Притворениците се должни внимателно да го 

чуваат државниот имот (инвентарските предмети, 
вратите, прозорците, решетките и др.). За сторената 
штета тие одговараат по општите прописи. 

.Член 40 
Доколку ќе се забележи дека притворениците 

се дозборуваат на начин што би можел да биде 
штетен за успешното водење на постапката, управ-
никот на затворот а во ЈЈРТПИ случаи и стражарот 
може да изврши преместување и потребно издво-
јување на притворениците. 

Ако притвореникот е доведен од бегство или е 
фатен при обидот на бегство, како и кога ќе се за-
бележи или утврди дека приготвува бегство, како 
и во случаите кога со сила се опира или со неа не-
посредно се заканува или на друг начин ја загро-
зува безбедноста на лицата во својата околина, 
притвореникот покрај издвојување може и да се 
вржв. 

Исто така може да се постапи ако притворени-
кот поттикнува други лица во затворот на наведе-
ните дела. 

Одлуката за издвојување или врзување ја до-
несува управникот на 'за твен от а во итни случаи и 
стражарот. За тоа веднаш се известува органот што 
ја БОДИ постапката и натаму се постапува по не-
гова одлука. 

Помладите малолетници не можат да се врзу-
ваат, туку во случај на потреба над нив ќе се за-
јакне надзорот. 

Член 41 
Во слободното време, односно во времето што 

не е определено за шедба и ноќен одмор, притворе-
ниците имаат право да читаат книги и други печа-
тени работи што ги добиваат од затворската библи-
отека или што ќе ги набават самите. Во тоа време 
тие можат да играат шах и други игри освен комар. 

VI. Дисциплински мерки 
Член 42 

Стражарот или друг службеник на затворот 
што ќе разбере за дисциплински престап на при-
твореникот, е должен, ако е во прашање полесен, 
случај, да му обрне внимание и да го повика на 
ред. Во повторен или потежок случај тој го изве-
стува за тоа управникот на затворот а овој начал-
никот на секретаријатот за внатрешни работи и 
органот што ја води постапката заради претпрне-
мање дисциплински мерки (чл. 197 од Законикот за 
кривичната поетаппа). 

VII. Времено изводење на притворешпдмте и 
отпуштање од затвор 

Член 43 
Притвореникот може да се изведува од затвор 

само по налог од органот што ја води постапката. 
Налогот мора да биде писмен и да содржи: фами-
лијарно, татково и родено име на притвореникот, 
датум и место на раѓањето, службен печат како и 
потпис на службеното лице. 

Ако органот што ја води постапката се наоѓа 
во затворскиот круг може и на друг начин да на-
реди да се доведе притвореникот (по телефон, по 
курир итп.). 

Член 44 
Ако е наредено притвореникот да се доведе до 

органот што ја води постапката, доведувањето ќе 
го извршува стражарот на затворот а органот што 
ја води постапката го потврдува тоа на самиот на-
лог. Налогот се чува во управата на затворот до 
завршување на постапката. 

Спроведувањето на притвореникот до друг др-
жавен орган или во друг затвор во местото каде 
што се наоѓа затворот, го вршат стражарите на за -
творот или припадниците на Народната милиција, 
а спроведувањето во затвор надвор од тоа место го 
вршат припадниците на Народната милиција. 

При спроведувањето се претприемаат потребни 
мѕјрки за безбедност. Притвореникот се спроведува 
Бр зан, освен ако управникот на затворот или орга-
нот што ја води постапката не најде дека тагува-
њето е очигледно непотребно. 

Член 45 
Ако е наредено притвореникот да се упати до 

ДРУГ државен срган односно во друг затвор или во 
казнено-поправителен дом, во затворската книга ка 
притворениците, во колоната под бр. 11 се става 
називот на органот што го издал налогот, број и 
датум на налогот, а во забелешката се назначува 
кога и на кој орган односно во кој друг затвор е 
упатен притвореникот. 

Член 46 
Кога притвореникот се упатува до друг државен 

орган односно во друг затвор или во казнено-по-
правителен дом, со него едновремено се испраќаат 
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по списокот и неговите предмети што се чувани во 
затворскиот магацин. Органот што го презема при-
твореникот го потврдува приемот на неговите пред-
мети и потврдата се чува ве управата на затт о^от 
од кој е упатен притвореникот. 

Член 47 
Отпуштањето на притвореникот од затвор на 

слобода може да се иселиш сано врз сенева на пи-
смен талог од органот што ја веди постапкта . Ка -
ле:'ет за отпуштање на пр и т Е оре: I И К О т мера ДА ги 
содржи податоците определени во чл. 7 од свој 
правилник. 

Управата на затворот е должна да го пушти 
притвореникот на слобода веднаш по приемот на 
налогот. ^ 

Во затворската книга на притворениците во со-
одветните рубрики се запишува називот ка органот 
што го издал налогот за пуштање на притворени-
кот, број и датум на налогот, како и час, ден, месец 
и година на пуштањето на слобода. 

Член 48 • 
При отпуштањето од затвор на притвореникот 

му се пребегаа? сите предмети што биле на чу-
вање кај управата ка затворот, како и ^ п о т р о ш е -
ните пари што се чувани како вегов депозит. 

Предавањето и приемот на предметите и парите 
од ст. 1 на осој член во м а ј ч и н с к а т а книга на при-
творениците односно во книгата на депозитите пи-
смено го потврдува слоганот што го врши предава-
њето и притвореникот 

Член 49 
Во случај на бегство на притвореникот, управ-

никот на затворот со цел да се претприеме трагање 
веднаш го известува началникот на секретаријатот 
за 1П13 лигнити работи, органот што ја води постап-
ката и јог^пот ебгнннтел 

Член 50 
За секој случај па смрт на притвореник во за-

твор управникот на затворот го из зе ет} за веднаш 
началникот на секретаријатот за внатрешни рабо-
ти, органот што ја води постапката и надлежниот 
јавен обвинител, како и фамилијата на умрениот 
притвореник. 

Ако притвореникот умрел од природна смрт, 
началникот на секретаријатот формира комисија 
која записнички ќе ја констатира причината на 
смртта. Во комисијата влегуваат како членови, на-
чалникот, еден службеник од секретаријатот и еден, 
а по потреба, и двајца лекари. 

Ако притвореникот не умрел од природна смрт 
или ако во поглед на причините на смртта се јават 
знаци на сомнение се постапува по барањето од 
јавниот обвинител (чл. 139 од Законикот за кривич-
ната постапка). 

Трупот се закопува на трошок на секретарија-
тот за внатрешни работи доколку не ќе и' биде 
предаден на фамилијата од умрениот заради закоп. 
Заостанатите предмети од умрениот притвореник 
и' се предаваат со потврда на неговата фамилија. 

За смртта на притвореникот секретаријатот за 
внатрешни работи писмено го известува надлеж-
ниот матичар. 

VIII. Надзор 
Член 51 

Началникот на секретаријатот за внатрешни 
работи е должен најмалку еднаш неделно да ги 
посети притворениците и истражните затвореници 
против коп водат постапка овластените органи за 
внатрешни работи и да се известува како се поста-
пува СО НА В. 

Тој исто тана треба да се грижи за правилното 
управувале со затворот и да неди надзор над по-
станувањето на управникот на затворот и на дру-
гиве .гина со служба ко затворот спрема притворе-
ниците. без обѕир на тоа во кое одделение на затво-
рот се наоѓаат тие. 

Член 52 
Органот што ја води постапката може во секое 

време да го посетува и да го повикува притворени-
кот заради сослушување и други известувања. 

Управата на затворот исто така е должна во 
секое време да му овозможи на претседателот на' 
судот или на судијата определен од него, како и на-
истражниот судија доаѓање во затворот со цел да 
врши контрола БО смисла на чл. 198 од Законикот 
за кривичната постапка. По барање од судските 
органи контролата може да се врши и без прису-
ство од управникот на затворот и од другите лица? 
на служба во затворот. 

При посетувањето што го вршат судските ор-» 
гани може да биде присутен и јавниот обвинител -
односно органот определен од него. 

Член 53 
Притвореникот во секое време има право да се 

жали на постапувањето од управникот на затворев, 
и на лицата со служба во затворот. Управата на 
затворот /должна е жалбите и молбите од притво-
реникот веднаш да ги испраќа до органот што ја' 
води постапката. 

Ако притвореникот поднел поплака поради раз-
влекување™ на постапката или други неправилно-
сти во постапката, управата на затворот е должна1 

истата веднаш да ја испрати до органите од чл. 154 
ст. 2 и 3 односно чл. 172 од Законикот за кривич-
ната постапка. 

Управата на затворот е должна за составување 
жалби, поплаки и молби да му стави на притворе-
никот на располагање, по негово барање, потребен 
материјал за пишување од затворските средства. 

IX. Завршни одредби 
Член 54 

Овој правилник влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 257 
15 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Уредбата за, надвор 
реши »-трговското поштување („Службен лист на' 

ФНРЈ", бр. 54/53), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ ШТО НЕ 

МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО СВОЕ ИМЕ И ЗА 
СВОЈА СМЕТКА 

I. Трговските претпријатија што вршат исклу-
чиво работи на извоз и увоз, трговските претпри-
јатија на јадро и трговските претпријатија за те-
хнички стоки не можат да вршат во свое име п 
за своја сметка работи на извоз и увоз на следниве 
артикли: 

А) При извозот и увозот: 
1) пченица* јачмен, пченка, 'реа«}, овесј* друти 

жита, пченично брашно, 'ржано брашно, пченкарно 
брашно и други видови брашно; 

2) сите видови целулоза, рото хартија и натрон-
хартија; 

3) нафта сурова и делум рафинирана за ната-
мошно рафинирење; 

4) барути и готеви експлозиви; 
5) индустриски машини, постројки, уреди и ме-

тални конструкции; 
6) бродсградилишни постројки и конструкции; 
7) парни турбини за електрични централи и 

станици, електрични генератори и алтернативи, 
трансформатори и разводни уреди; 
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8) неметали, минерали, железна руда и концен-
трати, бакар и легури, алуминиум и легури, олово 
и легури, цинк: и легури, јаглен, кокс од каменен 
јаглен и лигнит, глина (вклучително шамот и данас 
—земја) и магнезит. 

Б) При увозот: 
1) кожи говедски и биволски, како и кожи од 

коњи, мазги и матариња, кожа телешка нештавена, 
кожа овча и јагнешка нештавена, кожа козја и ја-
решка нештавена и други нештавена кожи; 

2) лен и сите текстилни суровини при кои прет-
пријатијата од точ. I на оваа наредба не вршат 
сортирање и продажба од складиштен по извр-
шениот увоз. 

П. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 2098 
2 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

100. 
Брз основа на чл. 11 ст. 4 од Уредбата за над-

ворешни о-тргов еко посл ување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛА-
СНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЛУЖБЕНИЦИ ШТО 
РАБОТАТ НА РАБОТИ НА ЗАСТАШШШТВО НА 
СТРАНСКИ ФИРМИ И НА РАБОТИ НА МЕЃУНА-

РОДНО-ТРГОВСКОТО ПОСРЕДУВАЊЕ 

1) Согласноста за назначување во смисла на чл. 
11. ст. 4 од Уредбата за надворешно-трговското по-
слу вање е потребно: 

а) за сите службеници на работа во претприја-
тијата што вршат работи еа застапништво на стран-
ски фирми и во претпријатијата за меѓународно- тр-
говско посредување, освен службениците што рабо-
тат на помошно-технички работи; 

б) за службениците што ги раководат работите 
на трговско претставништво и на други работни еди-
ници основани во смисла на чл. 10 од Уредбата за 
н ад в ор ешно-тргов еко послу в ање. 

2) Согласноста за назначување во смисла на 
претходната точка ја дава републичкиот државен 
секретар за работи на стопанството на чија терито-
рија се наоѓа седиштето на претпријатието односно 
седиштето на трговското претставништво или на 
друга работна единица. 

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 2097 
2 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

161. 
Врз основа на чл. 10 од Уредбата за оснивање 

претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОВИ СТОПАНСКИ ДЕЈ-

НОСТИ ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ И 
ВРСКИТЕ 

1) Во .областа на сообраќајот и врските, покрај 
стопанските дејности означени во чл. 10 ст. 1 под 

2) од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани, 
се определува како одделна дејност поставана, ре-
конструирање и инвестиционо одржување теле-
графско-телефонски постројки. 

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист еа ФНРЈ". 

Бр. 1222 
4 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

162. 
Врз основа на чл. 33 точ. 1 и чл. 38 од Уредбата 

за отклонување и спречување заразите На добитокот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/48), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ СВИЊСКАТА 

ЧУМА ПРИ ИЗВОЗОТ НА СВИЊИ 

1) Дебелите и пслудебелите свињи од гоилиштата 
и економиите на претпријатија за гоење свињи,- на 
земјоделските 'стопанства, на задругите и другите 
стопански организации можат да се извозат само 
ако на гоилиштата односно економиите од кои се 
намерава да се врши извоз, за последните 40 дена 
пред о б р а ќ а њ е т о на свињите за извоз, немало ние-
ден случај на свињска чума и ако свињите не се 
за последниот 21 ден симултано бележени пробив 
свињската чума. 

Во подрачајата на кои е позвслено симултано бе-
лежење на свињите против свињската чума, ова 
бележење може да се врши само во карантински 
котари на гоилиштата односно економиите. 

2) Дебелите и по лу дебелите свињи, купени од 
индивидуалните стопанства во цел на извоз, можат 
да се извозат само ако во местото во кое се купени 
како и во соседните места за последните 40 дена 
пред стира ќе: њ ето на свињите за извоз немало ни-
еден случај на свињска чума и ако свињите иотек-
нуЕат од дворски во кои за последниот 21 ден не 
било вршено симултано бележење на свињите про-
тив свињската чума. 

Исполнувањето на условите од претходниот став 
извозниците го докажуваат со сточен пасош. Пода-
тоците за исполнувањето на овие услови ти ЕнесуЕа 
во сточниот пасош надлежниот ветеринар но бара-
ње од извозникот. 

3) Извозниците на дебели и полудебели свињи 
должни се на 21 ден пред опфаќањето на свињите за 
извоз (писмено да го известат управникот на над-
лежната ветеринарна станица односно околискиот 
ветеринар од кои гоилишта односно економии на-
мераваат да извезуваат свињи. 

Управникот на ветеринарната станица, а во слу-
ча ј на негова спреченост, ветеринарот на станицата 
што ќе го овласти тој, односно околискиот ветеринар 
должен е во означеното време да ја проверува во 
смисла на точ. 1 и 2 од оваа наредба здравствената 
состојба на свињите и за секоја проверка да направи 
писмен извештај за прегледот на свињите и за н а ј -
дената состојба. Овој извештај останува ка ј управата 
на гоилиштето односно економијата. 

Патните трошоци што ќе станат во врска со 
проверката од претходниот став ги сноси извозникот. 

4) Ветеринарот надлежен за контрола на утова-
рот на добитокот на железничката станица должен 
е еден ден пред утоварот на свињите во вагон да 
провери на гоилиштата односно економиите дали се 
исполнети условите од точ. 1 и 2 од оваа наредба 
во поглед на здравствената состојба на свињите. 

Ако ветеринарот најде дека се исполнети усло-
вите од точ. 1 и; 2 од оваа наредба, ќе изврши пробно 
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хранење, поединечен преглед и термомг^пирање на 
сенките Г-:Ј ке се извозат следниот Д-.Ј. Ј « п р о -
в е в а нп опата 'здравствена состојба. Свињите за 
ЈИН: са с^аа пр-ов е-;, ка ќе се утврди дена не се здра-
в и л е ЈГСПН Т̂ да се оти рат ат з а и з в о з . 

ла 21 ч;:са пред опфаќањето за изчоз свињите 
мораат да есер\ :» :~гзираат против свињска чума. 
Серумизннанпте свињи ќе се забележат со масна 
бо "а на г; л с е . 

5) Железничките котари и рампи за утовар на 
свињи караат механички да се исчистат и на јрано 
еден час пред утокарот на свињите да се дезинфи-
цираат со 2% раствор каустична сода и 5% раствор 

'хлорева вар. 
Ле тен и и асот надлежен за контрола на утоварен 

на доби! окот на железничката станица нема да. по-
зно ли свињите да се втераат во железничките ко-
тари, ако1 нотарите и рампите не се исчистени И де-
зинфицирани во смисла на претходниот став. 

Железничките вагони мораат пред утоварот на 
свињите да се исчистат и дезинфицираат. Ветери-
нарот надлежен за контрола на утоварот на доби-
токот на железничката станица нема да позвали 
утовар на свињи во вагони што не се исчистени и 
д езинфиц прани. 

С) По пристигањето на вагоните н а пограничната 
ветеринарна станица, пограничниот} ветеринар ќе 
•изврши подробен преглед на свињите за да ја утврди 
нивната здравствена состојба. 

Ако се утврди дека во пооделни вагони има 
свињи болни од свињска чума, пограничниот вете-
р и н а р ќе ги отпрати на трошок на извозникот сви-
р и т е од тие вагони во најблиската домашна кланица 
заради колење. 

За мерката преземена во смисла на претходни-
от став граничниот ветеринар е должен да го изве-
сти извозникот и Сојузната управа з а ветеринарна 
служба. 

7) Пек са ј мерките предвидени со оваа наредба, 
при извозот на дебели и полудебели свињи ќе се 
применуваат и другите мерки предвидени со одред-
бите од Уредбата за отклонување и спречувавање з а -
разите на. добитокот и Правилникот за извршување 
на Уредбата за отклонување и спречување заразите 
на добитокот („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/49). 

8) Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 
ќе се казни земјоделското стопанство, задругата и 
друга стопанска организација за прекршок: 

а) ако позволи симултано бележење н а свињите 
вон кѕрантинските котари на своите гсилишта од-
носни економии; 

6) ако не прибави потребна потврда од ветери-
нар нг на сточниот пасош за исполнување на усло-
в н е од точ. 2 на оваа наредба; 

в) ако на 21 ден пред о б р а ќ а њ е т о на свињите 
за извоз писмено не го извести надлежниот ветери-
нар за намераваниот извоз на свињите. 

Со парична казна од претходниот став ќе се 
казни железничкото транспортно претпријатие, ако 
железничките котари односно рампи и вагони за 
утовар свињи не ги исчисти и не ги дезинфицира во 
смисла сг. 1 и 3 точ. 5 од оваа наредба. 

9) Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари 
ќе се казни за прекршок: 

а) ветеринарот што ќе изврши симултано беле-
жење на свињите вон карантинските котари на гои-
лиштата односно економиите на подрачјето во кое 
такво бележење е позволено; 

б) околискиот ветеринар односно ветеринарот 
на ветеринарната станица ако во означеното време 
не ја проверува здравствената состојба на свињите 
во смисла ка точ. 1 и 2 од оваа наредба; 

в) ветеринарот надлежен за контрола на утова-
рот на добитокот ако постапи спротивно ца точ. 4 од 
•оваа наредба; 

г) пограничниот ветеринар ако по пристигањето 
на вагоните на [пограничната ветеринарна станица 
не изврши подробен преглед на свињите, односно 
•ако ке ги преземе дејствијата предвидени! во ст. 2 и 
3 тон.- 6 од 'оваа! наредба. 

10) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 2526 
9 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

163. 
Врз основа на точ. I I од Времената одлука за 

регресите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 52/53 И бр. 4/54), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕТО ЗА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА МОРСКИОТ, РЕЧНИОТ 

И ВОЗДУШНИОТ СООБРАКАЈ 

I 
1) На претпријатието ' „Јадранска линиска пло-

видба" — Риска му припаѓа во 1954 година за по-
критие на загубите на брзи и патничко-товарни 
линии, како и за надоместување за износот на одо-
брените повластици на корисниците на превозот 
што у ж и в а а т попуст од редовната возна цена врз 
основа на сојузните прописи, а во границите на 
износот определен во точ. П под а) од Времената 
одлука з а регресите во стопанството, износ од 1.277 
динари за преодена наутичка, милја . 

2) Барањето за надоместување претпријатието 
„Јадранска линиска пловидба" го поднесува еднаш 
месечно до ф и л и ј а л а т а н а Народната банка на 
Ф Н Р Ј при која има текушта сметка, со следна до-
кументација: 

а) со преглед на преодените ипуа ички милји по 
одобрениот ред на пловидбата за. брзите и патнич-
ко-тов арчите линии, со назначување далечиаарот 
во наутички милји за местата по наведениот ред 
на пловидбата, со заверка "од поморската област на 
чие подрачје се наоѓа лупата за тргнување з а по-
одделни линии; 

б) со пресметка на надоместувањето. 
3) Во пресметката на. преодените наутички милји 

не влегуваат наутичките милји преодени со товарни 
возења и возења со излетнички бродови или со 
вонредни возења. 

4) Народната банка на Ф Н Р Ј откога ќе ја про-
вери точноста н а поднесената документација, ќе го 
одобри на текуштата сметка на претпријатието и з -
носот на надоместувањето на товар на сметката бо. 
338592. 

II 
5) На претпријатието „Југословенско речно бро-

дарство" — Белград му припаѓа во 1954 година како 
надоместување за износот на одобрените повласти-
ци на корисниците на превозот што врз сенова на 
сојузните прописи у ж и в а а т попуст од редовнана 
возна цена, а во границите да, износот одобрен уо 
точ. П под 6) од Времената одлука за рстр е сите во 
стопанството, износ од 1,50 динари за преоден пат-
нички километар., 

6) Барањето за надоместување претпријатието 
„Југословенско речно бродарство" .го поднесува ед-
наш месечно до филијалата на Наредната банка 
на Ф Н Р Ј при ко ја има текушта сметка, со следна 
документации а: 

а) со пресметката на надоместувањето за извр-
шениот превоз на патници, што ј а составува прет-
пријатието врз основа на своите книги и евиден-
ции, а која е заснована и изразена БО прејде ПН пат-
нички километри; 
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6) со поднесување на увид документацијата на 
своите' егзекутивен единици -за продажба иа пат-
ничките билети, врз основа на која е направена 
пресметката на надоместувањето. 

7) Народната банка на ФНРЈ откога ќе ја испи-
та. точноста на поднесената документација ќе го 
одобри (износот на надоместувањето на текуштата 
сметка на претпријатието на товар на сметката бр. 
338596. 

III 
8) На претпријатгеѕ-гч^ »^утосЈШвенски аеротран-

спорт" — Белград му припаѓа во ;1954 година како 
надоместување за секој прелетан — авио-киломе-
тар по одобрениот ред на летањето, а во границите 
на износот одобрен во тон. II под в) од Времената 
одлука за регресите во стопанството, износ од 232,15 
динари. 

9) Барањето за надоместување го поднесува 
претпријатието „Југословенски; аеротранспорт" ед-
наш месечно до филијалата на Народната банка 
на ФНРЈ при која има текушта сметка, со следна 
д окументаци ј а: 

а) со прегледот на прелетаните авио-килсестри 
за минатиот месец по одобрениот ред на летањето, 
со назначување должината на релациите; 

б) со пресметка на надоместувањето. 
10) Еден примерок од барањето за надоместу-

вање претпријатието го испраќа до Управата за 
цивилно возду хооловство во Белград. 

11) Како прелетани авио-километри што се зе-
маат за пресметување надоместувањето се сметаат 
сите прелетани авио-километри по домашните и 
странските редовни и сезонски летања, а според 
одобрените редови на летањето. Во авио-киломе-
трите за пресметување се сметаат и аеио-киломе-
трите прелетани во дополнителните летања што се 
предизвикани со пречки при вршењето на редов-
ниот ред на летањето, како и летањата при заси-
лена фреквенција на патниците на одобрените ре-
довни линии (т. нар. вонредни летања). 

Во пресметката на надоместувањето не влегу-
ваат прелетаните авио-километри по специјалните 
летања (излетнички и ел.). 

12) Народната банка на ФНРЈ откога ќе ја испи-
та точноста на поднесената документација, ќе го 
.одобри износот на надоместувањето на текуштата 
сметка' на претпријатието~на товар на сметката бр. 
333591. 

13) Конечно пресметување на надоместување: о 
претпријатието ќе изврши ка ј Наредната банка на 
ФНРЈ по истекот на годината. За ова пресметувања 
претпријатието е должно на Народната банка на 
ФНРЈ да и' поднесе сумарна пресметка врз основ ч 
на месечните пресметки и потврда од Управата гл 
цивилно воздухопловство за прелетаните авио-кт -
лометри по одобрените редови на летањето во те - г 
на 1954 година. 

IV 
14) Претпријатијата од точ. I, П и III од ова 

упатство должни се на органите на Народната бан-
ка на ФНРЈ, како и на другите надлежни органи 
да им овозможат вршење контрола на пресметките 
на надоместувањето со увид во книгите & Јшиден-
цг.ите на прегори ј атп јата. 

15) Народната 6 : ш а на ФНРЈ ќе ги израмни 
сметките на чии товар ги исплатила надоместува-
ната по ова ^упатство на товар на буџетските сред-
ства предвидени со сојузниот буџет за 1954 година 
за дотации на стопанството. 

16) Ова упатство влегува во сила со денот на 
е5јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 2482 
12 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

* за работи на народното стопанство, 
1 {Хасан Бркиќ, е. р. 

164. 

Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Уредбата за соци-
јалното осигурување на воените лица („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/53) во согласност со Сојузни-
от извршен совет, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОБОЛЕНИЈАТА ШТО СЕ 

СМЕТААТ КАКО НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТА 

I. Покрај професионалните оболени ја предви-
дени со општите прописи за социјалното осигуру-
вање како несреќа дои работа во смисла ка одред-
бата на чл. 0 ст. 1 од Уредбата за социјалното оси-
гурување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/53) се сметаат и оболени;]ата на воените оси-
гуреници споменати во оваа точка од кои ќе оболат 
вршејќи или по повод вршењето на службените 
воени задачи, и тоа: 

— обо лени јата поради дејствувањето на ул тра-
Еисоко-фреквентни бранови; 

— труење со бојни отрови; 
— кеоонска болест на псдморшгчари во случај 

на хаварија како и к а ј други лица што се жртви 
на хаварија поради специјални службени задачи на 
подморници; 

— славење па слухот перади експлозии ФЛИ 
шумови или јаки звукови к а ј јаки мотори или поради} 
ракување со орудија, на работа во бродски машин-
ски простории и во воздухон ловството, на работа; 
при проверувањето способноста на авионски и дру-
ги мотори што произведуваат јаки звукови; 

— висцеларна руи тур а поради јак нагол натиск 
ка ј кеаонците, нор качите, псдморничарите и л е -
т а ч к е ; 

— конгелации, рововско стапало и нивни по-
следици што станале во текот на вршењето или 
како последица од вршењето на службата; 

— аероемболизам ка ј летаните што летаат на 
големи височини; 

. — славење на видот ка ј сите лица што рабо-
тат на уреди со јак извор на »светлина; 

— озеленија на к ар д нова оку л ар н РЈ о т, централ-
ниот и периферниот нервен систем и оштетувањето 
на органите иа слухот ка ј летачкиот перескал; 

— нервно — психичките обол елија ка ј лицата 
во службата на безбедноста што вршат постој ако 
извикна служба; 

— сите акутни обо лени ја на белите дроб сви, 
белодробната марамица, зглобовите, нервите и бу-
брезите што се здобивени при вршењето специјал-
ни службени задачи под особено тешки климатски 
услови, а што мора да биде службено утврдено, не-
посредно по јавувањето на оболеното. По исклу-
чок, обелен;:;] ата што настапиле пред донесувањето 
на ова решение, а не се службена евидентирани, ќе 
се докажуваат во текот на (постапката за определу-
вања на пензиите односно ипв ал иднините. 

Одредбите од претходниот став ќе се примену-
ваат на обол ени јата што настапиле по влегува-
њето во сила на Уредбата за социјалното осигуру-
вање на воените лица („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/53). 

IX. Како несреќа при работа се смета и болеста 
што ја добило воено лице како учесник во Народ-
ноослободителната берба или што настапила како 
последица од учествувањето во Народноослободи-
телната берба, ако од таа Солсст осигуреникот ста-
не неспособен за служба во ЈНА а постоењето на 
болеста било пријавено до 31 декември 1951 година. 

Но исклучок, може во особено оправдани слу-
чаи по предлог од Државниот секретар за работи 
на народната одбрана да се земе во постапка и ба-
рањето за инвалидска пензија во смисла на прет-
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ходникот став иако оболеното не е пријавено до 31 
декември 1951 година, ако подносителот на бара-
њето со двајца сведоци активни учесници во НОБ 
докаже, а надлежната воено-лекарска комисија 
најде дека постои веројатност дека болеста произле-
гува од Народноослободителната борба или наста-
пила како последица од учествувањето во Народ-
ноослободителната борба. 

На лицата од претходните ставови на кои им е 
определена инвалидска пензија спрема работниот 
стаж ќе им се определи, по нивно барање, нова 
пензија по одредбите што се применуваат во случај 
на несреќа при работа. Вака определената пензија 
припаѓа од првиот нареден месец по поднесувањето 
на барањето а најрано од влегувањето во сила на 
ова решение. 

Ш. Надлежната воено-лекарска комисија е дол-
жна во наодот за работната способност на осигуре-
никот да констатира дали обол зането од точ. I на ова 
решение, односно професионалното оболевме кое по 
општите прописи за (социјалното осигурување се 
смета како несреќа при работа, настапило како по-
следица од вршењето на службата. 

Оваа констатација воено-лекаре ката комисија 
ќе ја изврши врз основа на природата на оболени-
ето и условите под кои настапило тоа, а според 
службените податоци што ќе и' ги даде надлежна-
та единица — установа, што го упатува осигурени-
кот на преглед. 

За оболени јата што настапиле од влегувањето 
во сила на Уредбата за социјалното осигурување 
на воените лица па до донесувањето на ова реше-
ние постапкана за определување (пензиите одно-
сно инвалиднините се води по барање од осигуре-
никот, доколку веќе не е започната по службена 
должност. Ова барање осигуреникот може да го 
поднесе најдоцна во срок од една година ед влегу-
вањето БО сила на ова решение. 

IV. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. в. п. бр. 19 
18 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народната одбрана, 
генерал-полксивник, 
Иван Гошњак, е. р. 

Согласен: 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

165. 
Врз основа на чл. 3 ст. 2 и 23 од Уредбата за 

кредитите за обртни средства и други краткорочни 
кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), Гувер-
нерот на Народната банка на ФНРЈ, во согласност 
со Сојузниот извршен совет, распишува 

К О Н К У Р С И 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

ОБРТНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ И 
ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

. 1) Конкуренте за давање кредити за дополни-
телните обртни средства се одржуваат во Народ-
ната банка на ФНРЈ — Главната централа на секој 
5-ти и 20-ти во месецот. 

По исклучок, во април 1954 година конкурси за 
давање кредити за дополнителните обртни средства 
ќе се одржат, и тоа: 

на 10 април 1954 година, и 
на 25 април 1954 година. 

2) На конкурсот за давање кредити за допол-
нителните обртни средства можат да учествуваат 
сите стопански и задружни организации што ги 

исполнуваат условите од чл. 4 од Уредбата за кре-
дитите за обртни средства и други краткорочни 
кредити, освен следните стопански организации: 

а) претпријатијата за откуп и прометна жита, и 
б) трговските претпријатија — за потребите на 

одобрување потрошувачки кредити. 
По исклучок, на конкуренте што ќе се одржат 

во април, не можат да учествуваат градежните 
претпријатија (гранка 412). Во врска со тоа срокот 
за враќање првата отплата по терминскиот кредит 
на градежните претпријатија (утврден во смисла на 
точ. 10 од расписот за првиот конкурс за давање 
кредити за постојаните обртни средства на стопан-
ските организации), што стасува на 15 април 1954» 
година, се одлага за 15 мај 1954 година. 

3) Во поглед на исполнувањето условите од чл. 
4 од Уредбата за кредитите за обртни средства и 
други краткорочни кредити, за учеството на кон-
курсот се смета дека стопанската организација: 

а) има редно и ажурно книговодство — ако го 
води по општите начела за редното водење книги и 
ако во смисла на прописите што постојат испраќа 
до банката во определените срокови завршна смет-' 
ка, извештај за периодичната пресметка и за р а -
споделбата ка вкупниот приход, како и месечна 
изводи од збирната главна книга; 

б) има средено финансиско работење — ако на-
времено им одговара на своите обврски спрема бу-
џетите и фондовите (амортизација, интерес на осно-
вните средства, зевијарила, аконтација на данокот 
на добивката и др.) и на другите обврски, и ако ги 
користи средствата по предопределеноста; 

в) редно ги исполнува обврските спрема бан-
ката — ако ги намирила сите стасани обврски по 
кредитите и ако навремено ги извршува другите 
обврски по договорот за кредитот; и 

г) има актива поголема од пасива и приходи 
поголеми ед расходи — ако не работи со загуба. 

4) Стопанските организации учествуваат на кон-* 
курсот во одвоени групации, и тоа: 

а) претпријатијата на: индустријата и рудар-
ството (гранки 111—130), шумарството (гранки 311— 
314), градежништвото (гранки 411, 413'—416), сообра-
ќајот (гранки 511—510), занаетчиството и домашната 
дејност (гранки 71—73), комуналната дејност (гран-
ка 813) и издавачката дејност (гранка 911); 

б) селско - стопанските претпријатија (гранки 
211—219); 

в) градежните претпријатија (гранка 412); 
г) претпријатијата од областа на трговијата 

(гранки 600—608, 611, 615, 616 и 620); 
д) претпријатијата на надворешната трговија 

(гранки 613—614); 
ѓ) откупните трговски претпријатија (гранка 

617), — освен претпријатијата за откуп и промет 
на жита; и 

е) претпријатијата на угостител СТЕ ото и тури-
змот (гранки 631—632). 

5) Стопанските организации го поднесуваат ба-
рањето за кредит за дополнителните обртни сред-
ства до филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
при која имаат текушта сметка односно зкиро-смет-
ка, со љра' што барањата да бидат во банката: 

а) за конкурсот што се одржува на 5-ти — на ј -
доцна до заклучно 25-ти во претходниот месец; 

6) за конкурсот што се одржува на 20-ти — нај -
доцна до заклучно 10-ти во месецот. 

По исклучок, за конкурсот што се одржува на 
10 април 1954 година барањата за кредит треба да 
се поднесат до заклучно 2 април 1854 година, а за 
конкурсот што ќе се одржи на 25 април до заклуч-
но 17-ти април 1854 година. 

Ако крајниот срок за поднесување барања за 
кредит паѓа во дните кога не се работи, горниот 
срок се поместува за еден ден напред. 

б) Барањето за кредит се подне сува на образе-
цот пропишан од Народната банка на ФНРЈ и во 
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ного мораат да бидат наведени: износот, сроковите 
за враќање и целта на кредитот, како и интересната 
норма што се предлага за бараниот кредит. 

Кредитот их го се бара меига да биде поделе:! во 
повеќе износи (најмногу 3), со теа шта за секој из-
нос може да се предложи друга интересна норма. 

7) Минималната интересна норма што можат 
стопе..ските Ј; задружните организации да ја пред-
ложат во барањето за кредит изнесува 2% за сел-
ското стопанство, а за сите други 5% годишно. 
Предложените интересни норми можат да бидат во 
четвртини и половини процент. 

8) Стопанските организации се должни кон ба-
рањето за кредит да поднесат извештај за перио-
дичната пресметка и распаделбата на приходите со 
бруто билансот за последниот пресметковен период 
и извод од збирната главна книга за претпослед-
ниот месец, како и одделни докази за постоење 
оправдани« потреби од кредит, зависно од приро-
дата на работата за која се бара кредитот. 

ОСЕОН тоа, стопанските организации морале да 
ја поднесат завршната сметка за минатата година, 
; онолку поминал срокот за поднесување завршни 
сметки. 

По исклучок, стопанските организации можат 
коп барањето за кредит да поднесат следна доку-
ментација, и тоа: 

а) за конкурсот од 10 април 1354 година: 
— трговските и угостителските претпријатија, 

з САМ ј оде леќите задруги и нивните претпријатија — 
еден примерок од завршната сметка за 1953 година 
што му е поднесена на народниот одбор на ©копи-
јата (градот) на согласност. 

— другите стопански организации — времен 
биланс пз состојбата од 31 декември 1953 година и 
извештај за Бремената пресметка и расподелбата 
на доходот за 1953 година, доколку не располагаат 
со завршната сметка за 1953 година; 

б) за конкурсот од 'Љ април 1954 година: 
— сите стопански организации — еден приме-

рок од завршната сметаа за 1953 година што му е 
поднесена на народниот одбор на о к о л н а т а (градот) 
на согласност, како и извод од збирната главна 
ннига, и тоа трговски се и угостите леќите претпри-
јатија за февруари 1954 година, а сите други сто-
пански организации — за јануари 1954 година. 

9) Стопанските организации чијашто актива не 
ја покрива пасивата и чиишто расходи се поголеми 
од приходите, т. е. што работат со загуба, или при 
кои бараниот кредит го преминува редовниот обем 
на нивното работење, должни се кон барањето за 
кредит да поднесат гаранција од народниот одбор 
на околината (градот), од автономната единица или 
од народната република. 

Дали бараниот кредит му одговара на редовниот 
обем на работењето се оценува врз основа на пред-
видениот промет и коефициентот на оцрнувањето 
утврден врз основа на искуството за односниот 
вид претпријатија. 

За градежните претпријатија (гранка 412) ќе се 
се смета дека бараниот кредит за дополнителните 
обртни средства е во границите на редовниот обем 
на работењето ако не преминува 10% од неон о по 
одобрување од централата на Народната банка на 
ФНРЈ, 12% од вредноста на договорените работи за 
односната година. Затоа градежните претпријатија 
се должни кон барањето за кредит да ги поднесат 
и договорите- за склучените работи со инвестито-
рите, како и доказ за обезбедување средства за из-
ведба на договорените работи. 

10) Кредитите за дополнителните обртни сред-
ству им се даваат на стопанските организации -со 
срок од 3 месеци. 

По исклучок, во смисла на чл. 23 од Уредбата 
за кредитите за обртни средства и други кратко-
рочни кредити, се определуваат следните срокови 
1 | давање овие кредити, и тоа: 

а) до 6 месеци — на претпријатијата на: маши-
ноградбата, дрвната индустрија што врши експло-
атација на шумите, текстилната индустрија — за 
откуп волна, ка де ла, лен и свилени кожурци, инду-
стријата на кожа и обувки — за откуп кожа, инду-
стријата на шеќер, масло, циборија, пиво, инду-
стријата на конзерви и на претпријатијата за откуп 
и преработка на тутун; 

б) до 9 месеци — на претпријатијата на броде-
градбата (гранка 118), на земјоделските стопанства 
и на земјоделските задруги што се занимаваат со 
земјоделска дејност (гранки 211—219); и . 

в) до 12 месеци — на градежните претприја-
тија (гранка 412). 

По кредитите што се даваат со срок подолг од 
3 месеци треба да се договори, ако тоа и' одговара 
на природата на работата за која е одобрен креди-
тот, отплатување на кредитот во рати. 

11) Стопанските организации што на конкурсот 
ќе се здобијат со правото на кредит, должни се да 
склучат во срок од 5 дена од приемот на извешта-
јот за тоа со банката договор за кредитот. 

О. бр. 7 
25 март 1954 година 

Белград 

Гувернер на Народната банка 
на ФНРЈ, 

Војин Гузина, е. р. 
Согласен, 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар ВуЈшадовиќ, е. р . 

Т . 

Р Е Ш Е Ц И Е 
НА СОЈУЗНАТА ЏЗБОРДА КОМИСИЈА ЗА Р А -
СПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ВО ИЗБОР-

НАТА ОКОЛИЈА ФОЧА 

Бидејќи Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина со својата - одлука на I 
седницата од 11 март 1954 година определи да се 
извршат повторни избори за народен пратеник на 
Соборот на производителите (групата ,ца индустри-
јата, трговијата и занаетчиството) во Изборната' 
оголи ја фоча, Сојузната изборна комисија врз 
основа на чл. 51 и 173 ст. 2 и 174 ст. 2 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат повторни избори за избирање 

народен пратеник на Соборот на производителите 
(групата на индустријата, трговијата и занаетчи-
ството) на Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Фоча која ги опфаќа стопанските 
организации на подрачјето на административните 
околии Фоча, Калиновиќ, Горажде и Бишеград. 

Повторните избори ќе се одржат на 9 мај 1Ѕ54 
година. 

Изборите ќе ги спроведе околината изборна 
комисија определена со Решението ед Сојузната 
изборна комисија бр. 3 од 15 септември 1953 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/53). 

Бр. 7 
18 март 1954 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

др Дражен Сесардић е. р. Михајло ѓорѓевиќ, е. р. 
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По извршената споредба со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Одлуката за пресме-
тување разликата во цените при извозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/54) се поткрала долу наве-
дената грешка, и се дава следна 

И С П Р А В К А 
ИА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКА-

ТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 
Во тон. 3 во третиот ред место зборот „плаќаат" 

•феба да стои „наплатуваат". 
Од Сојузниот извршен совет, 17 март 1954 годи-

на, Белград. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист. Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 57 од 17 декември 1953 
•година објавуваат: 

Упатство за измена и дополнение на Упатство-
то за начинот на финансирањето и финансиското 
работење во здравствените установи на подрачјето 
на НР Хрватска; 

Решение за распишување гласањето за отповик 
еден одборник на Соборот на производителите на 
НО на град Пула; 

Решенија за распишување дополнителни избо-
ри на народните одбори на околиите: Винковци, 
Врпоље, Задар, Б је лов ар и Самовар. 

Во бројот 58 од 24 декември 1963 година обја-
вуваат: 

Наредба за ловостојот на зајаците во 1954 го-
дина« 

Во бројот 59 од 28 декември 1953 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 60 од 31 декември 1953 година обја-
вуваат: 

Одлука за помилување осудени лица; 
Решение за определување народните одбори 

што отпиваат комисии за полагање испити за ква-
лификувани и висококвалификувани работници од 
металска струка. 

УР АДИП ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" 
во бројот 43 од 17 декември 1953 година објавува: 

Правилник за школување ученици од угости-
телска струка и за формирање централе?! фонд за 
стручно образование на учениците сд угостителска 
струка. 

Во бројот 44 од 24 декември 1953 година обја-
вува: 

Уредба за ©опивањето и работата на школата 
на Државниот секретаријат за внатрешни работи 
ка НР Олеснија; -

Уредеа за употреба на земјиштето за градежна 
пред спр е;; слепост; 

Статут на Заводот за социјално осигурување на 
НР Словенија. 

Ео бројот 45 од 30 декември 1953 година обја-
вува: 

Одлука на Наредната скупштина на НР Сло-
венија за потврда на уредбите на Извршниот совет; 

Одлука за измена на просечната стопа на аку-
мулацијата и општествените фонд оси во Законот 
за општествениот план на НР Словенија за 1Ѕ53 
год тиха; 

Одлука за измена на просечните стопи на аку-
мулацијата и општествените фондови за кожар-
ските дуќани; 

Одлука за помилување осудени лица; 
Уредба за Државниот секретаријат за работи 

на е .питата управа и за буџет; 
Правилник за измена на Правилникот за оп-

штите услови за снабдувале со електрична енер-
гија од јавната мре::-:а на НР Сл свешта. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 25 од 31 декември 1953 година објавува: 

Одлука за помилување осудени лица; 
Одлука за времено финансирање републичките 

буџетски расходи за прво тримесечје 1954 година; 
Уредба за јавниот превоз во патниот сообраќај; 
Решение за разрешување од должноста Држав-

ниот секретар за работи на народното стопанство и 
Државниот секретар за правосудна управа на 
НРЦГ; 

Решение за назначување Државен секретар за 
работи на народното стопанство и Државен секре-
тар за правосудна управа на ИРИГ; 

Решение за разрешување од должноста Секре-
тарот на Советот за народно здравје и социјална 
политика на НРЦГ; 

Решение за назначување Секретар на Советот 
за народно здравје и социјална политика на ИРЦГ; 

Решение за лове стој на заштитена дивина и за 
заштита на ретки и проредени видови заштитена 
дивина; 

Одлука за определување дополнителни избори 
за шест одборници на градскиот одбор на Народ-
ниот одбор на град Титоград; 

Попис на вештаците за Народна Република Ц р -
на Гора за 1954 година. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

156. Препорака на заводите за социјално оси-
гурување за постапката при примената 
на чл. 54 од Уредбата за определување и 
преведевме на пензиите и инеалидпл^гите 289 

157. Решение за цените иа ле::01:хте — 289 
158. Правилник за куќниот ред во затворите 

за изградување п р и б о р односно погружен 
затвор 

150. Наредба за работите на извозот и ус со от 
што' не можат да се вршат во свое име и 
за своја сметка — — 294 

160. Наредба за задолжително приоавуг~" е со-
гласност за назначување -служел: .<: што 
работат на работи на застани: па 
странски филети и на работи на меѓуна-
родно -тргеоекото посредување $95 

161. Н?02дба за спр зделу в ање нози отскок сг:и 
.дејности БО областа на сообраќајот и врс-
ките 295 

162. Наредба за заштитните мер:;;! ггг.тлв 
свињската чума при по ооо от ка — 295 

163. Упатство за реализирале кадогео.,., 
за претпријатијата ка мерениот", ::г":ст 
и воздушниот сообраќај — 226 

164. Решение за определувале сб а л сип; ј : та што 
се сметаат кагго несреќа при 297 

165. Конкурс:! за дава.ч-е кредити за ДОБОЈУ Ч-
телпите обртни средства на стопан е:-;те и 
задружните организации — 298 

166. Решение на Сојузната изборна кертис;;ја 
за распишување повторни избори го Из-
борната околија Фоча 239 

Исправка на Одлуката за пресметување р а -
зликата во цените при извозот ЗОО 
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