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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, се 
прогласува Законот за јавното правобранителство, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 10 ноември 1955 
година. 

ПР бр. 26 
14 ноември 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

I. Јавното правобранителство и неговиот делокруг 
Член 1 

Јавното правобранителство во поглед имотните 
права и обврски ја застапува пред судовите и дру-
гите државни органи Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија, народните републики, автоном-
ните единици, околиите и општините (политичко-
територијалните единици), установите што имаат 
својство на правно лице а се финансираат од бу-
џетот, како и фондовите што ги основале државните 
органи а имаат својство на правно лице. 

Јавното правобранителство врши и други со 
закон определени права и должности. 

Член 2 
Јавното правобранителство ги застапува поли-

тичко-територијалните единици, установите и фон-
довите од ставот 1 од претходниот член: 

1. во процесната, извршната, кривичната и 
другите поставки пред редовните судови и стопан-
ските судови; 

2. во управната постапка доколку во таа по-
стапка се решава за имотните права или обврски 
на политичко-територијалната единица, на устано-
вата или на фондот; 

3. во управниот4 спор против актот со кој е 
решавано за имотните права или обврски на 
политичко-територијалната единица, на установата 
или на фондот; 

4. во административно-казнената и дисциплин-
ската постапка заради остварување имотноправните 
барања на политичко-територијалната единица, на 
установата или на фондот. 

Член 3 ' 
Јавното правобранителство може по овластува-

ле од народниот одбор, од неговиот орган. или од 

установата што се тужени во управен спор да ги 
заступава нив во ТОЈ спор. 

Член 4 
Јавното правобранителство застапува пред 

странските судови, установи и други органи во по-
глед имотните права и обврски и други установи 
што не се опфатени во членот 1 од овој закон, а ги 
застапува и оред домашните судови и другите 
државни органи ако тие на тоа го овластат. 

Член 5 
Јавното правобранителство им дава на држав-

ните органи и установи правно мислење во врска 
со склучувањето на имотноправни договори и со 
другите имотноправни прашања. 

Државните органи и установи должни се во 
случаите определени со закон или со пропис на 
Сојузниот извршен совет да бараат од јавното 
правобранителство правно мислење во врска со 
склучувањето имотноправни договори и за другите 
имотноправни прашања. 

Член 6 
Јавното правобранителство може на стопанските 

и општествените организации на нивно барање да 
им даде правно мислење во врска со договорите што 
тие намераваат да ги склучат со приватни физички 
или правни лица во спорот или за другите нивни 
имотноправни односи со тие лица. 

Јавното правобранителство е должно да им даде 
на стопанските и општествените организации прав-
но мислење ако се работи за склучување на договор 
со странски државјани или со странски правни 
лица, за спор или за други нивни имотноправни 
односи со тие лица. 

Член 7 
Кога според одредбите од овој закон постои 

обврска на јавното правобранителство за давање 
правно мислење, тоа е должно да го даде своето 
мислење што побргу, водејќи сметка за итноста на 
работата, а најдоцна во срок од еден месец па 
приемот на барањето. 

Член 8 
Јавното правобранителство има право од др-

жавните органи, установите, стопанските и општес-
твените организации да бара определени известу-
вања и податоци што му се потребни за преземање 
дејствија на кои е овластено. Тоа може со истата 
цел да бара од надлежниот орган описи на одделен 
предмет ако не се наоѓа во седиштето на тој срган. 
Бараните известувања, податоци и списи ќе му се 
стават (на располагање, ако со закон не е определено 
поинаку или ако доставувањето на списите не би 
го попречувало значително текот на постапката. 
Јавното правобранителство е должно примените 
списи да му ги врати на органот од кој ги примила 
во срокот' што тој орган ќе му го определи. Овој 
срок не може да биде покус од осум дена. 

Државниот орган и установата кои бараат од 
јавното правобранителство да преземе дејствија на 
кои е овластено, а особено да поведе процес, должни 
се истовремено со барањето да му ги достават пот-
ребните податоци. 

V 
I' 
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Секој државен орган и установа се должни во 
случаите во кои јавното правобранителство е овла-
стено на преземање дејствија за заштита на општо-
народниот имот, да го известат јавното правобрани-
телство за секоја штета сторена на тој имот за која 
ќе резберат во вршењето на службата, ако штетата 
не е надоместена најдоцна за шест месеци од дозна-
вањето за штетата и за сторителот. Известувањето 
мора да се изврши најдоцна за триесет дена. 

Јавните обвинителства, судовите и другите 
државни органи должни се да го известат јавното 
правобранителство за започнување на постапката 
во сите случаи кога е оштетен општонародниот имот. 

Член 9 
Судовите и другите државни органи се должни 

во предметите во кои е предвидено застапување од 
страна на Јав-ното правобранителство поканите, 
-хужбите и другите поднесоци, пресудите, решени-
јата и другите одлуки да му ги доставуваат непо-
средно на надлежното јавно правобранителство. 

Доставувањето извршено спротивно на одред-
бата од претходниот став не произведува правно 
дејство. 

Член 10 
Трошоците -за застапувањето од страна на јав-

ното правобранителство се досудуваат според тари-
фата за наградите на адвокатите согласно пропи-
сите од граѓанската процесна постапка, а со одделни 
прописи се опрелелVва во кој буџет одат овие 
трошоци, 

Л. Организација 
Член 11 

^ ЗЕНИ правобранителства се: Сојузното јавно 
правобранителство, републичките јавни правобра-
нителства, Покраинското јавно правобранителство, 
Обласното јавно правобранителство и околиските 
јавни правобранителства, 

Член 12 
Со работата на секое јавно правобранителство 

раководи јавен правобранител. 
Правата и должностите на јавното правобрани-

телство ги вршат сојузниот, републичкиот, покраин-
скиот, обласниот и околискиот јавен правобранител. 

Член 13 
За сојузен јавен правобранител може да биде 

назначено лице што ги исполнува условите пред-
видени со Законот за судовите за избирање судија 
на Сојузниот врховен суд, за републички и покра-
ински јавен правобранител лице што ги исполнува 
условите за судија на републичкиот врховен суд, 
а за областен и околиски јавен правобранител 
лице што ги исполнува условите за судија на 
окружен суд. 

Член 14 
Сојузниот, републичкиот, покраинскиот и обла-

сниот јавен правобранител ги назначува и разре-
шува соодветниот извршен совет, а околискиот 
јавен правобранител народниот одбор на околијата 
на заедничка седница од двата собори. 

III. Должности и овластувања 
Член 15 

Сојузниот јавен правобранител ја застапува 
Федеративна Народна Република Југославија, уста-
новите што имаат својство на правно лице а се 
финансираат од сојузниот буџет, како и фондовите 
што ги основале сојузните органи а имаат својство 
на правно лице. 

Републичкиот јавен правобранител ја застапува 
народната република, установите што имаат свој-
ство на правно лице а се финансираат од републич-
киот буџет, како и фондовите што ги основале 
републичките органи а имаат својство на правно 
лице. 

Покраинскиот јавен правобранител ја застапува 
Автономна Покраина Војводина, установите што 
имаат својство на правно лице а се финансираат од 
покраинскиот буџет, како и фондовите што ти 

основале ћокраинските органи а имаат својство на 
правно лице. 

Обласниот јавен (Правобранител ја застапува 
Автономната Косовсио-метохиска Област, устано-
вите што имаат својство на правно лице а се фи-
нансираат од обласниот буџет, како и фондовите 
што ги основале обласните органи а имаат својство 
на правно лице. 

Околискиот јавен правобранител ја застапува 
околијата, општината од подрачјето на околијата, 
установите што имаат својство на правно лице а се 
финансираат' од околискиот односно општинскиот 
буџет, како и фондовите што ги основале околис-
ките односно општинските органи а имаат својство 
на правно лице. 

Член 16 
Уст?новите што јавното правобранителство ги 

застапува по нивно овластување (член 4), ги заста-
пува сојузниот, републичкиот, (покраинскиот, облас-
ниот односно околискиот јавен правобранител, спо-
ред тоа дали установата ја основал сојузниот, 
републичкиот, покраинскиот или обласниот орган 
односно народниот одбор на околијата. 

Установите што ги основал народниот одбор на 
општината а кои јавното правобранителство ти 
застапува по нивно овластување, ги застапува 
околискиот јавен правобранител. 

Член 17 
Пред странските судови, установи и други ор-

гани Федеративна Народна Република Југославија, 
народната република, автономната единица, околи-
јата и општината, како и установите и фондовите 
што имаат својство на правно лице, ги застапува 
сојузниот јавен правобранител. Тој ги застапува 
пред тие судови, установи и други органи и устано-
вите кои јавното правобранителство ги застапува 
по нивно овластуваше (член 4). 

Ако според прописите на странската држава 
сојузниот јавен правобранител не може да врши 
застапување пред нејзините судови, установи и дру-
ги органи, тој ќе овласти друго лице да го заменува 
него. 

Член 18 
Сојузното јавно правобранителство се грижи за 

унапредувањето во стручен поглед на службата на 
јавното правобранителство и им дава помош во ра-
ботата на другите јавни правобранителства. 

На барање од Сојузното јавно правобранител-
ство сите други правобранителства се должни да му, 
доставуваат статистички и други податоци за своја-
та работа и за состојбата во поглед заштитата на 
општонародниот имот. 

Овластувањата кои според претходните ставови 
му припаѓаат на Сојузното јавно правобранителство 
ги имаат и републичкото, Покраинско^ и Обласното 
јавно правобранителство спрема околиските јавни 
правобранителства. 

Член 19 
Стопанските организации, како и установите кои 

јавното правобранителство не ги застапува според 
членот 1 од овој закон, должна се на Сојузното 
јавно правобранителство да му го пријават заради 
регистрирање секој спор што намераваат да го за-
почнат против странски државјанин или странско 
правно лице, како и секој спор што странски држав-
јанин или странско правно лице ќе го започнат 
против нив, без оглед на тоа дали спорот се БОДИ 
пред домашен или странски суд или друг орган. 

Член 20 
Пријавата дека се намерава да се поведе спор 

се поднесува најмалку триесет дена пред поведува-
њето на спорот, а пријавата за спорот што е повз^ 
,ген против стопанска или општествена организа-
ција односно установа — ве^--аш по приемот на ту-
жбата а најдоцна во срок од ^ри дена. Ако поради 
опасност-да застарев барањето или да се изгуби пра-
вото на барање не е можно пријавата да се поднесе 
во означениот срок, стопанската организација одна-
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сно установата може да поведе спор, но е должна да 
поднесе пријава најдоцна истиот ден кога спорот 
е поведен. 

/ Пријавата мора да ги содржи податоците: за 
странките во спорот, за предметот на спорот, за де-
ловниот^^ и друг однос од кој спорот произлегоа и 
за сите докази од влијание на решението на спорот. 
Кон пријавата се прилагаат во препис договорот и 
другите писмени исправи, а ако тужбата (предлогот, 
барањето) е поднесена против стопанска организа-
ција или установа, и препис од тужбата (од пред-
логот, барањето) и од одговорот на тужбата. 

На барање од Сојузното јавно правобранител-
ство стопанската и општествената организација од-
носно установата од претходниот член е должна без 
одлагање да му ги достави бараните известувања 
и податоци што се однесуваат на спорот кој се 
пријавува, 

Сојузното јавно правобранителство може по по-
вод пријавата да и' даде на стопанската' организа-
ција односно на установата свое правно мислење 
во врска со поведувањето односно водењето на 
спорот. 

Поблиски одредби за пријавувањето на спорот 
според претходниот член и ст. 2 и 3 од овој член., 
за нивното регистрирање и за водењето на реги-
старот донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
Правно мислење на државните органи и на 

установите им дава сојузниот, републичкиот, -по-
краинскиот, обласниот односно околискиот јавен 
правобранител, според тоа кој државен орган барал 
мислење односно кој државен орган ја основал уста-
новата На општинските органи и установи што ги 
основал народниот одбор на општината правно ми-
слење им дава околискиот јавен правобранител. 

На стопанските и општествените организации 
како и на установите што тие ги основале правно 
мислење во врска со склучувањето на договори со 
странски државјанин или странско правно лице, со 
спорот или со други нивни имотноправни односи со 
тие лица, им дава сојузниот јавен правобранител, 

Член 22 
Во застанувањето на политичко-територијална-

та единица, установата или фондот од членот 1 став 
1 на овој закон, јавниот правобранител според за-
конот е овластен: 

1. да поднесува и прима тужби и да ги врши 
сите процесн-и дејствија што се однесуваат на про-
цесот, вклучувајќи ги и оние што ги предизвикува 
противтужбата, тужбата поради ништовност или 
тужбата за обновување и предлогот за времена 
наредба; 

2. да (поднесува барања (предлози) за поведува-
ње постапка (вонпроцесна, управна и други) и да ги 
врши сите дејствија што се однесуваат на постап-
ката на кои е овластена странката што ја застапува; 

3. да склучува порамнувања за предметот на 
процесот или на друго барање, да ги признае про-
тивник вите барања^ да се откаже од барањето што 
го ставила странката што ја застапува и да Ја 
повлече тужбата; 

4. да поднесува предлози Ѕа издавање времена 
наредба; 

5. да бара извршување заради обезбедување или 
намирување и да ги презема сите дејствија што во таа 
постапка ќе се покажат потребни; 

6. да ги прима досудените трошоци од противна-
та странка. 

,Овластувањето за застапување што на јавниот 
правобранител му го дала Јвстановата (член 4) има 
дејство на процесно полномошно според прописите 
од граѓанската процесна постапка, ако во овласту-
вањето не е определено поинаку. 

Член 23 
Јавниот правобранител на околијата е должен 

да бара претходно писмена согласност од 'претседа^ 
телот на народниот одбор на околијата односно на 
општината или од овластениот претставник на уста-
новата односно фондот за откажување од тужбе-

ното или друго барање, за признавање на тужбеното 
или друго барање на пропеаната странка, за склу-
чување на порамнување, повлекување на тужбата 
и за откажување од бараното решение, ако вред-
носта на главното барање преминува 200.006 динари. 

Во случаите од претходниот став покраинскиот, 
обласниот и републичкиот јавен правобранител е 
должен да бара претходно писмена согласност од 
соодветниот извршен совет или од органот што тој 
за тоа ќе го определи, односно од овластениот прет-
ставник на установата или фондот, ако вредноста 
на главното барање преминува 500.000 динари. Со-
јузниот јавен правобранител е должен во тие слу-
чаи да бара писмена согласност од Сојузниот извр-
шеа совет или од органот што тој за тоа ќе го опре-
дели, односно од овластениот (претставник на уста-
новата или фондот, ако вредноста на главното ба-
рање преминува 1,000.000 динари. 

Јавниот правобранител може секогаш кога тоа 
го смета за потребно да го известува во текот на 
постапката претседателот на народниот одбор, со-
одветниот извршен, совет односно овластениот прет-
ставник на установата или фондот и од нив да бара 
упатство за застапувањето во одделните предмети. 

Дејствието што јавниот правобранител ќе го пре-
земе во предметот во кој врши застапување е полно-
важно без оглед на постоењето на согласност од 
надлежниот орган и без оглед на упатството од 
надлежниот орган за застапување. 

Член 24 
За застапување на околијата односно на општи-

ната во одделни предмети на јавниот правобранител 
може да му дава упатства претседателот на народ-
ниот одбор на околијата односно на општината, а 
за застапување на установата односно фондот нив-
ниот овластеа претставник. За застапувавме на авто-
номната единица, народната република, односно на 
Федеративна Народна Република Југославија вакво 
упатство може да му дава на обласниот, покраин-
скиот, републичкиот и сојузниот јавен правобра-
нител соодветниот извршен совет, односно органот 
што тој за тоа ќе го определи. 

Ако јавниот правобранител смета дека упат-
ството што за застапување го добил од претседате-
лот на народниот одбор или од овластениот прет-
ставник на установата односно фондот не е оправ-
дано од гледиштето на имотните интереси (на општи-
ната, обсолијагга, установата или фондот што ги 
застапува, должен е за тоа да го извести соодвет-
ниот народен одбор, а ако се работи за застапување 
на установа или фонд — народниот одбор односно 
извршниот совет под чиј надзор установата односно 
фондот се наоѓа. На ист начин ќе постапи јавниот 
правобранител ако смета дека ускратувањето со-
гласност во случаите од ст. 1 и 2 од претходниот 
член е спротивно на имотните интереси на општи-
ната, околијата, установата или фондот. 

Ако народниот одбор односно извршниот совет по 
повод известувањето од претходниот став не донесе 
никаква одлука, или ако јавниот правобранител 
смета дека донесената одлука на народниот одбор не 
е оправдана од гледиштето на заштитата на општо-
народниот имот, должен е да го извести надлежниот 
јавен обвинител заради употребава овластувањата 
од членот 9 од Законот за јавното обвинителство. 

Член 25 
Кога според одредбите од овој закон истото 

јавно правобранителство би имало да застапува две 
странки чии интереси се во спротивност, Федера-
тивна Народна Република Југославија, народната 
република и автономната единица ја застапува прет-
ставник на државниот орган надлежен за работи 
на буџетот, околијата и општината ја застапува 
претседателот на народниот одб-ор, а установата од-
носно фондот нивниот овластен претставник. 

IV. Совет на јавното правобранителство 
Член 26 

При Сојузното јавно правобранителство постои 
Совет на јавното 'Правобранителство, кој дава нрав-
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ни мислења за стручните прашања од интерес за 
застапувањето. Во Советот на јавното правобрани-
тел сто влегуваа сојузниот јавен правобранител 
и неговиот помошник кого тој ќе го оп/редели, вое-
ниот правобранител, републичките јавни правобра-
нители, покраинскиот јавен правобранител, како и 
правните и финансиските стручњаци што ќе ги 
определи Сојузниот извршен совет. 

Прашањата за кои се бара мислење од Советот 
на јавното правобранителство му се испраќаат на 
Сојузното јавно правобранителство. 

Седниците на Советот ^ с в и к у в а и со нив рако-
води сојузниот јавен правобранител. 

V. Службеници 
Член 27 

Сојузниот, републичкиот, покраинскиот и обла-
сниот правобран,ител имаат еден или (повеќе помо-
шници. Помошник можат да имаат и јавните пра-
вобранители на околиите. 

Помошникот на јавниот правобранител го на-
значува и разрешува соодветниот извршен совет од-
носно народниот одбор на предлог од јавниот пра-
вобранител. 

За помошник на јавниот правобранител може да 
биде назначено лице што ги исполнува условите 
за соодветен јавен правобранител (член 13). 

Со решението за назначувања помошник на со-
јузниот, републичкиот, покраинскиот или обласниот 
јавен правобранител може да се определи помошни-
кот во границите на овластувањата "на соодветниот 
јавен (Правобранител да може да ги врши сите права, 
и должности на јавниот правобранител. 

Ако сојузниот, републичкиот, покраинскиот или 
обласниот јавен правобранител е отсутен или спре-
чен, во сите негови права го заменува неговиот по-
мошник кој ги има овластувањата од претходниот-
став, а ако и овој е спречен или ако помошникот 
нема такви овластувавме го застапува помошникот 
кого што јавниот правобранител ќе го определи со 
согласност од органот надлежен за назначување 
на јавниот правобранител. Околискиот јавен пра-
вобранител го заменува неговиот помошник ако го 
има, одно-сно^ друг службеник кого што јавниот пра-
вобранител ќе го определи во согласност со прет-
седателот на народниот одбор на околијата. 

Јавниот правобранител може да определи слу-
жбеник на јавното правобранителство или службе-
ник на друг државен орган или установа што има 
правна спрема, а,по потреба и друго лице што има 
таква спрема во определен предмет да го заменува 
и застапува. За определување службеник на друго 
правобранителство или на друг државен орган или 
установа да го заменува јавниот правобранител по-
требна е согласност од старешината на органот од-
носно на установата. 

Член 28 
За приправник во јавното правобранителство 

може да ,биде назначено лице што има завршено 
правен факултет и што ги исполнува другите услови 
за влегување во државна служба. 

Приправниците се назначуваат во околиското и 
Обласното јавно правобранителство и постепено се 
распоредуваат на сите работи, како би се здобиле 
со пракса од сите области на работата на јавното 
правобранителство. 

Член 29 
Приправничката пракса трае три години, од кои 

една година приправникот мора да помине во околи-
скиот суд, окружниот суд или окружниот стопан-
ски суд. 

Приправникот се здобива со право да полага 
судиски испит по навртените две години приправ-
ничка пракса, од кои најмалку една година на прак-
са кај суд. 

По положениот судиски испит и завршената 
приправничка пракса приправникот се назначува 
зк референт во околиското јавно правобранител-
ство, односно во Обласното јавно правобранителство. 

Лице што има положено судиски-испит се на-
значува веднаш за референт. За референти можат 
да бидат назначени и лица што немаат положено 
судиски испит, ако имаат завршено правен факул-
тет, поминале три години на правни работи кај др-
жавните органи, установите или стопанските орга-
низации и имаат положено стручен испит. 

Член 30 
За референт во Сојузното, републичкото и По-

краинско!^ јавно правобранителство се назначуваат 
лица што имаат положен судиски или адвокат-
ски испит или најмалку пет години пракса на прав-
ни работи и положен стручен испит. " 

Член 31 
Приправниците и референтите во околиското 

јавно правобранителство ги назначува оер сон али ата 
комисија на народниот одбор на околијата по пред-
лог од околискиот јавен, правобранител. 

Референтите во Сојузното, републичкото, По-
кразиското и Обласното јавно правобранителство ги 
назначува соодветниот јавен правобранител. 

Член 32 
Административните, финансиските и другите 

службеници во јавното правобранителство ги на-
значува соодветниот јавен правобранител. 

Член 33 
Јавното правобранителство има одделна прет-

сметка на приходите и расходите во буџетот на 
соодветната политичко-територијална единица. 

Јавниот правобранител е наредбодавец за извр-
шување претсметката на приходите и расходите. 

Член 34 
Јавниот правобранител е дисциплински старе-

шина за сите службеници на правобранителството 
со кое раководи. 

Член 35 
За судењето на дисциплинските престапи на 

околиските јавни правобранители и на службеници-
те на околиските јавни правобранителства надлежен е 
дисциплинскиот суд при народниот одбор на околи-
јата, а за судењето на дисциплинските престапи на 
другите јавни правобранители, нивиште помошници 
и на службениците на другите јавни (правобранител-
ства, освен на сојузниот јавен правобранител, над-
лежен е првостепениот дисциплински суд при со-
одветниот извршен совет. 

Член 36 
Во поглед дисциплинската одговорност на јав-

ните правобранители, на нивните помошници, како 
и на другите службеници на јавните правобрани-
телства, се применуваат согласно соодветните од-
редби за државните службеници, доколку со овој 
закон не е определено поинаку. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 37 

Лицата што на денот на влегувањето во сила на 
овој закон ќе се затекнат на должноста јавен пра-
вобранител, негов помошник или референт во јавно-
то правобранителство, остануваат да ја вршат таа 
должност иако не ги исполнуваат условите од чл. 13, 
27 и 30 од овој закон во поглед потребната пракса и 
положениот испит. 

До крајот на 1956 година исклучително можат 
да се назначуваат за околиски јавен правобранител 
или негов помошник и лица што не ги исполнуваат 
условите од членот 13 односно 27 на овој закон во 
поглед потребната пракса и положениот испит а 
имаат поминато најмалку три години на правни ра-
боти кај државни' органи, установи или стопански 
организации и имаат положено стручен испит. 

Јавните правобранители, нивните помошници и 
референтите во јавното правобранителство кои на 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се 
затекнат на тие должноости или кои ќе бидат на-
значени врз основа на претходниот став, а не ги 
исполнуваат условите од чл. 13, 27 и 30 на овој 

' закон во поглед потребната пракса и положениот 
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испит, остануваат на овие должности додека репу-
бличкиот извршен совет не определи поинаку. 

Член 38 
Одредбите од овој закон нема да се применуваат 

на споровите 'И другите правни предмети според 
кои постапката е започната пред влегувањето во 
сила на Законот за јавното правобранителство од 
10 април 1962 година. 

Овластениот јавен правобранител може по своја 
иницијатива или по барање од органот кој ја заста-
пува политичко-територијалната единица или уста-
новата да го преземе застапувањето и во споровите 
и другите правни предмети од претходниот став. 

Старешината на државниот орган или установа 
кој според прописите што важеле во времето на 
поведувањето на спорот или на другата постапка 
е овластев за застапување на политичко-територи-
јалната единица или установата по предметите од 
претходниот став должен е за тоа да го извести 
овластениот јавен правобранител. 

Член 39 
Народниот одбор односно органот кој за тоа е 

овластен со одделни прописи може имотноаравните 
барања на стопанските организации кои во смисла 

" на членот 97 став 2 од Законикот за кривичната 
постапка е овластен да ги остварува во кривичната 
постапка, да ги остварува и во процесот. Овие ор-
гани во процесот истапуваат од името на стопан-
ската организација, а одлуките што ќе бидат доне-
сени имаат дејство спрема стопанската органи-
зацита. 

Член 40 
Поверителот кому што со правосилна одлука му 

е досудено парично побарување од странката што ја 
застапува јавното правобранителство должен е да 
му се обрне на надлежното правобранителство за-
ради преземање мерки за исплата. 

Ако во срок од два месеци од денот кота му се 
обрнал на јавното правобранителство поверителот 
не биде известен за издадениот налог за исплата, 
или ако во срок од четр;ринаесет дена од приемот 
на известувањето дека налогот е издаден исплатата 
не биде извршена, може да бара извршување. 

Член 41 
Народните одбори на околиите кои немаат пра-

вобранителство должни се да формираат јавно пра-
вобранителство најдоцна за една година од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

До формирањето на тие јавни правобранителства 
застапувањето на околиите кои немаат свое право-
бранителство, како и на општините на нивното под-
рачје, ќе се врши според одредбите на досегашниот 
Закон за јавното правобранителство. За овласту-
вањето на јавните правобранители во застапувањето 
на овие политичко-територи јадни единици важат 
одредбите од овој закон. 

Член 42 . . 
Федеративна Народна Република Југославија ја 

застапува воениот правобранител во поглед нејзи-
ните имотни права и обврски што произлегуваат од 
работењето и другите дејности на Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана и на 
единиците и установите на Југословенската народна 
армија. Во поглед застапувањето во споровите од 
вакво работење пред странски судови, установи и 
други државни органи важат одредбите на членот 
17 од овој закон. 

Воениот правобранител во поглед имотноправ-
ните односи на Државниот секретаријат за работи 
на народната одбрана и на единиците и установите 
на Југословенската народна армија врши и други 
права и должности кои според овој закон му при-
паѓаат на сојузниот јавен правобранител. 

Сојузниот извршен совет може да определи 
определените права и должности што според ОВОЈ 
закон му припаѓаат на Сојузниот извршен совет 
опрема Сојузното јавно правобранителства да ги вр-
ши во однос на Военото правобранителство држав-
ниот секретар за работи на народната одбрана. 

Воениот правобранител го назначува и разре-
шува државниот секретар за работи на народната 
одбрана. 

Поблиски одредби за работата на Военото пра-
вобранителство донесува државниот секретар за ра-
боти на народната одбрана. 

Член 43 
Стопанските организации, како и установите кои 

јавното правобранителство не ги застапува според 
членот 1 од овој закон, должни се во срок од трие-
сет дена по влегувањето во сила на овој закон да 
му ги пријават на Сојузното јавно правобранител-
ство заради регистрирање сите спорови кои до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон ги имаат 
тие поведено против странски државјанин или 
странско правно лице или кои овие против нив ги 
започнале а по кои не е донесена правосилна 
одлука, без оглед на тоа дали спорот се води пред 
домашен или странски суд или друг орган. 

За споровите од претходниот став важат согла-
сно одредбите на членот 19 од овој закон. Прија-
вата мора да содржи и податоци ,за стадиумот на 
постапката во кој спорот се наоѓа, а ако во спорот 
е изречена пресуда^ што уште не станала правосил-
на, кон пријавата ќе се приложи и препис од прв' 
судата. 

Член 44 
Стопанската организација како и установата со 

самостојно финансирање ќе се казни за прекршок 
со парична казна до 200.000 динари ако во пропи-
шаниот срок не поднесе пријава според чл. 19 и 2С 
или според членот 43 од овој закон. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 20.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација или установата. 

Член 45 
Со овој закон не се засегнуваат овластувањата 

на Уредот за заштита на југословенскиот имот во 
странство определени со Законот за заштита на ју-
гословенскиот имот и имотните права и интересново 
странство, доколку со членот 17 од овој закон не е 
определено политичко-територијалните единици, 
установите и фондовите од членот 1 став 1 од овој 
закон во споровите пред странските судови да ги 
застапува сојузниот јавен правобранител. 

Член 46 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за јавното правобранителство од 
10 април 1952 година, како и другите прописи што 
се во спротивност со одредбите од овој закон. 

Член 47 
Овој закон влегува во сила петнаесеттиот ден 

по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

539. 
Врз основа на чл. 15 став 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 10 ноември 
1955 година донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА СВИКУВАЊЕ КОНГРЕС НА РАБОТНИЧКИТЕ 

СОВЕТИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
- Кон крајот на 1955 година се наполнуваат пет 

години од постоењето и работата на работничкото 
самоуправување во нашава земја. 

Работничкото самоуправување изврши реши-
телно влијание врз промените во нашето опште-
ствено и политичко устројство и стана основа И 
една од битните одлики на социјалистичката демо-
кратија во нашава земја. 

Работничкото самоуправување ја измени и ја 
менува положбата та постапно и свеста на работ-
ничката класа во производството и во општеството 
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и претставува неотуѓива придобивка и ново соција-
листичко демократско право на производителите. 
Ова право врши се' поголемо влијание врз движе-
њата и мислата на работниците во многу земји во 
светот. 

Поради сето тоа работничкото самоуправување 
бара постојано усовршување и развивање во склад 
со материјалниот и општествениот развиток на на-
шава земја, а врз основа на искуствата во работата 
на работничките совети ш на/ другите органи на ра-
ботничкото самоуправување. 

За да можат постигнатите искуства на работ-
ничките совети јавно да се расправаа на најширока 
основа и со тоа да се прошират и зацврстат; 

за да се утврдат слабостите и празнините во 
системот на( р(аботничкото самоуправување и за да 
се предложат патишта за нивно отстранување; 

за да се придонесе кон натамошното зајакнува-
ње улогата и единството на работничката класа) и 
на производителите како носители на правото на 
самоуправувањето во стопанството; 

за да се укаже на нови можности и форми на 
зајакнувањето и. развитокот на работничкото само-
управување; 

за да се воспостави соработка и измена на иску-
ствата со претставниците на работничката класа и 
производителите ОД ДРУГИ земји — 

Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина смета дека е потребно да се сви-
ка Конгрес на претставниците на работничките со-
вети од целава земја, кој би "Се одржал кон среди-
ната на 1956 година во Белград. 

За таа цел Соборот на производителите на Со-
јузната народна скупштина го овластува Одборот 
за стопански организации да стапи во контакт со 
Сојузниот извршен совет, со соборите на произво-
дителите на народните ообратшја на народните ре-
публики, со Централното веќе на Сојузот на Син-
дикатите на Југославија, со сите сојузни стопански 
комори што постојат и со сојузите на стопанските 
комори заради договор за поведување иницијатива 
1а свикување Конгресот на работничките совети 
да Југославија. 

Сојузна народна скупштина 
СНС(А) 94 

10 ноември 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 
Потпретседател 

на Соборот на производителите 
на Сојузната народна скупштина, 

Војин Поповиќ, с.р. 

540. 
Врз основа на член,от 69 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, Коми-
сијата за толкување на законите на Сојузната на-
родна скупштина дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
а л ЧЛЕНОТ 11 ТОЧКА 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ. 
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
Со членот 11 точка 3 од Законот за зрагѕственото 

осигурување на работниците и службеничките про-
пишано е дека според одредбите од тој закон се 
осигурени и имаат определени права од з,дравстве-
ното осигурување и лицата што времено те преки-
нале работниот однос поради тоа што од страна ка 
стопанските организации или установи се испратени 
на школување односно на стручно усовршување и 
за тоа време примаат од нив стипендија односно 
алата. Во оваа одредба меѓутоа не се приведени 

лицата што биле во работен однос кај општестве-
ните ор-ганизации, па времено го прекинале работ-
ниот однос поради тоа што од страна на такви ор-
ганизации се испратени на школување односно 
стручно усовршување. 

Бидејќи лицата запослени во општествените ор-
ганизации во поглед здравственото осигурување во 
смисла на одредбите од споменатиот закон во се' се 
изедначени со другите работници и службеници и 
бидејќи општествените организации според одред-
бите на членов 42 став 3 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/55) се задолжени да плаќаат при-
донес за социјално осигурување и за лицата што 
времено го прекинале работ!тот однос поради тоа 
што се испратени на школување или усовршување, 
тоа во духот на тој закон одредбата на членот 11 
точка 3 треба да се разбере така, што според одред-
бите од тој закон се осигурени и ги имаат истите 
права од здравственото осигурување како и лицата 
приведени во таа одредба, и лицата што времено 
го прекинале работниот однос поради тоа што од 
страна на општествените организации се испратени 
на школување односно стручно усовршување и за 
тоа време примаат од нив стипендија односно 
плата. 

СНС (А) 50 
9 ноември 1955 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 

на Сојузната народна скупштина 
Секретар, Претседател, 

Гојко Гарчевиќ, с. р. др Заим Шарац, с. р. 

541. 
Врз основа на чл. 35 ст. 4 од Уредбата за упра-

вување со основните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), а во 
врска со тон. 23 од Одлуката за опитното произ-
водство на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 38/56), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДДЕЛНИТЕ СРОКОВИ НА ТРАЕЊЕТО И ЗА 
УСЛОВИТЕ НА ОПИТНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВО 

1955 ГОДИНА 
1. Опитното производство на стопанските орга-

низации и на нивните погони, чиј срок на траењето 
истекол пред влегувањето во сила на оваа одлука, 
се смета дека е завршено со истечување^ на тој 
срок и врз него се применуваат оние повластици 
што му биле дадени. 

2. Опитното производство на стопанските орга-
низации и на нивните погохЈи, што започнало пред 
влегувањето во сила на Одлуката за опитното про-
изводство на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 38/55) и чиј срок на траењето 
не истекол до влегувањето во сила на оваа одлука, 
трае вкупно е месеци. 

Ако порано определениот срок на траењето на 
опитното производство е подолг од 6 месеци и ако 
од почетокот на траењето на опитното производ-
ство до влегувањето во сила на оваа одлука поми-
нале повеќе од 6 месеци, опитното производство 
трае де истечување^ на 20-иот ден по влегува-
њето ве сила на оваа одлука. 

3. Опитното производство на селскостопанскитв 
производни организации, што започнало пред вле-
гувањето во сила на Одлуката за опитното произ-
водство на стопанските организации, и чиј срок на 
траењето не истекол до влегувањето во сила на 
оваа одлука, трае до истечување^ на порано опре-
делениот срок. Ако срокот на траењето на опит-
ното производство не бил определен, опитното про-
изводство трае Ѕ односно најмногу 6 години, според 
одредбата од точ. 6 ст. 3 на Одлуката за ојгштоотф 
производство на стопанските оргшшздар. у 
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4. Опитното производство на стопанските орга-

низации и на нивните погони, што започнало по 
влегувањето во сила на Одлуката за опитното про-
изводство на стопанските организации, трае 6 ме-
сеци, односно за селскостопанските производни ор-
ганизации 3 а најмногу 6 години, според одредбата 
од тон. 6 ст. 3 на Одлуката за опитното производство 
па стопанските организации. 

5. Стопанските организации и нивните погони 
од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука ги користат во 1955 
родина оние повластици што им се порано дадени. 
Тие, покрај тоа, не плаќаат интерес на основните 
средства што служат за опитно производство во 
1955 година, ниту земјарина за земјиштето што слу-
жи за таа цел, а плаќаат само 60% од данокот на до-
бивката остварена со опитното производство во 1955 
година и ако овие повластици не им се порано 
дадени. 

Околијата и општината учествуваат во добив-
ката остварена со опитното производство во 1955 
година само ако со општествениот план на скели-
њата било предвидено нивното учество во добивката 
на стопанската организација од тоа опитно производ-
ство и ако е издадена писмена потврда во смисла на 
чл. 108 од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/54). 

Ако околијата-односно општината учествуваат 
во добивката на стопанската организација во сми-
сла на одредбата од претходниот став, тоа учество 
се пресметува откога ^ од износот на добивката на 
стопанската организација претходно ќе се одбијат 
износите кои на стопанската организација ќ оста-
нуваат во смисла на првиот став од оваа точка, 
како и соодветниот износ Да амортизацијата, ако' 
истиот не е пресметан. 

Во поглед уплатата на амортизацијата се при-
менуваат одредбите од точ. 17 на Одлуката за опит-
ното производство на стопанските организации. 

6. На делот од опитното производство од точ. 2, 
3 и 4 на оваа одлука што преминува во 1956 година 
се применуваат повластиците од Одлуката за опит-
ното производство на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/55). 

7. Ако имало повеќе погони на една. стопанска 
организација во опитно производство во текот на 
1955 гдина со исти повластици, финансиските ре-
зултати на тие погони по завршните сметки за 1955 
година се собираат, односно се пребиваат меѓу себе, 
и така добиениот збирен резултат се расподелува 
како да е во прашање еден погон и како да е завр-
шено опитното производство на крајот на годината. 

За погоните на иста стопанска организација со 
различни повластици износите на добивката што 
6 остануваат на стопанската "организација по ра-
споделбата се собираат односно се пребиваат со за-
губите на другите погони пред определувањето на 
делот што се употребува за наголемување платите 
над платите според тарифниот правилник. 

8 Денот за почетокот на опитното производство 
што не е завршено до влегувањето во сила на оваа 
одлука, се утврдува во смисла на одредбите од 
точ. 7, 8 и 9 од Одлуката за опитното производство 
на стопанските организации. 

Стопанските организации со опитно производ-
ство од претходниот став се должни во срок од 
30 дена п Г влегувањето во сила на оваа одлука 
да му поднесат на секретаријатот за стшанстао на 
шиениот одбор на околијата и на сојузниот Држа-
вен ^ к р е т а Ѕ т за работи на к а ј ш т о т п ^ 
ПО еден примерок пријава со 
почетокот на опитното производство и ^ ^ в о т о 
траење. Ако тие не поднесат пријава во ТОЈ срок ќе 
се смета дека опитното производство е векезаврше 
но и Стопанската организација Лема да ги ужива 
повластиците од оваа одлука. 

п3оадиРес-аИ п р и ^ 
С Г о Ѕ Ѕ ш а д ^ ^ - ' м о ж е д а н е 

се согласи со денот за почетокот на опитното про-
изводство приведен во пријавата, во кој случај тој 
врз основа на наодот од комисијата што ќе ја фор-
мира самиот, ќе го определи денот на фактичкото 
започнување на опитното производство од кој истото 
има да се смета, како и времето на неговото траење. 
Исто така, и советот за стопанство на народниот 
одбор на околијата, во врска со поднесената при-
јавеа, може врз основа на наодот од стручната ко-
мисија, што ќе ја формира самиот, да-го определи 
денот на започнувањето на опитното производство, 
ако истиот веќе не е определен во смисла на одред-
бата од претходната реченица. 

За опитното производство и за неговото траење 
ќе води евиденција сојузниот Државен секретари-
јат за работи на народното стопанство. 

9. Кредитите за обртни средства потребни за 
опитното производство во 1955 година ги одобрува 
Народната банка на ФНРЈ од краткорочните сред-
ства. 

Ако изградбата не е финансирана од Општиот 
инвестиционен фонд, а опитното производство за-
почнува по влегувањето во сила на Одлуката за 
опитното производство на стопанските организации, 
кредитот за обртни средства се обезбедува од оние 
извори од кои е финансирана изградбата. " 

10. Во сето друго врз опитното производство што 
не е завршено до влегувањето во сила на оваа од-
лука, се применуваат одредбите од Одлуката за 
опитното производство на стопанските организации. 

11. За извршување на оваа одлука ќе се грижи 
сојузниот државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р л . бр. 393 
15 ноември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. Вељко Зековиќ, с. р. 

542. 
Врз основа на одделот III главата XXIX, а во 

врска со одделот 2 под б) главата II од Сојузниот оп-
штествен план за 1955 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДО-
МЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА, ВРЗУВАЧКИ, ГОРИВА И МА-

ЗИВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. Во точ. 1 под б) - аа) од Одлуката за давање 
надоместување (регрес) при продажбата на вешта-
чки ѓубриња, средства за заштита на растенијата, 
врзувачки, горива и мазива за потребите на земјо-
делството („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 26/54), во-
заградата место зборовите: „освен синиот камен и 
зелената галица" се ставаат зборовите: „освен си-
ниот камен, зелената галица и живиниот прав'Ч 

2. Оваа одлука влегува во сили со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 390 
10 ноември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р, 
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543. 
Врз основа на тон. 9 од Одлуката за давање 

премии за производството на јаглен остварено во 
дните на неделен одмор и на државни празници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕ-
МИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЈАГЛЕН ОСТВА-
РЕНО в о ДНИТЕ НА НЕДЕЛЕН ОДМОР И НА 

ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ 
1. Како производство на јаглен во дните на не-

делен одмор во смисла на точ. 1 од Одлуката за 
давање премии за производството на јаглен оства-
рено во дните на неделен одмор и на државни пра-
зници (во натамошниот текст: одлуката) се смета 
производството на јаглен остварено во текот на 
оној ден секоја недела кој со правилата на рудни-
кот или на надлежниот орган е определен за ден 
на неделен одмор. 

Како редовно производство на јаглен во смисла 
на тон. 1 од одлуката се смета производството на 
јаглен остварено во текот на работните дни, т. е, 
на дните што не се определени за дни на неделен 
одмор и на државни празници. 

2. Управата за државни материјални резерви 
може со свое решение да определи поодделни руд-
ници на јаглен да се должни да склучат договор 
со определени корисници за испорака на јаглен 
произведен во дните на неделен одмор и на држав-
ни празници, или може да ги овласти рудниците 
на јаглен слободно да располагаат со така произ-
ведените количини на јаглен. 

3. Рудниците на јаглен што оствариле производ-
ство на јаглен во дните на неделен одмор и на др-
жавни празници, подаваат барање за исплата на 
премиите од точ. 1 на одлуката до Главната цен-
трала на Народната банка на ФНРЈ ^Дирекцијата 
за извршување на буџетот). Кон барањето треба да 
ги приложат потврдите приведени во точ. 3 под а) 
и б) од одлуката, како и потврдата од финансиската 
инспекција на околија за тоа дека во месецот за 
кој поднесуваат барање просечното дневно редовно 
производство на јатлен изнесувало над 100 тони. 

Барањето за исплата на премиите се поднесува 
еднаш месечно, и тоа по истекот на секој месец 'во 
кој е остварено производство на јаглен во дните 
на неделен одмор и на државни празници. 

4. Народната банка на ФНРЈ — Главната цен-
трала по извршената контрола на барањата што и' 
ги поднеле рудниците на јаглен за исплата на пре-
миите, ќе им го одобри износот на премиите што 
им припаѓа на подносителите на барањата на товар 
на средствата на резервата за 1955 година предви-
дени во точката VII главата XXIX на Сојузниот 
општествен план за 1955 година. 

5. При определувањето на процентот од износот 
на премиите во смисла на тон. 4 од одлуката, на-
родниот одбор на околијата треба да води сметка 
на. рудниците на јаглен, што имаат (право на пре-
мијата од точ. 1 на одлуката, со примена на опре-
делениот процент врз остварениот износ на преми-
ите да им се обезбедат средства потребни за давање 
премии на раководниот и на надзорниот персонал 
што работел во дните на неделен одмор и на др-
жавни празници. 

Премијата на раководниот и надзорниот персо-
нал за еден ден работа на ден на^ неделен одмор и 
на државни празници^ му одговара на износот на 
еднодевна редовна плата според тарифниот став 
која во случај работа на ден на неделен одмор се 
наголемува за 50%. 

Како раководен и надзорен персонал во смисла 
на претходните ставови се смета персоналот на 
рудниците на јаглен кој според одредбите од чл. 61 
Ст. 2 на Уредбата за платите на работниците и слу-

. зкбениците на стопанските организации нема право 
на покачување на платите за 50% за часовите тна 
прекувремена работа и за работа на ден на неде-
лен одмор. б. Остатокот на остварената премија од точ. 1 

на одлуката што ќе им преостане на рудниците на 
јаглен по исплатата на премиите на раководниот и 
надзорниот персонал во смисла на точ. 5 од ова 
упатство се вн-есува во средствата за самостојно ра-
сполагање на рудниците. 

Пресметката на остварената премија во смисла 
на точ. 1 од одлуката рудникот на јаглен ја книжи 
на товар на контото 13 — Други побарувања (преку, 
одделното аналитичко конто: Дотации за препира-
ње одделното производство на јаглен), а во корист 
на одделното конто 89 — Добивка на слободно ра-
сполагање на стопанската организација (преку од-
делното аналитичко конто: Пресметка на премијата 
за одделното производство на јаглен). 

Расподелбата на пресметаната премија за од-
делното производство на јаглен се книжи на товар 
на одделното аналитичко конто: Пресметка на пре-
мијата за одделното производство на јатлен (89), а 
во корист на контото 23 — Други обврски (преку 
одделното аналитичко конто: Исплати на премиите 
на раководниот и надзорниот персонал за оддел-
ното производство на јаглен), односно во корист на 
контото 93 — Разни фондови (преку соодветното 
аналитичко конто). 

Рудниците на јаглен се должни во своето 
материјално книтоводсто одвоено да го покажат 
производството на јаглен во дните на неделен од-
мор и на државни празници. Освен тоа, рудниците 
на јаглен се должни да обезбед,ат одделна евиден-
ција за производството на јаглен, од која треба да 
се видат: 

а) количините на просечно оствареното дневно 
и месечно редовно производство на јаглен, и тоа 
одделно во периодот од 1 септември до 31 октомври 
1955 година, а одделно во периодот од 1 ноември 
до 31 декември 1955 година; 

б) количините . 
но производство на јаглен по еден работник запо-
слен со полно работно време, и тоа: (а) во дните 
на неделен одмор и на државни празници и (о) во 
редовното производство. 

8. Финансиската инспекција на околијата е 
должна пред да му издаде на рудникот на јаглен 
потврда за количините јаглен, произведени во дните 
на неделен одмор и на државни празници, во смисла 
на точ. 3 под а) од одлуката, да провери во рудникот 
дали количината на јаглен за која бара рудникот 
премија е навистина произведена на начинот предви-
ден во точ. 1 од одлуката, како и дали дневното ре-
довно производство на јаглен во месецот за кој се 
подава бара-њето преминува 100 тони. При тоа, фи-
нансиската инспекција на околијата треба да ја 
провери точноста на податоците во книговодството, 
како и во одделната евиденција пропишана во точ. 7 
од ова упатство. 

Ако финансиската инспекција на околијата утвр-
ди дека рудникот на јаглен не обезбедил евиденција , 
за количините на јаглен произведени на начинот 
предвиден в^ точ. 1 ед одлуката, или дека рудникот 
на јаглен не ги исполнува условите пропишани во 
точ. 8 од одлуката, на рудникот нема да му ја из-
даде бараната потврда во смисла на тон. 3 под а) 
од одлуката. 

Ако финансиската инспекција на околијата 
угврди дека рудникот на јаглен во своето книго-
водство и во одделната евиденција пропишана во 
точ. 7 од ова упатство неточно ја прикажал состој-
бата за количините на произведениот јаглен во 
дните на неделен одмор и на државни празници, 
ќе поднесе пријава рудникот на јаглен и одговор-
ните лица да се казнат според одредбите од точ 7 
на одлуката. 

9. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 9250 
10 ноември 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

ВА работи на народното СТЗЅГТЈСТ \ 
Ивица Грегор е, рГ " 
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544. 
Врз основа на чл. 32 ст. 1 тон. 4 од Уредбата за да-

вање потрошувачки кредити на работниците, служ-
бениците и на други определени категории корисни-
ци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55), Народ-
ната банка на ФНРЈ, со согласност од Сојузниот 
извршен совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ КОЈ СЕ ДАВА 
ВО ГОТОВО ПРЕД КОРИСТЕЊЕТО НА ПОТРО-

ШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ 
1. Лицата на кои ќе им се одобри потрошувачки 

кредит за купување индустриска стока во смисла 
на Уредбата за давање потрошувачки кредити на 
работниците, службениците и на други определени 
категории корисници, должни се пред неговото до-
бивање да му положат на давателот на кредитот 
во готови пари 10% од износот на одобрениот4 

кредит. 
Положениот износ од претходниот став ќе се 

употреби за отплата на одобрениот кредит. 
2. Со влегувањето во сила на ова решение пре-

станува да важи точката 6 од Упатството за . при-
мена на Уредбата за9 давање потрошувачки кредити 
на работниците, службениците и на други опреде-
лени категории корисници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на -
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 32 
15 ноември 1955 година 

Белград 
Народна банка на ФНРЈ 

Гувернер, 
Војин Гузина, с. р. 

545. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за оснивањето 

и работата на Сојузниот статистички уред и стати-
стичките уреди во народните републики („Службен 
,гонет на ФНРЈ", бр. 47/48, 27̂ 60 и 45/52) во врска со 
Одлуката за органите и установите на Сојузната 
управа, што продолжиле со работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА КОНТРОЛАТА 

НА ТОЧНОСТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ 
ПОДАТОЦИ 

1. Во текот на декември 1955 година има да се 
изврши на територијата на Југославија во околу 
1,200 пописни кругови: 

а) анкета за контролата на точноста на пода-
тоците на виталната статистика; 

б) анкета за контролата на точноста на пода-
тоците на статистиката на прометот; 

в) анкета за контролата на точноста на пода-
тоците на школската статистика; 

г) анкета за станбените услови во селото. 
2. Со приготвителните работи и со организира-

њето и спроведувањето на анкетата ќе раководи 
Сојузниот завод за статистика и евиденција кој ќе 
пропише потребни обрасци и упатства. 

3. Непосредни извршители на анкетата ќе бидат 
службениците на Сојузниот, на републичките и на 
околиските заводи за статистика и евиденција. 

4. Трошоците за спроведување на оваа анкета 
паѓаат на товар на партијатаа 6—97 поз. 2 на прет-
сметката на Сојузниот завод за статистика и еви-
денција за 1955 година. 

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

Бр. 9523 
11 ноември 1955 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика 
и евиденција, 

Анте Новак, с. р. 

546. 
Врз основа на чл. 27 од Уредбата за контрола 

на квалитетот на селскостопангаште производи на-
менети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/55) Сојузната надворешнотрговска комора доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ НА ПОЧЕТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ КОН-
ТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА С ДИВИТЕ, ГРОЗЈЕ-
ТО, ЈАБОЛКАТА И ОРЕВИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА 

ИЗВОЗ 
1. Се определува 1 декември 1956 година како 

ден кога ќе започне да се врши контролата на 
квалитетот на сливите, грозјето, јаболката и оре-
вите наменети за извоз, според одредбите од Уред-
бата за контрола на квалитетот на селскостопан-
ските производи наменети за извоз. 

2. По 1 декември 1955 година ниеден од произ-
водите приведени во точ. 1 од оваа одлука не смее 
да се извезува во странство без редно издадениот 
цертификат во смисла на чл. 16 од Уредбата за 
контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изведи наменети за извоз. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

ХЈТ1 - бр. 18435 
14 ноември 1955 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Генерален секретар, 
Иво Барбалиќ, с. р. 

547. 
Врз основа на точ. 4 од Решението за контра-

хирање индустриски растенија („Службен лист т 
ФНРЈ", бр. 33̂ 54, 53/54 и 35/55) Стручното здружеа 
ние на индустријата на шеќер на ФНРЈ во рамките 
на Сојузната индустриска комора и во спогодба со 
Сојузот на селсностопанските комори на ФНРЈ и со 
Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, а по одо^ 
брение од Одборот за стопанство на Сојузниот? из-
вршен совет, издава 

О Б Ј А В А 
ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРНА ЦЕНА ЗА ШЕ-
ЌЕРНАТА РЕПКА ОД РОДОТ ОД 1956 ГОДИНА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗА ФАБРИКИТЕ ЗА ШЕКЕР 

Стручното здружение на индустријата на шеќер 
на ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска 
комора, на заедничкиот состанок со Сојузот на сел-
ско-стопанските комори на ФНРЈ и со Сојузот на 
трговските комори на ФНРЈ одржан на 25 октомври 
1955 година се спогодија да ја утврдат како најви-
сока цена по која фабриките за шеќер ќе го вршат 
договорањето и купувањето на шеќерна репка од 
родот од 1956 година цената од 5 динари за 1 кг. 

Оваа цена се подразбира франко вагон илк 
шлеп, по избор на купувачот, за просечниот ква-
литет вообичаен во прометот. 

Врз оваа основна цена од дан. 5 за 1 кг шеќери д 
репка фабриките за шеќер ќе предадат дин, 0,50 
1 кг шеќерна репка за унапредување производство^ 
то на шеќерна репка, од кој износ фабриките з а 
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шеќер можат да вршат премирање на производите-
лите на шеќерна репка во разни форми и според 
своите можности. 

Бр. 12080 
26 октомври 1955 година 

Белград 
За Стручното здружение 
на индустријата на шеќер За Сојузната индустри-

на ФНРЈ, ежа комора, 
Бора Комненовиќ, с. р. инж. Звонко Мормќ, с. р. 

Согласни: 
За Сојузот на селскосто- За Сојузот на трговски^ 

ланските комори, те комори на ФНРЈ, 
инж. Војин Попов,иќ, с. р. Ристо Бакалски, с. р. 

548. 

Р Е Ш Е Н И Е 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-

СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
Бидејќи Соборот на производителите на Соју-

зната народна скупштина со својата одлука на 
седницата од 10 ноември 1955 година определи да 
се извршат дополнителни избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина во групата индустрија, трго-
вија и занаетчиство во Изборната околија Струми-
ца во која пратеничко^ место остана упразнето, 
Сојузната изборна комисија, врз основа на членот 
50, 51, 176 и 177 од Законот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот на сојузните народ-
ни платеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во трупата 
индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Струмица. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 8 ја-
нуари 1956 година. 

Околиската изборна комисија надлежна за 
спроведување на изборите за народен пратеник на 
Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина 
во Изборната околија струмичка надлежна е за 
спроведување на дополнителните избори. 

Бр. 40 
19 ноември 1965 родина 

Белград 
" Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардмќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

549. 
ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 

ТОЛКУВАЊЕ 
Сојузната народна скупштина на седницата на 

Сојузниот собор од 10 ноември 1955 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 10 но-
ември 1955 година го потврди Задолжителното тол-
кување на членот И точка 3 од Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службени-
ците, што го имг дадено Комисијата за толкување 
на законите на Сојузната народна скупштина на 
9 ноември тпттт^а и е објавено во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/55. Од Сојузната народна скупштина, на II ноем-
Јвгзи 1955 година, во Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
Сојузниот извршен совет утврди дека во текстот 
на Уредбата за извршувањето на буџетот и за 
сметководствено^ работење на државните органи 
и установи објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/55, се поткраднала долу приведената грешка, 
та ја дава следнава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 

БУЏЕТОТ И ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНОТО РАБО-
ТЕЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

Во членот 146 став 2 место зборовите „му се 
одговорни на сметкополагачот" треба да стои „се 
одговорни сметкополагачи". 

Од Сојузниот извршен совет, 14 ноември 
1955 година, Белград. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народно Републико Срби-
је" во бројот 75 од 28 септември 1955 година обја-
вува: 

Одлука за почетокот на работата на Вишата пе-
дагошка школа за економика на домаќинството во 
Белград; 

Одлука за право на запишување свршените уче-
ници од средните школи на Вишата педагошка шко-
ла за економика на домаќинството во училишната 
година 1955/56; 

Решение за именување Изборна комисија за 
околијата Белград за раководење со изборите за 
одборници на народните одбори. 

Во бројот 76 од 1 октомври 1955 година обја-
вува: 

Решение за престанок со работата на Држав-
ната мајсторска работилница на мајстор от-кипарот 
Тома Расандиќ. 

Во бројот 77 од 5 октомври 1955 година обја-
вува: 

Решение на Републичкиот совет за народно 
здравје и социјална политика за прогласување на 
минералната вода во Бездан и Кањижа за лекови-
та вода. 

Во бројот 78 од 8 октомври 1955 година обја-
вува: 

Одлука за определување основата и нормата 
на придонесот за кадрови за трговските претпри-
јатија и дуќани кај кои Федерацијата не учеству-
ва во расподелбата на добивката за 1955 година. 

Во бројот 79 од 12 октомври 1955 година обја-
вува: 

Одлука за покачување нормата на придонесот 
за кадрови за трговските организации кај кои Фе-
дерацијата учествува во расподелба на добивката 
за 1955 година. 

Во бројот 80 од 15 октомври 1955 година обја-
вува: 

Одлука за начинот за употреба на средствата 
на фондот за кадрови во трговијата на НР Србија; 

Заклучок на Советот за просвета и култура на 
НР Србија за ставање вон сила на заклучоците на 
Одборот за општо образование бр. 3584^52. 

Во бројот 81 од'19 октомври 1955 година обја-
вува: 

Решение за ставање под државна заштита на 
шумата од мелика, ела, смрека и бука во состав 
на шумата Баба Лоќ во шумското стопанство Пеќ. 

Во бројот 82 од 22 октомври 1955 година^ обја-
вува: 

Решение на Републичката изборна комисија на 
НРС за именување Изборна комисија за Околијата 
Кралева за раководење со изборите за одборници 
на народните одбори. 
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Во бројот 83 од 26 октомври 1955 година обја-
вува: 

Одлука на Извршниот совет на НР Србија за 
краиштата што се сметаат за отсечени од сообра-
ќајот за време зимата; 

Одлука за општите услови за изградба, за уре-
дите и опремата деловните простории на угости-
телските претпријатија и дуќани. 

Во бројот 84 од 29 октомври 1965 година обја-вува: 
Решете за употреба на делот на нераспоре-

дена^ вишок на Републичкиот фонд за социјално 
осигурувале од 1954 година. 

Во бројот 86 од 2 ноември 1956 година обја-вува: 
Одлука за отпис на ненаплатениот данок на 

доход од селското стопанство ма бившите членови 
ма селските работам задруги; 

Решение за измена на Решението за оснивање 
технички секции за патишта. 

НАРОДНО НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДОВ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКА 
„Наредив новиве", службени лист Народна Ре-

публико Хрватска во бројот 48 од 16 септември 1955 
родина објавуваат: 

Одлука за начинот на кодостење на фондот за 
водостопанство; 

Упатство за измена и дополнение на Упатството 
за учество на републиката во вкупните приходи на 
народните одбори! во 1955 годиш; 

Упатство ЗА начинот на вршење работи на Ре-
публичка-ва рударско-адеталургиска инспекција; 

Одлука за општи услови во поглед воведување-
то и височината на додатокот на придонесот за со-
цијално осигурување; 

Решение за оснивање Болница за душевни бо-
лести во Раб како установа со самостојно финанси-
рање; 

Решение за оснивање Волница за нушеани бо-
лести во Угљан како установа со самостојно финан-
сирање. 

Во бројот 44 од 23 септември 1955 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 45 од 30 септември 1955 година обја-
вуваат: 

Решение за оснивање селскостопанска изложба 
на НР Хрватска; 

Исправка на Решението за ск^вање Волница 
за душевни болести во Угљан како установа со са-
мостојно финансирање. 

Во бројот 46 од в октомври 1955 година обја-
вуваат: 

Одлука за евиденцијата на недвижниот општо-
народен имот; 

Упатство за пожарно-превентивната заштита 
на претпријатијата, заводите и установите; 

Наредба за определување народните одбори 
кои основаат комисии за полагање на квалмфици-
ран и вис ококвалифицир ан работник кој се здо-
бива со стручна спрема со пра-ктична работа во 
претпријатието. 

Во бројот 47 од 14 октомври 1955 година немаат' 
службен дел. 

Во броевите: 48 од 21 октомври, 49 од 28 октом-
ври, 50 од 31 окто-мври и 51 од 4 ноември 1955 го-
дина немаат службен дел. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ , 

„Урадшѕ лист Народне Републике Словенија во 
бројот 35 од 12 септември 1955 и во бројот 36 од 15 
септември 1955 година објавува само одлуки од 
народните одбори. 

Во бројот 37 од 19 септември 1955 година обја-
вува: 

Одлука за измени и дополненија на Правилни-
кот за општите услови за снабдување со електрична 
енергија од јавната мрежа на НР Словенија; 

Одлука за пренесување републичкиот фонд за 
унапредување селското стопанство на Комората за 
селско стопанство и шумарство на НР Словенија; 

Одлука за конкурс за прж-м на нови студенти 
на медицинскиов факултет ма Универзитетот во 
Љубљана; 

Решение за тоа електроните Шоштањ ш Вуиред 
во изградба задолжително да се вклучуваат во 
електростопанската заедница на Словенија. 

Во бројот 38 од 22 септември 1955 година, 90 
бројот 39 од 24 септември 1955 година и во бројот 40 
од 27 септември 1955 година објавува само одлуки 
од народните одбори. 

Во бројот 41 од 29 септември 1955 година содр-
жи само одлуки на народните одбори. 

Во бројот 42 од 6 октомври 1956 година обја-
вува: 

Решение на Словенската академија на жалоста 
и уметностите за прогласувале и Институтот за 
електростопанство на Словенската академија на 
знаноста и уметностите за установа Со Самостојно 
финансирање. 

Во бројот 43 од 13 октомври 1955 година обја-
вува: 

Уредба за вршење на првите и периодичните 
лекарски прегледи на лицата во работен о д н о с ; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за расподелба и откажување на становите; 

Решение за спојување на установите со само-
стојно финансирање Радио Љубљана и Радио 
Копер; 

Решение за измени и дополненија на Реше-
нието за продолжување работењето на Радио Љу-
биша како установа со самостојно финансирање. 

Во бројот 44 од 20 октомври 1955 годиш обја-
вува само одлуки на народните одбори. 

Во бројот 45 од 27 октомври 1955 година обја-
вува: 

Решение за определување количините на вино 
и ракија што можат производителите да ги трошат 
дома во една производна година без да плаќаат 
данок на промет. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Најродне Реиублике Воено и 
Херцеговкине" во бројот 22 од 21 септември 1955 гв-
дина објавува: 

Правилата^ за измени и дополненија на Правил-
никот за полагање испит за занаетчиски мајстор; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за определување видови угостителски дејности уо-
бичаени на подрачјето на НР БиХ; 

Наредба за стопански дејности кои на подрачје-
то на НР БиХ се сметаат како занаетчиски дејности 
и за стручната опрема потребна за вршење на тие 
дејности; 

Наредба за испитната комисија за испити на 
квалифицирани и висококвалифииирани работни-
н е од прехранбената струка, топилничарската стру-
ка, кожарската струка, селскостопанската струка, 
графичката струка, електротехничката струка и 
струката за електроврски; 

Наредба за испитната комисија за испити на 
квалифицирани работници, кинооператери и патарц. 

Во бројот 23 од 4 октомври 1955 година обја^ 
вува: 

Наредба за испитната комисија за испитите на 
квалифицирани и висококвалифицирани работни-
ци од градежната струка; 
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Програма за измените и дополненијата на Про-
грамата за испитите за квалифицирани и високо-
квалифицирани работници кои се здобиле со струч-
на спрема со практична работа во занимањата на 
селскостопанската струка. 

Во бројот 24 од 19 октомври 1955 година обја-
вува: 

Уредба за Средното забарско училиште во Са-
раево; 

Уредба за измена на членот 5 од Уредбата за 
Геодетското средно-техничко училиште во Сараево; 

Одлука за измени на Одлуката за нормите и 
основиците на придонесот за кадрови за 1955 годи-
на и за употреба на средствата од фондовите за 
кадрови во стопанството; 

Одлука за оделен додаток за професорите на 
средните стручни училишта со специјална струч-
на спрема; 

Решение ' за оснивање сточарски селекциски 
центар во Рогатица; 

Решение за оснивање реонска управа за пла-
нински пасишта во Ливно; 

Решение за оснивање реонска управа за пла-
нински пасишта во Калиновиќ; 

Решение за оснивање реонска управа за пла-
нински пасишта во Невесиње; 

Решение за оснивање реонска управа за пла-
нински пасишта во Фојница; 

Решение за прогласување за установи со са-
мостојно финансирање: Дирекцијата на шумите во 
Мостар, Дирекцијата на шумите во Сараево, Ди-
рекцијата на шумите во Тузла, Дирекцијата на шу-
мите во Бања Лука и „Службен лист на НР В и X" 
во Сараево; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за надомеСТОПИТЕ .̂За извршени прегледи 
на Инспекцијата на"Т!Зрните котли; 

Наредба за испитна комисија за испити на 
квалифицирани и висококвалифицирани работни-
ци од рударската струка; 

Наредба за испитна комисија за испити за 
квалифицирани и висококвалифицирани работни-
ци од металската струка. 
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538. Указ за прогласување Законот за јавно-
то правобранителство 769 

539. Резолуција за свикување конгрес на ра-
ботничките совети на Југославија 

540. Задолжително толкување на членот 11 
точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување на работниците и службениците 774 

541. Одлука за одделните срокови и з а п л о -
вите на опитното производство во 1955 
година 774 

542. Одлука за измени на Одлуката за давање 
надоместување (регрес) при продажбата 
на вештачки ѓубриња, средства за зашти-
та на растенијата, врзувачки, горива и 
мазива за земјоделството — 

543. Упатство за примена на Одлуката за да-
вање премии за производството на јаглен 
остварено во дните на неделен одмор и 
на државни празници 

544. Решение за определување процентот кој 
се дава во готово пред користењето на 
потрошачкиот кредит 

545. Решение за извршување анкета за кон-
тролата на точноста на статистичките по-
датоци 

546. Одлука за денот на почетокот за врше-
ње контрола на квалитетот на сливите^. 
грозјето, јаболката и оревите наменети 
за извоз 

547. Објава за највисоката договорна цена за 
шеќерната репка од родот од 1956 година 
задолжителна за фабриките за шеќђр — 

548. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори — 

549. Потврда за задолжителното толкување — 
Исправка на Уредбата за извршувањето на 

буџетот и за сметководствен сто работење 
на државните органи^и установи 
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Покана ѕ а пршплаш,аш,а ѕ а 1956 Тамина 

штттѕг Претплатата за „Службен лист на ФНРЈ'1 за 1956 година останува 1.200 
динари. 

Во бројот 44 од 5 октомври 1955 година на последната страница на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" отпечатена е поканата за претплата за 1956 година, во 
која е изложено како се уплатува претплатата. Кон "Истиот број е приложена 
и чековна уплатница. 

Ако претплатата не се обнови до 25 декември оваа година, исправањето 
на весникот к'е се запре од 1 јануари 1956 година. 

Од „Службен лист на ФНРЈ" 
Пошт. фах 226, жиро сметка 1032-Т-220 
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Претплатата за 1956 година за додатоците 
НА , .СЛУЖБЕН ,ЈШСТ НА ФНРЈ": 

1) „МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СПОГОДБИ" изнесува 1.000.— дин., а 
за странство 1.500.— дин. 

2) „ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВАЊ А" изнесува 650.— див, а за странство 1.00О.-
дин. 

Претплатата се уплатува како и за „Службен лист ва ФНРЈ" на жиро сметка 
1032-Т-220. ј 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - вовинско-из давачко претпријатие - Белград, Улица Краљевииа 
Марка бр. 9. - Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешови^, Улица Краљевиќ Марка бр. 9. 

Печат на Белградскиот графички завод, Белград 


