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485. 
Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ 

л во врска со членот 1 од Законот за овластување на 
народните републики за отстапувања од сојузните 
(општи закони, но предлог од Владата на ФНРЈ, Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ издава 

У К А З 
ЗА ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖНОСТА НА УКАЗОТ ЗА 
ОСНИВАЊЕ ОБЛАСТИ КАКО АДМИНИСТРАТИВНО-
-ТЕРИТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ И ВРЕМЕНИТЕ НА-
РОДНИ ОДБОРИ НА ОБЛАСТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА НР СРБИЈА, НР ХРВАТСКА, НР СЛОВЕНИЈА, НР 

МАКЕДОНИЈА И НР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Указот за оснивање области како адм1Шистративно-
територијал,ни единици и времените народни одбори 
ма областите на територијата на НР Србија, НР Хрват-
ска, НР Словенија. НР Македонија и НР Босна и 
Херцеговина, бр. 299 од 24 март 1949 година, преста-
нува да важи со денот на објавувањето на овој указ. 

Народните републики, во кои постоат области, ќе 
донесат прописи за нивното укинување и за преста-
нокот на работењето на обласните народни одбори. 

У. бр. 1943 
7 ноември 1951 година 

Белград ^ -
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

486. 1 

Врз основа на членот 137 ст. 2 од Законот за со-
цијалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии, во врска со применувањето' на 
чл. 21 од истиот закон и чл. 88 точ. 5 од Законот за 

,државните службениц-и, а По претходно добавената 
согласност од Советот за законодавство и изградба: на 
народната в лаат на Владата на ФНРЈ и Секретаријатот 
на Владата на ФНРЈ за переоналиа служба, пропи-
шувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ЗА 

СЛУЧАЈ НА БОЛЕСТ ОДНОСНО БОЛУВАЊЕ 

1. На службе,никот кој после 12 месеци непреки-
нато болување ќе биде огласен од страна на лекарска 
комисија! и натаму за времено неспособен за вршење 
на службата - : службенички от однос му трае за сето 
време додека дотичниот службеник ужива право на 
материјално обезбедување но членот 21 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии. 

Според тоа, во вакви случаи не е потребно да се 
донесува одделно решение за продолжувањето на слу-
Јкбеничкиот однос како што се чинеше тоа досега. 

2. Продолжувањето на правото на материјалното 
Фбезбедуваше за случај на болест односно болување 

преку е,дна година го одобрува по чл. 21 од Законот 
за социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии претседателот на сове-
тот за народно здравје и социјална политика на на-' 
родната република, а продолжувањето преку две ѓон 
дини — Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ. 

3. Со оглед на начелото на единственоста на со-
цијалното осигурување на работниците и 'службени/ 
ците, како и на тенденцијата да се постигне едпообра^ 
зкост при регулисањето на работните односи воопшто/ 
ова напатствие аналогно ќе се применува и на ра-
ботниците. 

4. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федептпвна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 25977 
8 ноември 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател 6а Советот за народно здравје 
и социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

487. 
Во врска со Решението IV бр. 2325гад 2 мај 19511 

година за определувале видовите и кблб^ГиНите на1 
ѓјехранбениТе артикли од обезбеденото снабдување! 
(„Службен ли?т на, ФНРЈ", бр. 22/51), а во согласност 
со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ и ед Претседателот на Советот за промет со"! 
стоки На Владата на ФНРЈ, издавам л 

Н А Р Е Д Б А И 
ЗА СТАВАЊЕТО ВОН СИЛА НА НДПАТСТВИЕТО 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА ТРГОВЦИТЕ П Р Ш Р И Ј А . 
ТИЛА КОИ ОТКУПУВААТ МЕСО, МАСТ, УЉЕ ЗА 
ЈАДЕЊЕ, ГРАВ, КОМПИР, МЛЕКО И ЈАЈЦА ЗА' 
ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУВАЊЕ ПО ЦЕНИТЕ ПОВИ-
СОКИ о д ЕДИНСТВЕНИТЕ ЦЕНИ ВО ПРОДАЖБАТА 

НА МАЛО ј ,. 

1) Се става вон сила Напатствие^ бр. 1725/48 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) за дѕрањвт^ 
регрес на трговските прет,пријатија што откупуваат 
месо, маст, уље за јадење, грав, компир, млеко иц 
јајца на обезбедено снабдување по цените повисоки 
од единствените ц е н и во продажбата на мало. 

2) Сите стопански претпријатија од точ. 1 на спо-
менатото напатствие можат да поднесат барања на ре-
грес но, одобрение до надлежните органи н а ј д а л е к у до 
31 декември 1951 година доколку тие барања наста-
нале во текот на работењето во 1951 година. 

3) Барањата на регрес, што настанале пред 1 ја-
нуа,ри 1951 година, претпријатијата можат да ги оства-
руваат само по одобрение од Министерот на финанси-
ите на ФНРЈ. 
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г 4) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 21490 
5 ноември 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

^ 488. 
Во врска со Решението IV бр. 2325 од 2 мај 1951 

година за определување видовите и количините на 
,прехранбените артикли од обезбеденото снабдување 
^,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51), а во согласност 
со Претседателот на Советот за индустрија и граде-
жништво на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СТАВАЊЕТО ВОН СИЛА НА НАПАТСТВИЕТО 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА КОИ СО ЦЕЛ НА ПРЕРАБОТКА ОТКУ-

ПУВААТ СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ПО 
4 СЛОБОДНИ ЦЕНИ 

1) Се става вон сила Напатствнето II бр. 6812 од 
15 април 1948 година „Службен лист на ФНРЈ", број 
82/48) и Напатствие^ за изменување и дополнување 
,на Напатствие^ за давање регрес на индустриските 
,претпријатија кои со цел на преработка откупуваат 
селско-стопански производи по слободни цени бр. 
6812/48 („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/48). 

2) Стопанските претпријатија од точ. 2 на Напат-
Ствието бр. 6812/48 можат барањата на регрес, што 
настанале во текот на работењето во 1951 година да 
ги поднесат на одобрен,ие до надлежните органи нај-
далеку до 31 декември 1951 година. 

3) Барањата на регрес, настанати пред 1 јануари 
1951 година претпријатијата можат да ги оства-руваат 
само по одобрение од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ. 

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,.Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 21491 
5 ноември 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Ми ленти је Поповиќ, с. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател па Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукманозиќ, с. р. 

Министер на Владата н,а ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р.., 

439. 
Врз основа па чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и други јавни собранија, а по 
испол,нувањето условите од чл. 14, 15 и 16 на овој 
закон,. донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА СЕЛСКО-СТОПАН-
СКИТЕ ИНЖЕНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува според поднесените правила и про-
грама ,на работењето оснивање и работен,е на Сојузот 
на друштвата на селско-стопанските инженери и тех-
ничари на Југославија со седиште во Белград, а со 
дејност на теришријата на Федеративна Народна Ре-
публи,ка Југославија. 

Бр, 29651 
27 октомври 1951 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ? 
Александар Ранковиќ, с. р. 

490. 
Воз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

леграфско-телефонските тарифи, донесувам 
О Р I I I Р Н И р 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТР.ЧАЈ ВТОРО ИЗДАНИЕ НА 
ДОВНИТЕ ПОШТЕНСКИ ФРАНКО МАРКИ с о м о -

т и в и ОД РАЗНИ ГРАНКИ НА СТОПАНСТВОТО 
Почнувајќи ол 12 ноември 1951 година па натаму, 

по укажана потреба, ќе се пуштат во течај пооалсп-ч 
вредности од второто издание па редовните фра-нко 
марки со мотиви од разни гргиш? на стопанството. -

Серијата на овие март содржи 11 вредности, 
и тоа: 

1) маока од 1 динар, со слика на мотив од елек-
тростопанството. сина боја; 

2) марка од 5 динари, со слика на мотив од ри-
барското. жолтонаранџеста боја: 

3) марка од 10 динари, со слика на мотив од ово-
штарството. зелена боја; 

4) марка од 15 динари, со слика на мотив од сел-
ското стопанство (берење сончоглед) црвена боја: 

5) марка од 20 динари, со слика на мотив од сто-
чарството, пурпурна боја; 

6) марка од 25 динари; со слика на мптчв од сел-
с к о т о стопанство (жетва), окер-косенова боја: 

7) марка од 30 дина-ри, со слика на мотив од пе-
чатарство^. сина боја; 

8) марка од 35 динари, со слика на мотив О! гра-
дежништвото, костенова боја; 

9^ марка од 50 динари, со слика па мотив од сси 
обраќајот и транспортот, темнозеленосииа боја; 

10) марка од 75 динари, со слика, на мотив од шу-
марството, љубичеста боја; 

11) марка од 100 дина,ри, со слика на мотив ОД 
металургијата, сепија боја. 

Бр. 15393 
3 ноември 1951 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштиге^ 
Никола Милановиќ, с. р. 

491. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

леграфско-телефонските тарифи, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ВТОРО ИЗДАНИЕ НА РЕ-
ДОВНИТЕ ПОШТЕНСКИ ПОРТО МАРКИ СО МОТИВ 

ПЕТОКРАКА ЅВЕЗДА И ФАКЕЛИ 
Почнувајќи од 15 ноември 1951 година па натаму, 

по укажаната потреба, ќе се пуштат во течај доодг 
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делип вредности од второто издание на редовните 
порто марки со мотив на петокрака ѕвезда и факелн. 

Серијата на овие марки содржи 7 вредности, 
и тоа: 

1) марка од 2 динари, зелена боја; 
2) марка од 5 динари, к обал те им а боја; 
3) марка од 10 динари, циноберцрвена боја; 
4) марка од 20 динари, љубичеста боја; 
5) марка од 30 динари, жолтона.ранџеста боја; 
6) марка од 50 динари, ултрамаринсина боја; 
7) марка од 100 динари, карминоцрвена боја. 

Бр. 15199 
3 ноемв-ри 1951 година 

Белград 
Директор 

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

482. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

леграфско-телефонските тарифи, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДА-
НИЕ НА РЕДОВНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ЗА АВИ-

ОНСКА ПОШТА 

Почнувајќи од 20 ноември 1951 година па натаму, 
го укажаната потреба, ќе се пуштаат во течај поод-
делни вредности на дополнителни изданија на редов-
ни поштенски марки за авионска пошта. 

Серијата на овие марки содржува 4 вредности, 
и тоа: 

1) марка од 5 динари, со слика на мотив на Плиг-
вички Езера, окерсмеѓа боја; 

2) марка од 100 динари, со слика на мотив од 
Гозд Мартуљак, смарагдно зелена боја; 

3) марка од 200 динари, со слина на мотив од 
Мостар, темно ружичестојоргованеста боја; 

4) марка од 500 динари, со слина панорама на 
Белград, љубичесто сина боја. 

Бр. 14990 
3 ноември 1951 година 

Белград 
Директор 

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

Советот за индустрија и градежништво на Вла-
дата на ФНРЈ, гѓо извршеното упоредување со извор-
ниот текст установи дека во Напатстзието за разра-
ботка на градежниот дел на државниот план за 1952 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/51), се пот-
крале грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕ^ ЗА РАЗРАБОТКА ГРАДЕЖНИОТ 

ДЕЛ НА ДРЖАВНИОТ ПЛАН ЗА 1952 ГОДИНА 
1) Во точката 7 ставот 12 треба Да гласи: 
„Под градежна големина се подразбира бруто по. 

бршината на сите етажи на наполно завршениот об-
јект". 

2) Во образецот „МБ" после колоната 18 треба да 
се додаде нова колона 19 со назив „Леени цевки и 
делови во тони". 

Бр. 9757. - Од Советот за индустрија и градежни-
штво на Владата на ФНРЈ, 7 ноември 1951 година, 
Белград. 

Советот за индустрија и градежништво на Влае 
дата на ФНРЈ, по извршеното упоредување со извор-
ниот текст утврди дека во текстот на Наредбата за 
склучување договори за купување и испорача на ма-
теријали за градење за 1952 година (,.Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/51), се дотирала грешка и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА 
КУПУВАЊЕ И ИСПОРАЧКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

ГРАДЕЊЕ ЗА 1952 ГОДИНА 
Во точката 2 после вториот став се додава трети 

став кој гласи: 
„Склучувањето на договорите ќе се изврши по 

видот, количината и квалитетот на мате,ријалот за гра-
дење, а единечните цени на материјалот ќе се опре-
делат дополнително". 

Бр. 9757. — Од Советот за индустрија и градежни-
штво на Владата на ФНРЈ, 7 ноември 1951 година, 
Белград. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ по извршеното уиореДу-
вање на из-ворниот текст на Решението за висината 
на доходот што го исклучува правото на постојанен! 
додаток на деца објавено во „Службенит лист на 
ФНРЈ", бр. 49/51, установи дека Се потерала грешка к 
дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВИСИНАТА НА ДОХОДОТ ШТО 

ГО ИСКЛУЧУВА ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНЕН 
ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Во точката 1., петиот ред после „2.000 ди4̂ ^̂ Iри'̂  
треба да се додаде зборот „месечно" така што тоЈ 
дел на реченицата да гласи: „2.000 динари месечно 
по еден член на домаќинството". 

Бр. 21125. - Од Советот За законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 13 
ноември 1951 година, Белград. 

Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНР.Ј 
по извршеното сравнување со изворниот текст, успо-
коен дека во текстот на Решението за Изменување на 
поштенско-телегрзфско-телефонсжата тарифа, објавена 
ео „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 49 од 31 Октомври 
1951 година се потерала долу наведената грешка, гг 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПОШТЕК-

СКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА 
Во точ. 17 во последниот ред на првиот став на-

место „3 динари" т,реба да стои „5 динари". 
Бр. 1631. — Од Советот за сообраќај и врски на 

Владата на ФНРЈ, 10 октомври 1951 година. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" Службе-н лист на Народна Ре-

публика Хрватска во бројот 61 од 25 октомври 1951 
година објавуваат: 

Уредба за откуп на селско-стопански производи; 
Уредба за устројство^ на техничките секции на 

Главната управа за патишта; 
Уредба за изменувања и дополнувања на Уред. 

бата за надокнада трошковите на сведоците, вештите 
лица и толкувачите во кривичната поста-пка; 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 14 ноември 1951 

Уредба за изменувања и дополнувања на Уред-
бата за дневници и надокнади на трошковите за су-
дни те-но.ротннци; 

Во бројот 62 од 29 октомври 1951 година објаву-
в а а . : 

Уредба за Музичката академија во Загреб. 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУ-
ЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1952 

ГОДИНА 
Како поради новиот плански и фи-

нансиски систем Администрацијата на 
„Службениот лист на ФНРЈ" не може 
уште сега да ја определи претплатата за 
идната година, а да би се овозможило 
несмеќавано испраќање на „Службениот 
лист на ФНРЈ" од новата година, прет-
плата за 1952 година ќе се врши на овој 
начин: 

За еден примерок „Службен лист на 
ФНРЈ" за целата 1952 година треба да 
се уплати 800 динари. 

Претплата на „Службениот лист на 
ФНРЈ" е наполно слободна. 

Оваа уплата се смета како аконтација 
на претплатата за 1952 година. Доколку 
ќе биде цената на претплатата помала 
од аконтацијата, разликата ќе се признае 
на име претплата во 1953 година; докол-
ку ќе биде поголема, претплатниците се 
должни да ја положат разликата нај-
доцна до 1 март 1952 година. 

Тој што не ќе испрати аконтација до 
20 декември оваа година ќе му се запре 
од 1 јануари 1952 година испраќањето 
на „Службениот лист на ФНРЈ". 

Аконтацијата на претплатата се по-
ложува со приложената чековна уплат-
ница, која се наоѓа во „Службениот 
лист на ФНРЈ" бр. 51 (Текуќа сметка 
Л 031-900-880 при Народната банка на 
ФНРЈ, Централа за НР Србија, Белград). 
Доколку аконтацијата се испраќа со вир-
мански чек, треба на вирманскиот налог 
да се пренесат сите податоци од грбот 
на нашиот чек. 

Ако има нешто да се отбележи или 
јави, доволно е да се напише тоа на гр-
бот од чекот. Непотребно е значи да се 
пишува и на тој начин да се создават 
непотребни трошкови. Старите претплат-
ници треба во допишувањето секогаш 
да се повикуваат на својот претплатнич-
ки број. 

Белград, 
поштенски фах 226 

АДМИНИСТРАЦИЈАТА 
НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУ-
ЖБЕН ВЕСНИК НА ПРЕЗИДИУМОТ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ" 

ЗА 1952 ГОДИНА 
„Службениот весник на Президиумот 

на Народната скупштина на ФНРЈ" до-
несува укази за ратификација на меѓу-
народни договори и конвенции и др., 
потоа укази за одликованија, записници 
на седниците на Народната скупштина 
на ФНРЈ и др. 

Претплатата на „Службениот весник 
на Президиумот на Народната скупшти-
на на ФНРЈ" не е ограничена и можат 
да се претплатат сите народни одбори, 
судовите, адвокатите и други. 

Аконтацијата за претплата на „Слу-
жбениот весник на Презириумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ" во износ 
од 500 динари се положува на текуќа 
сметка 1031-900-880 пир Народната бан-
ка на ФНРЈ, Централа за НР Србија, 
Белград. 
Белград, поштенски фах 226 

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА 

С О Д Р Ж А Ј : Стража 
485. Указ за престанокот на важноста на Указот 

за оснивање области како административно-
територијални единици и времените народ- ' 
ни одбори на областите на територијата на 
НР Србија, НР Хрватска, НР Словенија, НР 
Македонија и НР Босна и Херцеговина — 605 

486. Напатствие за продолжување на работниот 
однос за случај на болест оди. болување 605 

487. Наредба за ставањето вон сила на Напат-
ствието за давање регрес на трговските 
претпријатија кои откупуваат месо, маст, 
уље за јадење, грав, компир, млеко и јајца 
за обезбедено снабдување по цените пови-
соки од един. цени во продажбата на мало 605 

488. Наредба за ставањето вон сила на Напат-
ствието за давање регрес ма .индускиските 
претпријатија кои со цел на преработка от-
куп. селско-стопански произ. по с,тоб, цени 606 

489. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботењето на Сојузот на друштвата на сел-
ско-стопанските инж. и тех. на Југославија 606 

490. Решение за пуштање во течај Второ изда-
ние на редовните поштенски франко марки 
со мотиви од разни гранки на стопанството 606 

491. Решение за пуштање во течај Второ изда-
ние на редовните поштенски порто марки 
со мотив на петокрака звезди и факели — 606 

492. Решение за пуштање во течај дополнително 
издание на ред. П о ш т . марки за ав. пошта 607 

Исправка на Напатствие^ за разработка граде-
жниот дел на Државниот план за 1952 год. 607 

Исправка на Наредбата за склучување договори 
за купување и испарачка материјал за гра-
дење за 1952 година 607 

Исправка на Решението за висината на доходот 
што го исклучува п,равото на постојанен 
додаток на деца 607 

Исправка на Решението за изменување на по-
штенско - телеграфско - телефонската тарифа 607 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград, Улица Кралевиќа Марка 
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