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323. 

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 
ФНРЈ, а со цел за правилна примена на законот, 
Презиру,мот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија дава 

З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О Т О Л К У В А Њ Е 
НА ЧЛЕНОТ 1 ВТОРИОТ ДЕЛ, I-TA ГЛАВА ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА 1952 ГОДИНА 
•Стопати на акумулацијата и фондовите од 400% 

пропишана во чл. 1 вториот дел, I-та глава од Зако-
нот за општествениот ш а в иа Федеративна Народна 
Република Југославија за 1952 година во 117 гранка 
на дејности за погони за инвестиционо одржување, 
услуги и монтажа, треба да се разбере така што да 
се однесува ма сите претпријатија, без обзир на сто-
панската област (индустрија и рударство, градежни-
штво, сообраќај и друг и), што изводат инвестиционо 
одржување, услуги и монтажи на железни и на нив 
•слични конструкции и други работи на метална и ме-
тал onpe,pa6ofy вачка де јео ст. 

С. бр. 855 
19 мај 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић, е. р. др Иван Рибар* е. р. 

324 . 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради 
Согласување во стопанството со новиот стопански си-
•етем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот 
на Советот за промет со стоки на. Владата на ФНРЈ, 
'Министерот на финансиите на ФНРЈ и од Претседа-
телот на. Советот за народно здравје и социјална по-
литика на Владата на ФНРЈ, донесувам 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 
ЗА ПАРИЧНАТА НАДОКНАДА НАМЕСТО БОНОВИТЕ 

ЗА ПРЕХРАНА 
Член 1 

Одредбите од Уредбата за паричната надокнада 
наместо боновите за прехран^ („СлужЈбем лист на 
ФНРЈ", бр. 48/51), и пропиеше донесени врз основа 
на таа уредба престануваат да (важат од 1 мај 1952 

^Година »а работниците ш службениците запослена во 
^државните стопан-ски претпријатија, при државните 
органи в установи, задружните и општествени« орга-
низации и нивните претпријатија и установи. За овие 
лица од тој ден »важи Решението за исплата на делот 
на платите и з^работките на работниците, и службе-
ниците во бонови за купување индустриски стоки со 
попуст од 80% од* 5 април, 1952 година {„Опушти 
$т т №. w m v : • 

За другите лица кои по чл. 3 точ. 3—6 од Уред-
бата за паричната надокнада наместо боновите за пре-
храна имаат право на парична надокнада и бонови за 
купување индустриски стоки со попуст од 80%, оста-
нуваат и натаму во сила одредбите од таа уредба. 

Член 2 
Оваа средба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Реп убл ика Југо славија". 

15 мај 1952 го дт гш 
Белград 

Претседател на Владата иа ФНРЈ 
н Министер на народната одбрана* 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата иа ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Г о застапува 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседателот на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
Министер на. Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за. наука и култура, 
Родољуб Чолаковић е. р. 

325 . 

Врз основа на. чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНР. 
а по предлог од Министерот на внатрешните работ 
на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИЈАВУ 

ВАЊЕ БОРАВОКОТ 
Член 1 

Во членот 9 од Уредбата за пријавување бора 
БОЈКОТ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50) посл 
ставот 3 се додава нов став 4 кој што гласи: 

„Пријавата по ст. 1 и 2 од овој член должни е 
да ја (поднесат и приватни лица што даваат услуп 
на сместување со наплата. Овие липа должни се д 
ја водат книгата предвидена во сг. 3 од овој член. 

Досегашниот ст. 4 станува ст. 5. 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву 
©ањето во1 „Службениот лист на Федеративна Народи; 
Република Југославија''. 

20 Mai 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата 'на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер нФ .внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ,* е. р. 
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326. 
Брз основа на чл. 80 ст. 2 ©д Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука н 
култура на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕМ 
i/i РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНИТЕ МАЈСТОРСКИ 

РАБОТИЛНИЦИ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ 
Член 1 

Се укинува Уредбата за оснивање и работење на 
државните мајсторски работилници на ликовната умет-
ност („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/47). 

Член 2 
Надлежните органи на народните реду бл ики ќе 

донесат прописи за досегашните мајсторски работил-
ници. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна! 
^Република Југославија", на кој ден престанува да 
важи и Правилник от за државните мајсторски рабо-
тилници на ликовната уметност и Советот на мајсто-
рите на ликовната уметност („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/50). 

26 февруари; 1952 година 
Белград 

претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура^ 

Родољуб Чолаковић с. р. 

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФМАЈ, 
/Владата на ФНРЈ, оа предлог од Претседателот на Со-
в е т о т за промет со стоки -на Владата на ФНРЈ и од 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОВЛАСТИЦИ!!^ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО ЗА 

< ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР 
/ 1. Правото на попуст од продажните цени на пан-
сион ските угостителски услуги во тансион-ските уго-
стителски дуќани на државните угостителски претпри-
;ђатија, во одморалиштата на, синдикалните 'Органи, на 
државните стопански претпријатија, на Југословенската 
народна армија, на Управата на државната безбедност 
и на Народната милиција во туристичките места го 
имаат следните лица: 

а) работниците и службениците на претпријатија-
та, установите и надлетате ата што се членови иа Соју-
зот на синдикатите на Југославија со непрекинат ра-
ботен стаж од најмалку И месеци, ги. членовите на 
синдикатите на Слободната територша на Трет — 
државјани на Федеративна Народна Република Југо-
сл а ш ја; 

б) припадниците на Југословенската народна ар-
мија, на Управата на државната безбедност * и на На-
родната милиција; 

в) студентите на универзитети и високи школи; 
г) личните пензионери. 
Правото на попуст од претходниот став го имаат 

и членовите на поблиската фамилија на споменатите 
лица. 

2. Попустот од продажните цени на пансионе коте 
угостителските услуги можат да го користат лицата 
опоменати во претходната точка само за време на 
Својот годишен одмор во траење од најмногу'30 дена 
во текот на една година и тоа само кога ќе прове-
дат во ист угостителски дуќан, огранок односно прет-
пријатие или одмаралиште најмалку 5 дена. 

Попустот од продажните цени на шнсионскит-е уго-
стителски дуќани се дава за користење услуги на пот-

полн еднодневен пансион (еднодневно сместување tt 
исхрана) или за користење само услуги на едноднев-
на исхрана (мени за појадок* ручек и вечера). 

3. Висината на попустот од продажните цени на 
naiHCHOH ските угостителски услуги во туристичките 
места се определува, и тоа: 

а) во туристичката -сезона 40%; 
в) вон туристичката сезона 60%. 
Попустите од претходниот став се сметаат од сло-

бодно формираните продажни цени на пане ионски! е 
угостителски: услуги. 

4. Лицата од точ. 1 на оваа наредба го користат 
определениот попуст врз основа на потврдата од која 
се гледа дека се наоѓаат на годишен одмор- односно 
дека се припадници на Југословенската народна ар-
мија, на Управата на државната безбедност и на На-
родната милиција. 

Потврдите од претходниот став ги заверува: ^ 
а) за работниците и службениците на пр етири јат и-

јагг4 установите и надлештвата и за припадниците на 
Југословенската народна армија, на Управата на др-
жавната б©збиеност и на Народната милиција — рако-
водителот на претпријатието, установата или надле-
ш т в о ^ одшетао раководителот на воената единица; 

б ) за студентите на универзитети и високи школи 
— декан ат от на факултетот односно управата на шко-
лата; 

в) за личните пензионери — надлежниот народен 
одбор на околината односно градот. 

5. Под поблиска фамилија во смисла на оваа на-
р е д б а се подразбира брачниот другар и децата ето мл а-
; ди од 18 години односно од 24 години ако се ^ a j -
ѓаат на редовно школување, а не се опфатени во те1;. 
1 под в) на оваа наредба, како и родителите што in 
издржуваат лицата споменати во точ. 1 на оваа На-
редба. 

6. Државните угостителски! претпријатија и одмо-
ралиштата ќе ш надокнадат (регресираат) попустите 
од точ. 3 на оваа наредба врз основа на поднесените 
документи од посебната сметка при Народната б а ш о ^ 
на ФНРЈ, и тоа по истекот на секој десет дена, а 
според одделните прописи што ќе ги донесе Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ во согласност со> Прет-
седателот на Советот за поомет со стоки на Владата 
на ФНРЈ. 

Одредбите за постапката за користење попустот 
за време на годишниот одмор ќе ги пропише Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ во согласност со 
Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ. 

7. Прописите за определување пансионско угости-
телски! дуќани вклучувајќи и одм ар алишта како и за 
времето на траењето на туристичката сезона и вон 
туристичката сезона за целата народна република од-
носно за поодделни подрачја ќе ги донесе органот- на 
народната република надлежен за промет со столг. 

8. Се овластува Министерот на финансиите ^ 
ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ да може да л> 
менува процентите на попустот определени -со оваа 
наредба. 

9. Поблиски прописи за спроведување на оваа на-
редба ќе донесува, по потреба, Претседателот на Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот ка 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1720 
21 мај 1952 годиш 

Белград 
Претседател на Владата па <КЈ?Т 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоил, 
Осман Кар&беговнќ, е. р 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, & j>. -

Среда, 21 мај 1952 
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328. 

Врз основа «а чл. 44 точ\ 24 од Уставот на 
ФНРЈ, Владата, иа ФНРЈ по предлог ед Советот за 
наука и култура на Владава на ФНРЈ, ир еш ису Da 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ 
ЗА ШКОЛУВАЊЕТО ВО ШКОЛИТЕ ЗА ОПШТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. — Школувањето на децата од седма до пет-
наеста год,ша е задолжително. 

Задолжителното школување трае осум години и 
се врши во -осум годити а школа или во основна шко-
ла и нижа гимназија, или во основна и про должна 
школа. 

2. — Задолжителното школување ќе се спрове-
дува постапно cinoip-ед условите и можностите, во 'по-
одделни народен републики. 

3. — Децата телесно и душевно поразвиени мо-
жат да го започнат задолжителното школување и 
пред наполнетата седма година. 

Децата кои не ќе го завршат задолжителното 
школување до наполнетата петнаесета година не се 
должни да го завршат, а децата што ќе го завршат 
школувањето пред летнаесстата година-, не се должни 
да го продолжат натамошното, школување. 

Децата што ќе наполнат петнаесет години во те-
кот на [^колската година, не можат да го напуштат 
школувањето до крајот на ш,колската година. 

4. — Од одење, во школа за време на задолжи-
телното школување ќе се ослободат децата кои по-
ради душевни или телесни недостатоци* не можат да 
ја посетуваат школата, а можат да се ослободат и; 
оние кои со родителите или без нив живеат во стран-
ство. 

5. — За време на задолжителното школување 
учениците, но правило, не можат да бидат исклучени 
од школата поради лошо поведение или слабо учење. 

По исклучок, поради лошо поведение или слабо 
учење можат да бидат исклучени од вишите класови 
ма осумгодишна школа и од нижите. класови на гим-
назија: 

а) учениците постари од петнаесет години кои 
на крајот на првото полугодие имаат слаби оцени од 
најмалу пег предмети, или ако на крајот на школ-
с к а 'година според покажаниот успех треба Да го 
повторуваат класот, а и порано учеле послабо; 

б) учениците кон со своето поведение или со 
слабо учење воспитно лошо влијаат на другите уче-
ници. Пред да се исклучат овие ученици од школа 
Јгасташшчкиот совет е должен да ги преземе сите пе-
дагошки мерки и други можности за« да го поправи 
I ;/ѕно'То поведение и учење. За исклучување од 
школа на овие ученици е потребна претходна согла-
сност од советот за просвета и култура на народниот 
одбор на околијата односно градот. 

Учениците исклучени од школата поради лошо 
поведение или слабо учење не се должни да го про-
должат задолжителното школување, но можат при-
ватно да го полагаат класот од кој се исклучени, а 
ст едната година да го продолжат школувањето како 
редовни ученици. 

6. — Во основна школа, како и во нижи класов« 
HI осумгодишна школа и во про должна школа нема 
поправителни испити. 

Во виши класови на осумгодишна школа, односно 
во нижи класови на гимназија, поправителниот испит 
може да се полага најповеќе од два предмета. Уме-
шните кои на крајот на школската година имаат 
слаби оцени од најмалу три предмета го повтору-
ваат класот. 

7. — Во текот на задолжителното школување 
учениците можат да преминуваат од оправдани ра-
злози рд основна школа во соодветни класови на 
осумгодашна школа, а од виши класови на схс умго ли-
шена школа во соодветни класови на нижа гимназија 

и обрнзто само ако им се исти програмите на тие 
школи односно класови. М о се програмите на тие 
школи односно класови различни, учениците се дол-
жни при nip шинувањето да положат определени до-
полнителни испити. Под исти услови ученикот м 
да преминува од пр одо лиона во некоја од спомена-
тите школи. 

8. — Ученикот го завршува задолжителното шко-
лувања кога ќе положи осми клас на осумгодцшна 
школа односно четврти клас на гимназија. 

0. — Ученик што ќе заврши е СУМ го диши а школа 
односно нижи -класови на гимназија има право да 
се пријави да полага ноламатурски испит. Ослободу-
вања од поламатурскн испит нема. 

Поламатурскнот и е инг не е задолжителен-, но е 
нужен услов за натамошно школување во гимназија 
и во други средни школи. 

Ученикот кој на поламатурскиот испит ќе добие 
слаба оцена од еден пгетмст полага по пра ви те лен-
испит од тој предмет, а ученикот што ќе добие сла-
ба оцена од два или потече предмета'се одбија на' 
'една година и повторно го полага целиот испит (сите 
предмети). 

Полама! урскнот испит може да го полага учени-
кот како редовен ученик само еднаш, а приватно и 
иовекг пати. 

10. — Во петти клас гимназија можат да се за-
пишат учениците ипо го положиле поламатурскиог 
испит, а не се постари од 17 години. 

По исклучок, н а с т а в н и ч о т совет во оправдани 
случаи може да одобри запишување во петти клас 
гимназија и на ученици што се постари од 17 години. 

И, — Наставничкиот совет на гимназијата во 
која за запишување во петти клас, ќе се пријави по-
голем број кандидати отколку што може да ги прими 
школата, ќе врши при запишувањето избор. 

Наетавничкиот совет е должен ири избирањето да 
ги земе во обзир, покрај успехот на кандидатот, и 
неговата општа култура, способноста и условите за 
натамошно школување, како и социјалните и други 
разлози, ^запоставувајќи ги децата од OICM уго дишни-
те школи што се наоѓаат во реонот на таа гимна-
зија. И-сто така, наставничкиот совет е должен да ги 
апродиокутира разлози.те и условите на избирањето 
подробно со советот за просвета и култура на на-
родниот одбор на околната односно градот и за нив 
навремено да ги извести родителите од учениците. 

Ученикот на кој наста аничинот совет не ќе му 
одобри да се запише може да подаде жалба до со-
ветот за просвета и култура на народниот одбор на 
околината односно градот. 

-U. 12. — Во вишите класови на гимназија ученикот 
што има на крај на шкотската година слаба оцена од 
еден предмет, полага поправителен испит од тој 
предмет, а ученикот со две или повеќе слаби оцени 
го повторува класот. 

Во текот на целото школување во вишите класо-
ви на гимназија класот може да се повторува само 
еднаш. 

По исклучок, наставнички от совет може да одо-
бри ученикот во текот на школувањето да повторува 
еден клас и двапати, но не два класа едноподруго. ^ 

13. — Ученик па виши клас гимназија кој на 
крајот на полгодието има слаби оцени од четири или 
повеќе предмети се исклучува од шнола. 

По исклучок, наставнички от совет може да до-
несе одлука ученикот од петти клас што има четири 
слаби оцени да не се исклучи, ако смета дека слабиот 
успех на ученикот дошол поради менувањето усло-
вите на работата и на средината, или од други оправ-
дани околности. 

Ученикот исклучен од школата поради слабо 
учење може да го заврши класот од кој е исклучен 
со полагање класов испит, а ако го повторил класот 
— со полагање на приватен и-спшг. Ако ученикот го 
положи класот од кој е исклучен, натамошното шко-
лување може да го продолжи редовно. 
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* 14. — Во вишите класови на гимназија ученикот 
може да биде исклучен од школата поради лошо по-
ведени«. 

15. — Ученикот на виши клас гимназија што ме 
биде исклучен од гимназија но- прописите на народ-
ната 'република, со тоа да не може да го продолжи 
школувањето во ниедна друга гимназија или во не-
која друга школа на односната народна република, 
не може да биде примен во гимназија или ао некоја 
друга школа во ниедна друга народна 'република за 
бремето за кое е исклучен. 

16. — Со цел: на потесно поврзување на шко-
лата со родителите се воведуваат ученички книшки, 
»а учениците од вишите класови на гимназија. 
' Во овие книшки, се внесуваат покрај дисциплин-
ските казни, и оцените, и тоа: на класификационпте 
периоди само слабите оцени, а на крајот на полуго-
дие™ сите оцени. 

17. — Матурскиот испит (испитот на Зјрелоста — 
велика матура) се полага после завршениот осми 
клас на гимназија. 
; М^турскиот испит се состои од писмен и устен 
дел на испитот. 

Ученикот што ќе добие слаба оцена на писме-
ниот испит од мајчин јазик, се одбија на една го-
дине). 

Ученикот што ќе добие слаба оцена на усниот 
•испит од еден предмет полага поправителен испи? 
'Јод тој предмет, а ученикот со најмалку две слаби 
'оцени; се одбија на една година тг повторно го пола-
га целиот испит (сите предмети). 

Матурскиот испит кандидатот може да го полага 
како- редовен ученик еднаш, а приватно и повеќе 
пати. 

Од полагањето на ус типот дел од испитот на ма-
ту рокиот испит може да биде ослободен ученикот кој 
'во -седми клас имал најмалу многудобар успех а во 
'осми! клас одличен, и на писмениот дел на испитот 
'од секој предмет (задача) најмалу много добар 

' •успех. 

18. — Во школите за општообразование постојат, 
(покрај поправителии, класови и дополнителни испи*' 
ти, учите* и приватни испити. 

Сроковите за полагање приватни испити ги опре-
делува управникот односно директорот на школата. 

Со приватни испити може во еден испитен срок 
да се полагаат и повеќе класови, но постапно: прво 
нижпте, а потоа вишите класови. 

19. — Советите за просвета, наука и култура на 
владите на народните републики ќе донесат, во согла-
сност со ова »напатствие, прописи со кои поблиску ќе 
се -регулираат сите прашања во врска -со запишува-
њето и школувањето во школите за општо образо-
вание и ќе се регулираат сите прашања во врска со 
испитите и со полагањето на, поламатурски и матурски 
испит. 

20. — Ова напатствие влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија". 

20 мај 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Сов-етот за наука 

и култура, 
Родољуб Челиковиќ, е. р. 

329. 
Врз основа на чл. 9 од ^ редбата за организаци-

јата и работењето На Државниот осигурителен завод 
(„Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 24/47), а во согла-
сност со Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ 
и Претседателот на Советот »за селско стопанство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНИ И РЕПРЕСИВНИ 
МЕРКИ НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД 

1) Општи одредби 

Член 1 
Со цел да се извршуваат што подобро и поефи-

касно сите задачи на кои што им е целта да се спре-
чи! настапување на стихијски в други штетни настани, 
или да ов о т о он ат и намалат последиците од нив-
по народниот имот, кај Државниот осигурителот за-
вод постои Фонд за превентивни и репресивни мерки 
(во натамошниот текст: Фонд). 

Член 2 
Средствата на Фондот се формираат од придоне-

сот кој изнесува годишно 8% од премијата наплатена 
по сите осигурувања на имотот и осигурувања на 
лицата од несреќен случај. 

Придонесот од .претходниот став се пресметува и 
му се одобрува на Фондот секој месец и се води од-
делно по групите па гранките на осигурувањето. 

Од остварениот придонес од премијата наплатена 
на своето подрачје, републичките дирекции на Др-
жавниот осигурител ен завод задржуваат 60% еа сво-
јот фонд, кој сс троши исклучиво за потребите на 
логичната република, а 40% се дотираат во Централ-
ниот фонд ири Генералната дирекција на Државниот 
осигури,теле« -завод. 

Средствата од Централниот фонд се трошат за 
подмирување вонредни потреби на одделни републи-
ки! и за подмирување потреби на сојузните органи! 
што работат по линијата на превенција и репресија. 

Средствата од Фондот што ќе се присоберат во 
тек на една работна година, се трошат дури во ид-
ната година. 

Член 3 
Од остварениот придонес по осигурувања!а од 

групите на гранките на осигурувањето: „цивил", „ин-
дустрија", „добиток" и „посеви", по завршетоков на 
текуќата календарска година, а за подмирување тро-
ш е н и т е по линијата на превенција и репресија спо-
ред планот на трошењето одобрен од Министерот на* 
финансиите на ФНРЈ, ibo смисла на чл. 7 ст. 3 од 
овој правилник, му се става на располагање, и тоа: 

1) на републичкиот протнвпожарен сојуз — из-
носот на за држ ани от придонес, во смисла на чл. 2 
ст. 3 од овој правилник, од страна на дотична! а ре-
публичка дирекција на Државниот осигурител^! за-
вод за својот фонд по групите на осигуравањата 
„цивил" и „индустрија"; 

2) на републичкиот совет за селско стопанство и 
шумарство — износот иа задржанпот придонес, во 
смисла на чл. 2 ст. 3 од овој правилник, од страна на 
дотична!а републичка дирекција на Државниот оси-
гури 1 елен завод за својот Фонд по rp j пите на оси-
гураѓањата „добиток" и „посеви"; 

3) на Противпожарниот сојуз на ФНРЈ — изно-
сот на дотираниот придонес на Централниот фонд 
од страна на републичките дирекции ка Државниот 
осигурителен завод по групите на осигурува}:.ат а 
„цивил" и „индустрија"; 

4) на Советот за селско стопанско и шум." ос ј во 
на Владата на ФНРЈ — износот на дотираниот'при-



Среда, 21 ма} 1952 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 28 — Страна 541 

донео на Централниот фонд од страна на републичките 
дирекции на Државниот осигурителен завод по гру-
пите на осигурувањата „добиток" и „посеви". 

Со остварениот придонес во републичките фон-
дови и во Централниот фонд но групите на осигуру-
вања „транспорт", „разно" и „незгода" располага 
Државниот осигурител ен завод и го троши за потре** 
ђиге на мерките за превенција и репресија по одлука 
од генералниот директор на Генералната дирекција на 
'Државниот оеигурителен завод, а по напатствие и 
•под надзор од Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Износите од ст. 1 точ. 1 и 2 на овој член му ги 
•става на располагање на цротивпожарниот сојуз од-
носно на советот за селско стопанство и шумарство 
републичката дирекција на Државниот осигурителен 
•завод, а износите од ст. 1 точ. 3 и 4 на овој~ член — 
на Ватрогасниот сојуз на ФНРЈ односно на Советот 
•за селско стопанство и шумарство на Владата на 
'ФНРЈ Генералната дирекција на Државниот осигури-
те лен завод. 

Член 4 
За Фондот се води одделна служба на евиденција 

во книговодството кај Државниот осигурителен 
завод.• „ 

Член 5 
Средствата од Фондот се употребуваат за оства-

рување на сите -оние мерки за превенција и репре-
сија што ги организираат и спроведуваат Државниот 
осигурителен завод, Министерството на внатрешните 
работи на ФНРЈ, како и други 'Заинтересирани др-
жавни органи и установи со цел да се заштити имо-
тот од пожар, од други стихиоки и останала штетни 
настани. 

Средствата од Фондот се трошат нарочно: 
1) за потребите на доброволните противпожарни 

друштва: за набавка и поправка на противпожарни 
направи, за изградба и поправка на противпожарни 
демеви и за стручна обука; 

2) за потребите за унапредување ветеринарството 
во отклонување™ заразите на добитокот; 

3) за потребите (на организирање и преземање 
мерки против настапувањето или. за отстранување 
(последици на настанеш* штетни елементарни настани 
(град, поплава, мраз и ел.); 

4) за потребите на преземање мерки со цел да 
се спречат унапред други економски штетни настани; 

5) за наградување поодделни лица што ќе се 
истакнат особено при гасењето на пожар, сузбивање 
iroiMop на добиток, спречување кражба и ел.; 

6) за наградување научни работи, за изработка 
и печатење литература од областа на мерките за 
превенција и репресија; 

7) за спроведување општа пропаганда против 
штетните настани. 

2) Комисии за мерки за превенција и репресија 

Член 6 
Поради што поправилна ра спо делба на средства-

та од Фондот за потребите според намената од чл. 
5 од овој правилник и поради што поуспешно спро-
ведување мерките за превенција и репресија, при 
Советот за селско стопанство и шумарство на Вла-
дата на ФНРЈ, Противпожарниот сојуз на ФНРЈ, при 
републичките совети за селско стопанство и шумар-
ство и републичките противпожарни сојузи посто-
јат постојани комисии за мерките за превенција и 
-репресија. 

Во тие комисии, осем претставниците од заинте-
ресираните надлештва и установи, задолжително е 
.застапен со свој претставник и Државниот осигури-
тел ен завод. 

Поблиски прописи за составот и работењето па 
Комисиите ќе донесат Претседателот на Советот за 

селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ 
и Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, 

3) Составање предлози и утврдување планови за 
превентивни и репресивни мерки 

Член 7 
Најдоцна до 1 септември секоја година репу-

бличките противпожарни сојузи и републичките со-
ветил за селско стопанство и шумарство составаа^ 
предлог за превентивни и репресивни мерки што 
треба да се преземат и извршат во идната година на 
терет на .Фондот. 

Составените предлози се поднесуваат до Про« 
тивпожарниот сојуз на ФНРЈ односно до Советот за 
селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, 
кои ги прегледуваат и усвојуваат, или ги враќаат 
поради дополнување и давање потребни објасненија. 

Врз основа на (усвоените предлози Противпожар* 
ниот сојуз на ФНРЈ односно Советот за селско сто-
панство и шумарство на Владата на ФНРЈ состава 
збирен план за превентивни и репресивни мерки за 
територијата на целата држава, одделно по р глу бан-
ките, и преку Генералната дирекција на Државниот 
оси-гурителен завод ги испраќа до Министерот на фи-
нансии; е на ФНРЈ -на одобрение. 

4) Начин за финансирање на превентизните н 
репресалиите мерки 

Член В 
Финансирањето на изградбата и поправката па 

протизпожарните и ветеринарните згради од сред* 
ствата на Фондот се врши преку оние државни кре-
дитни претпријатија преку кои се .врши финансира-
њето и финансиската контрола на инвестициите на 
локалните органи, а по прописите за финансирања 
од вонбуџетоките средства. 

Исплатите за набавка на противпожарни направи 
и разни други материјали за превентивни и репре-
сивни мерки, за печатење литература, за изработка 
и печатење плакати, за изложби и филмови, ги вршат 
републичките совети за селско стопанство и шумар-
ство односно републичките противпожарни сојузи, 
држејќи се при тоа строго за планот на трошењето. 

Другите исплати, како на пр.: за научни работи, 
за пронајдоци од областа на мерките за превенција и 
репресија, за давање помошти во пари и награди на 
доброволните противпожарни друштва и на поод-
делни лица, и ел. во рамките на одобрениот план за 
трошењето, републичките совети за селско стопан-
ство и шумарство односно републичките противпо-
жарни сојузи ги вршат по претходно одобрение од 
Советот за селско стопанство и шумарство на Вла-
дата на ФНРЈ односно од Противпожррниот сојгѕ 
на ФНРЈ. 

Член 9 
Средствата на Фондот што се ставени на распо-

лагање можат републичките совети за селско стопан-
ство и шумарство односно републичките противпо-
жарни сојузи, како и Проти-вложарниот сојуз на 
ФНРЈ и Советот за селска стопанство и шумарство 
на Владата на ФНРЈ, да ги трошат откога ќе го одо-
бри планот за трошењето Министерот на финансиите 
<на ФНРЈ. 

^потрошените средства од една година се пре-
несуваат во идна година, и тоа во корист на оној 
•совет за селско стопанство и шумарство односно про-
»шв пожар ен сојуз кому што биле одобрени тие сред-
ства и кај кого останале непотрошен^ но и тие 
•можат да се трошат само во рамките на планот за 
трошењето за наредната година. 

Средствата на Фондот ќе се трошат строго спо-
ред намената. Отстапување од тоа може да се прави 
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»само по преходно одобрение ед Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ ш е мора да се бара дреку Гене-
ралата дирекција на Државниот осигурите лен завод. 

5. Пресметување и известување 
Член 10 

Републичките совети за селско стопанство и шу-
марство и републичките противпожарни сојузи под-
несуваат до Созетот за селско стопанство и -шумар-
ство на Владата на ФНРЈ. односно до Противпѕжар-
ниот сојуз на .ФНРЈ тримесечно извештај за троше-
њето на терет на Фондот, со наводење на спрове-
дените мерки на превенција и репресија. Советот за 
Селско стопанско и шумарство на Владата на ФНРЈ 
односно Против по жари пот сојуз иа ФНРЈ поднесу-
ваат тримесечно извештај до Генералната дирекција 
не Државниот осигурител ен завод. 

Б) Контрола на трошењето на средствата од Фондот 
га превентивни и репресивни мерки 

Член И 

Контролата на трошењето на средствата одобрен« 
од Фондот ја вршат според корисниците на тие сред-
ства републичкине совети за селско стопанство и шу» 
мар ство односно републичките противпожарни сојузи. 
Тоа право го има и Советот за селско стопанство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ, како и Противпожар-
н и ^ сојуз на ФНРЈ, кои што, осем контрола кај ко-
рисниците на самото место, имаат и право на увид во 
евиденцијата за трошењето кај републичките совети 
за селско стопанство и шумарство односно на репу-
бличките противпожарни сојузи. 

Државниот осигурителни завод е должен од своја 
страна да го контролира трошењето на средствата 
одобрени од Фондот, и тоа како со непосреден увид 
ка ј корисникот на средствата така и со увид во еви-
денцијата за трошењето на средствата на Фондот кај 
републичките совети за е?теко стопанство и "тумар-
ство, републичките противпожарни сојузи, кај Советот 
ва селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ 
и Прошвпожарниот сојуз на ФНРЈ. 

Ако се утврди дека средствата на Фондот не ги 
потрошиле корисниците во определените цели репу-
бличката дирекција на Државниот осигурител ен завод 
ќе го запре натамошното финансирање и ќе бара да-
му се вратат неправилно потрошените износи, 

7) Завршни одредби 
Член 12 

Остварениот придонес на Фондот во 1951 година 
и преостанатите средства на Фондот од поранешните 
години ќе се распредели според одредбите од чл 2 
ст. 3 од овој правилник, и со ним ќе се располага 
според одредбите од чл. 3 во врска со чл. 9 од овој 
правилник. 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
оодиа Република Југославија". 

Бр. 9468 
18 април 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р 

Согласни: 
Министер на внатрешните работи 

на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

стопанство и шумарство, 
инж, Мијалко Тодоровић е. р. 

330. 
0рз основа на чл. 8 ст. 4 од Уредбата за звањата 

и платите на службениците во просветко-научната 
гтужба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), Советот 

а законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Со-
ветот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ЗЕМАЊЕТО УЧИТЕЛ НА ПРАК-
ТИЧНА НАСТАВА ВО ПРОСВЕТНО^НАУЧНАТА 

СЛУЖБА 
Член 1 

За работата на воспитанието и образованието на 
учениците на практична работа во ученичките рабо-
тилници и рботилишта на стручните школи се вове-
дува во просветпо-научната служба звањето учител на 
практична настава. 

Член 2 
За звањето учител на практична настава е потреб-

на стручна спрема на високс^квалпфик уван работник 
односно занаетчиски мајстор. 

Член 3 
Звањето учител на .практична настава се распо-

редува од XVI до IX платен разред на единствената 
скала на платните разреди од чл. 3 на Основната уред-
ба за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи. 

Член 4 
Службеникот во звањето учител на практична на-

става напредува во виши платни разреди после секои 
три години -гаров е дени во претходниот платен разред. 

Високо&валификуваниот работник односно занает-
чискиот ма јстор што се прима првпат во тиро светне-
научната служба во звањето учител на практична шт-
етава, се назначува во соодветниот платен разред спо-
ред годините на службата сметајќи за секој платен 
разред по три години што ги провел на работите ка 
квалификуван и в и е о к ок в ал и фик ув е н работник одно-
сно занаетчиски помошник и занаетчиски мајстор. 

Член 5 
Службеникот г,о звањето учител на практична 

настава може да биде унапреден во X плател разред 
само по согласност од комисијата од чл. 19 на Уред -
бата за звањата и платите на службениците во пре-
света о-научната служба. 

Службеникот што ќе се запре во напредувањето 
по претходниот став добија периодска повишица, 

Член 6 
За звањето учител на практична настава постојат 

во завршниот платен разред три периодоки повишици 
што изнесат по 500 динари месечно. 

Периодоките псвишици од чл. 5 на овој правил-
ник изнесат по 500 динари месечно. 

Член 7 
Службеникот во звањето учител на практична на-

става. е должен во сро<к од три години по добивањето 
на звањето да го положи стручниот испит за тоа 
звање. * 

Член 8 
Лицата кои на денот на влегувањето во сила на 

овој правилник ќе се затечат на работите на звањето 
учител на практична настава, а имаат стручна спрема 
на вис0)К0'Квалифнпсуван работник односно занаетчиски 
мајстор, ќе се преведат во звањето учител .на прак-
тична настава и во соодветните платни разреди на 
тоа зз::ње според годините на служба, сметајќи за 
секој платен разред по три години што ги провел на 
работите на квалификуван и високо-квалификуван ра-
ботник, односно занаетчиски помошник и занаетчиски 
мајстор. 

Лицата затечени на работите учител на практична 
настава што имаат стручна ' спрема на квалификуван 
Работник односно занаетчиски, помошник ќе се пре-
ведат исто така по одредбите на претходниот став во 
звањето учител на практична настава 
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Лицзта од ст. 1 должни се да положат стручен 
Iron ит во срок од две години од денот на преведе-
ното,^ лицата од ст. 2 во срок од четири години да 
здобијат стручна спрема на високо квалификуван ра-
ботник односно занаетчиски -мајлер и да положат 
стручен -испит. Додека не ќе го положат ^стручниот 
испит односно додека we ќе ја здобијат стручната 
опрема на ' в и со к оквал иф икув а н работник односно за-
наетагмгп мајстор и не го положат -стручниот мелит 
не можат натаму да напредуваат. 

Лигата што не ќе го положат стручниот испит во 
•сроковите од .претходниот став, односно не ќе ја здо-
бијат стручната спрема и не го положат стручниот 
испит не можат да ја вршат должноста на учител на 
^практична настава нити да го задржуваат тоа звање. 

Член 9 
Во сето другото одредбите на Д е л б а т а за зва-

њата -и платите на службениците во -П|росветно-науч-
»алга служба .важат за службениците ћо звањето учи-
тел на практична настава. 

Член ГО 
клатите по овој пршѕшшж ќе се .нспдатуша&т поч-

нувајќи ош: 1 .април Л952 година. 

Член 11 
Оз ој правилник -влегува во сила со денот на об та-

ву в а њего во „Службениот лист на 'Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1156 
СО мај '952 година 

Белград 

Потпретседател 
на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Ноневиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Пг:тс:дател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Чолаковић, с. р. 

831. 
Врз основа на точ. 1 од Решението за овласту-

вање на Министерот на финансиите на ФНРЈ иа може 
да пропишува мерки за ограничување на извозот и 
увозот на стока („Службен лист ка ФНРЈ", бо 20/52), 
а во согласност со Советот за индустрија и градежни-
штво на Владата -на ФНРЈ и со Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Е А 
ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ ИА ПУБЛИКАЦИИ, -ПРОПА-

ГАНДНИ МАТЕРИЈАЛИ, УМЕТНИЧКИ ФОТОГРА-
ФИИ ЈИ РАЗНИ МОСТРИ 

1) Извоз и увоз нг? публикации, пролаганднп-ма-
геријали, уметнички фотографии и разни мостри може 
да се врши и без одобренија за извоз односно увоз 
од страна нд претпријатијата односно установите т 
на други организации на кои што извозот односно 
увозот на овие артикли ИА1 е составен дел од нив-
ното редовно работење. 

2) Претпријатијата односно установите и другите 
организации што сакаат да го користат правото од 
тон. 1 на оваа наредба ќе пр-ибазат потврда од над-
лежниот републички државен орган дека извозот од-
носно ув оз ог иа спомсчштите артикли им е составен 
дел од нивното редовно работење. 

Оваа потврда може да важи најмногу за шест 

3) Оваа наредба влегува во сила со ден ог на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија '. 

Бр. 6191 
19 мај 1952 година 

Бел1 рад 

Министер на финансиите иа ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. p. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво 
Светозар Вукмановић е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Дретеедател на Советот за промет со стоки, 

Осман Катабегоѕиќ, е. р. 

332. 
Врз основа на точ. 6 од Наредбата за повласти* 

пите во угостителството за -време на користењето нп 
го-дишниот одмор, а во согласност со .Претседателов 
на Советот за промет со стоки на Владата 'На ФНРЈ, 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА ПОПУСТОТ ОД 
ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ПАНСИОНСКИТЕ УГОСТИ-
ТЕЛСКИ УСЛУГИ И ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ КОРИ« 

СЕЕЊЕТО НА ПОВЛАСТИВТЕ ЗА ВРЕМЕ 
НА ГОДИШНИОТ ОДМОР 

1. Регистрирање ка продажните цени на пансионскито 
угостителски услуги 

1. Држа® нит е угостителски претпријатија, одмора* 
лиштѕта на синдикалните органи, -на државните сто* 
нашки претпријатија, на Југословенската народна ар* 
мија, на Управата на. државната безбедност и на На-
родната милиција ги надокнадува ат (лггрес&оалт) да-
дените попусти на своите слободно формирани пре-
дав ни цени на пансион ските угостителски услуги, 

2. Како слободно формирани таро да® ни цени наѓ 
шдасиоиските угостителски услуги се подразбираат, 
оние лени што ги формираат според угостителските 
претпријатија односно одморалиштата слободно спо-
ред условите на пазарот т. е. врз осип за на понудат 
и дгобаруѕањс. 

•Пролеаните цени на пансионеките угостителски 
услуги формирани во смисла па претходниот ста*:, 
угостителските претпријатија односно одморалиштата 
ги поднесуваат ло надлежниот орган за пени при 
околискиот односно градскиот народен одбор поради 
регистрација. Со овој предлог се поднесуваат и дру-
гите услови што ги даваат претпријатијата при 'кори-
стењето на паноно ноќ:-" е угости гелски услуги, а ''спо-
ред наштствието од Главната управа за туризам и 
угостителство ша ФНРЈ. 

-Регистрираните пр од авни Пони на пансионско^ 
угостителски услуги во смисла нп одлепите од прет-
ходниот став се должни да -му пт пријават државните 
угостител оки -претпријатија најдоцна во срок од три 
дена по извршената регистрација на претпријатието 
односно работната единица на „Путник" на чие под-
рачје се наоѓа државното угостителско претпријатие 
односно неговиот паггснопскн угостителски дуќан. 

3. Продажните дени на пансионските угостителски 
услуги регистрирани кај надлежниот орган за пени, 
како и другите услови во смисла на претходната точ-
ка: не можат да се менуваат во текот на годината од-
носно сезоната за која се спред елени. 

По исклучок, регистрираните пропати цени на 
паноионските угостителски услуги можат да се мену-
ваат на пониски и тоа по истекот па месецот, со ,тоа 
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изменувањето на тие дени, унапред, а најдоцна десет 
дена пред изменувањето, да мора да му се пријави 
на надлежниот орган за цени. 

4. Државните угостителски претпријатија и одмо-
ралиштата на синдикалните органи, на државните СТО-
ЈИ-неки претпријатија, на Југословенската народна ар-
мија, на У т р а т а на државната безбедност и на На-
родната милиција должни се да in регистрираат сво-
ите -продавал цени на пансиокските угостителски 
услуги кај надлежниот орган за цени најдоцна до 1 
декември на текуќата година за наредната година. 

Регистриран,ето на. продаваше цени на пансион-
ските угостителски услуги за 1952 година ќе се wa-
tt опни најдоцна до 1 јуни 1952 година, со тоа што др-
жавните угостителски претпријатија, што ш прија-
виле своите дро давни цени на пансион скит е угости-
телски услуги за 1952 година на органите „Путник" 
до 1 мај 1952 година, се должни да ги регистрираат 
овие пријавени цени. 

II. Надокнада (регрес) на попустот 
5. Висината на надокнада та (регресот) се добива 

со применување на определениот процент на попустот 
.врз регистрираната продажна цена на пансионските 
' угостите локи услуги користена од страна на лицата 
'кои во смисла на точ. 1 од Наредбата за п о в л а с т и ш ^ 
•во угостителството за време на користењето на »годи-
шниот одмор имаат право на попуст од продаваните 
цени на пансионските угостителски услуги. 

Процентот на попустот од иродавпите пени на 
ланснонскптс угостителски услуги е определен, во 

"смисла на точ. 3 од споменатата наредба во тури-
стичката сезона со 40%, а вон туристичката сезона 
со 60с/с. 

Времето на траењето на туристичката сезона и на 
вон туристичката сезона го определува во смисла на 
точ. 7 од споменатата наредба, органот на народната 
•република што е надлежен за промет со стоки. 

6. Регреското барање го поднесуваат до надле-
жна fa филијала на Народната банка на ФНРЈ угости-
телските претпријатија односно одморалишта, прило-
жува јќи ги со тоа барање сите пресметки за кори-
стење на попустот засирени сгд страна на лицата што 
I о користеле наведениот попуст. 

Приложената пресметка за користењето на попу-
стот мора да биде напишана на посебен образец што 
е пропишан во смисла на ова напатствие, а за чие 
издавање се овластува Заводот за унапредување на 
туризмот и угостителството на ФНРЈ. 

7. Откога ќе ја провери исправноста на приме-
ното регресио барање, надлежната филијала на На-
родната банка на ФНРЈ го одобрува износот на регре-
сот на текуќата сметка на угостителското претприја-
тие односно одморалиште, а на терет ^ а ^р. 
ЅОО—490 „Регрес за годишен одмор". 

III. Постапка при користењето на повластицата 
8. Лицата од точ. 1 на Наредбата за повластивте 

»о угостителството за време на користењето на годи-
шниот одмор го " користат одобрениот попуст врз 
основа на потврда од која се гледа дека се наоѓаат 
на годишен одмор и дека имаат право на попуст од 
продавши е цени на пане и он ски те угостителски услуги. 

Примерот на образецот на потврдата со правото 
за користење на попустот за време на годишниот од-
мор е составен дел од ова напатствие. 

9. Потврдата со правото за користење на попу-
стот за време на годишниот одмор се издава врз 
основа на писмено решение од раководителот на 
претпријатието, установата или надлештво го " • " -
деленото лице заминува на годишен одмор. 

Оваа потврла ia издава: 
а) за работниците и службениците на претпри-

јатијата, ус! анови ге и надлештвата. за членовите на 
Сојузот на синдикатите на Југославија и за члено-
вите на синдикатот на Слободната територија на Трет 
— надлр,"т*- -мп с п зррррка на 

раководителот од претпријатието, установата или на-
длетате ото; 

б) за припадниците на Југословенската народна 
армија, за Управата на државната безбедност и за 
Народната милиција — раководителот на соодветната 
установа односно воена единица; 

в) за студенти на универзитети и високи школи 
— здружението на студентите со заверка на декана-
тот на факултетот односно управата на школата; 

г) за личните пензионери — здруженото на 
пензионерите со заверка на околискиот односно град-
скиот народен одбор. 

10. Потврдата со правото за користење на попуст 
за време на годишниот одмор се- издава одделно за 
секој пансионеки угостителски дуќан односно одмо-
ралиште. Доколку носителот на потврдата со право 
на определен попуст сака да го помине својот годи-
шен одмор во повеќе туристички места односно пан-
сионски угостителски дуќани или одморалишта, му се 
издава онолкав број потврди во колку нанси опаки 
угостителски, дуќани или одморалишта сака да го ко-
ристи својот годишен одмор. 

Органите определени за издавање на потврда со 
правото за користење на попуст ќе водат сметка бро-
јот на деновите на сите потврди (доколку се издаваат 
повеќе) да не смее да премине триесет дена. Исто 
така овие органи се должни да му укажат на лицето 
— носителот на потврдата дека определениот попзхт 
може да се користи со боравок од најмалу пет дена 
во ист пансионско угостителски дуќан, огранок одно-
сно претпријатие« или одморалиште, како и неискори-
стените потврди! дека мораат да му се вратат на ор-
ганот што ги издал. 

Сите вратени неискористени потврди ќе се чуваат 
во архивата на органот што е задолжен за издавање 
на тие потврди. 

IV. Завршни одредби 
11. Корисниците на пансионските угостителски у-

слугн со правото на попуст во смисла на Наредбата 
за повластените во угостителството за 'време на ко-
ристењето на годишниот одмор, како и оние што не-
маат право на попуст по споменатата наредба, можат 
да плаќаат пансионски угостителски услуги и други 
туристички услуги (услуги на „Путник") и со инду-
стриски бонови со попуст од 80%. 

12. Поблиски напатствија и толкувања за спрове-
дување на прописите за повластените во угостител-
ството за време на користењето на годишниот одмор 
ќе дава, по потреба, Главната управа за туризам и 
угостителство на ФНРЈ. 

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

Бр. 11561 
20 мај 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, с» р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Серија Бр 
П О Т В Р Д А 

за другарот-ката 
со која има право на користење попустот од продаде-
ните цени на нансионеките угостителски услуги во 
смисла на Наредбата за повластените во угостител-
ството за време на користењето на годишниот одмор 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/52). 

Именува-ниот-та е: 
(член на ССЈ, на синдикатот на 
О Т , припадник на ЈНА и др.) 

Број на членската карта 
Број на личната карта 
потврдата се издава за кс,рис.сге на годишниот 

одмор во времето ___ до . 
со членовите на Фамилијата, и тоа: 
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(чп се г'5«едат имиња и родство) 
(МЛ.) 

(Претседател или секретар на 
организацијата) 

(М. 11) 

(раководител на претпријатието, уста-
новата или надлештво^ односно рако-

водител на воената единица) 

(место) (датум) (корисник на попустот) 

Забелешка: Оваа потврда се издава одделно за секој 
нансионскн угостителски дуќан или одмо-
ралиште, т. е. доколку лицето со право 
на определен попуст сака да го помине 
својот годишен одмор во повеќе панси-
он ски угостителски дуќани односно одмо-
ралишта, му се издава потврда за онолкав 
број дуќаии-одморалишта во колку сака да 
го користи одморот, со тоа траењето на 
одморот во сите д ѕ уќ ан 11 - одм ор алити т а да 
не смее да го прејде поболениот број од 
30 дена. 
Секоја злоупотреба поп издаваново и ко-
ристењето на оваа потврда како и при 
пресметка на попустот повлекува со себе 
кр I тв ич и а о дт ов ори ост. 

II Р Е С М Е Т К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ПОПУСТОТ 

Др\ I арот-ка та -
со членови на фамилијата, користи во угости-

(број) 
телскнот дуќан 

(назив) 
еднодневна ноќевања по 

(број) 
цена од динари 
еднодневни јадења _ по 

(број) 
цена од динари 

ВКУПНО ДИНАРИ: 
И?но: па попустот (40 или 60% Динари: 

Платено Динари: 

(М.П.) 

( р а к о в о д и т е л н а угостителскиот 
дуќан-одморалиште) 

- (место) '(датум) (корисник на попустот) 

333. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите 

на работењето на стопанските претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/52), по предлог од 
Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ 

НА ИНДУСТРИСКИТЕ СТОКИ 
1. — За да се намалат цените на индустриските 

стоки што се продаваат послабо, а кои се наоѓаат 
во залае на трговските претпријатија, .Народната бан-
ка на ФНРЈ ќе им одобрува на трговските претпри-
јатија субвенција според прописите од ова решение. 

2. — Право на субвенција имаат државните тр-
говски претпријатија и трговските претпријатија на 
опт т е ст в ен ит е ор г ани з а цин. 

Немаат право на субвенција: 
доставниците на производните претпријатија; 

)б} т&шичште дуќани (шдухѓриските дервиси); 

в) државните трговски претпријатија и трговски-
те претпријатија на општествените организации што 
се основани после 1 јануари 1952 година; 

г) државните трговски претпријатија и тргов-
ските претпријатија на, општествените организации на 
кои Народната банка на ФНРЈ кај која имаат своја 
текуќа сметка знае дека на залае ги немаат стоките 
од точ. 1 на ова решение и поради тоа субвенцијата 
не им- е потребна; 

д) државните трговски претпријатија и тргов-
ските претпријатија на општествени« организации на 
кои не им е потребна субвенција, бидејќи имаат до-
статочни средства на својата сметка на позитивните 
разлики, во цената; 

ѓ) .продавниците на задругите и трговските прет-
пријатија на задружните организации. 

Претпријашјата под в) имаат право на субвен-
ција доколку добиле како обртни средства стока од 
запа сите на други трговски претпријатија. 

Претпријатијата под б) на кои Народната банка 
на ФНРЈ не ќе им одобри субвенција, можат да по-
дадат жалба до централата на Народната банка -за на-
родната република која ќе донесе конечна одлука во 
согласност со совета за промет со стоки на владата 
на народната република. 

3. — Право па субвенција имаат трговските прет-
пријатија споменати во тон. 2 на ова решение кои 
имаат на запас стоки од послаба продажба од гранката 
на производството 116 (осем солта), 117, 120, 122 
(осем кибрит), 124, 125 и 126. 

4. — Субвенцијата ќе ја одобрува се дипл е го на 
Народната банка на ФНРЈ кај кого претпријатието 
има текуќа сметка според одделно напатствие от Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ. 

5. — Субвенцијата се одобрува врз основа 
барање од трговските претпријатија. 

Барањето мора да содржи: 
а) колку изнесуваат финансиските средства по-

требни за намалување на цените; 
б) износ на бараната субвенција. 
Со барањето претпријатието приложува попис на 

записот на стоките од гранката 116 (осем солта), 117, 
120, 122 (осем кибрит), 124, 125 и 126 со назначување 
на нивната вредност според пописот од 31 март 1952 
година и извод од својата сметка на позитивните ра-
злики во цената со состојба на денот кога се потре-
сува барањето. 

6. — Барањето за да се одобри субвенција прет* 
пријатне™ го поднесува до седиштето на Народната 
банка на ФНРЈ, кај кога се води неговата текуќа/ 
сметка, најдоцна во срок од 15 дена од денот на 
објавувањето на ова решение. 

7. — За одобрување на субвенцијата седиштето 
на Народната банка на ФНРЈ најнапред ќе го упо-
треби салдото на сметката бр. 800112 — Сметка на 
разликите во цената на трговијата. Доколку сред-
ствата на оваа сметка не ќе бидат достаточни разли-
ката ќе се изравна од други средства врз основа на 
одделно решение од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ. 

В. — Банката е должна по поднесеното барању 
да донесе решение во срок од 7 дена од денот кога 
е поднесено барањето. 

9. Напатствија за спроведување на ова решение 
ќе -издава, по потреба, Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата иа ФНРЈ и МинасiepoT 
на финансиите на ФНРЈ. 

10. — Оаа решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија''. 

Бр. 169 
20 мај 1952 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
Министер па Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Министер на. финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 
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334. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивање 

управи на поморските области („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/52), а во согласност со Претседателот 

Еа Советот за законодавство и изградба на народната 
даст на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА УПРА-

ВИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ ОБЛАСТИ 
1) Територијалната надлежност на Управата на 

поморската област на северниот Јадран со седиште 
во Ријека, го опфаќа подрачјето на брегот, острмата 
ц територијално™ море, што се шири внатре на гра-
ницата што иде од државната граница на ФНРЈ на 
реката Мирна кај местото Нови Град, потоа територи-
јалните води на ФНРЈ се4 до висинита на јужниот 
'јбрег на острвото Товарник а отаде по средината на 
преминот помеѓу светилник^ Грујица и острвото То-
ааоњак, северно од острвото Олиб и Силба, по сре-
дината на каналот помеѓу остовото Мауна и светил-
ЈНИ-КОТ Поклиб, по средината на По-вљанскиот канал, 
западно од. острвио Миш јак, источно од острвото 
'Чиковац, по средината на каналот Љубац до увалата 
Св. Марија Магдалена кај Вукичевиќа куќа и црквата 
£в . Марија Магдалена. 

2) Територијадната надлежност на Управата на 
доларската област на Средниот Јадран, со седиште во 
"'Сплит, го опфаќа подрачјето на брегот, острвата и 
териториј ал ното море, што се шири внатре на грани-
цата што иде од копното од увалата на Св. Марија 
Магдалена кај Вукичевиќа куќа и црквата Св. Марија 
Магдалена, по средина на каналот -Љубец, источно од 
,острвото Чиков ац, западно од о с т в ото Миш јак, по 
средина н? Повл-анскиот канал, јужно од острвото 
{Маун и Шкерда опфаќајќи го светилникот По<кли15, 
потоа северно од острвото Олиб и Силба, помеѓу све-
тилкикот Грујица и острвото Товарник до границата 
Па територијалните води а отаде по границата па те-
риторијалните води, зафаќајќи ги остр-вата Јабука, 
'^Светац и Палагруж, до увалата Превлака североза-
падно од светилникот Оштри Рт. 

3) Територијалната надлежност на Управата на 
поморската област на јужниот Јадран, со седиште во 
'Котор, го опфаќа подрачјето на брегот и територи-
ј а л н о море на ФНРЈ, што се шири внатре на грани-
цата која иде до узадата Превлака, случува јќи го 
полуострво^ Превлака, по морскиот брег и по тери-
торијалните води се' до усти ето на река Бојана а 
отаде по државната граница на ФНРЈ по реката Бо-
жана и Скадарско™ Езеро, вклучувајќи ги реките и 
каналите пловни за морските бродови. 

Бр. 1724 
14 април 1952 година 

Белград 
Министер на поморство^ на ФНРЈ, 

РЛ?.нс Баке, е. р. 
Согласен, 

Iпретседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Сојузот за телесно воспитание на Југославија „Пар* 
тизан" со седиилте во Белград, а со дејност на тери-
торијата на Федеративна« Народна Република Југосла-
вија. 

Бр. 5685 
4 април 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ • 

Министер на (Внатрешните работи на ФНРЈ, 
Алексан,рр Ранковиќ, е. р. 

Врз основа па чл. 13 точ. д) од Законот за здру-
женијата, соборите и другите јавни собранија, а но 
пополнување условите од чл. 14, 15 и 16 од овој за-
кон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОБИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 

НА СОЈУЗОТ ЗА ТЕЛЕСНО ВОСПИТАНИЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА „ПАРТИЗАН" 

Се одобрува, според, поднесените правила и про-
грамата на работењето, основањето и работењето на 

336. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на про-
изводите и за производителите спецификации („Слу-
жбен лист. на ФНРЈ", бр. 17/51) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 

ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ЗГРАДИТЕ 

L Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат југословенски стандарди: 
Електрични инсталации во згради 
Обем и преглед на стандардот JUS N.B2.700 
Електрични инсталации во згради 
Поими и дефиниции JUS N.B0.101 
Електрични инсталации во згради 
Општи технички одредби JUS N.B2.701 
Електрични инсталации во згради 
Поставана електрични спровод-

и т и JUS N.B2.702 
Електрични инсталации во згради 
Цеви и нивни прибор — Општи 

услови JUS N.B2.703 
Електрични инсталации во згради 
Инсталационен прибор — Општи 

услови JUS N.B2.704 
Електрични инсталации во згради 
Светилки и преносни направи — 

Општи услови JUS N.B2.705 
Електрични инсталации во згради 
Ел. машини, трансформатори и 

акумулатори 
Општи услови JUS N.B2.706 
Електрични инсталации во згради 
Инсталации во простории со спе-

цифични услови. JUS N.B2.707 
Електрични инсталации во згради 
Инсталации во простории со спе-

цифични уреѓаи JUS N.B2.708 
Електрични инсталации во згради 
Урегати со С Ј IF-IOCHIT цеви за ви-

сок напон JUS N.B2.709 
Електрични инсталации во згради 
Времени инсталации и инсталации 

во дрвени бараки JUS N.B2.710 
Електрични инсталации во згради 
Инсталации од мал напон и слаба 

струја JUS N.B2.900 
2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила 

на 1 септември 1952 година. 
3. Од денот па влегувањето во сила на овие стан-

дарди престануваат да важат сите досегашни преписи 
за изводење електрични инсталации. 

Бр. 2370 
16 мај 1952 година-

* Белград 
В.д. Претседател 

на Сојузната комисија з& стандардизација, 
, инж, Миле Љубичић, џ . 
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337. 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

ОД ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЈА ПРИ СТОПАНСКИОТ 
СОВЕТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ЗА ПРИМЕНА НА 

ПРОПОРЦИИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 

Со Напатствие^ за уплата на амортизацијата на 
државните стопански претпријатија и за користење на 
Средствата на амортизационите фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/52), е пропишано во точ. 5: 

„Средствата о д аморт из ади он ио т фонд, на прет-
пријат јш^УДМХени' во ќе се к р ф & ш 
за: 

а) инвестиционо^ одржување во претпр^ијатието, 
^ ^ ^ н ж с и р Ј ^ е Ј Д ин^есгишште^ 

Средствата наменети за инвестиционо одржување 
служат првенствено за покриќе на расходите на ну-
жно инвестиционото одржување, а потоа, по потреба, 
тие можат да служат и за оние нужни1 инвестиции 
што не се предвидени во општествениот план на 
основната инвестициона изградба." 

Кога претпријатијата изводаг сами (во своите по-
гони) работи на инвестиционо одржување, финанси-
рањето на тие работи, додека се во тек, се врши од 
редовните обртни средства на претпријатието. По за-
вршетокот на работите, претпријатието иапоставува 
фактура за нив и се наплатува кај банката на терет 
на средствата под а) на својот амортизационен фонд. 
По тој начин е обезбедена контрола на банката за 
н ш е неќат а употреба на тие средства, од една страна, 
додека, од друга страна, е многу почиста ситуацијата 
при определувањето на редовните обртни средства на 
претпријатието, оти банката не ќе има потреба да се 
впушта во анализа и оценка кој дел од заиасот на 
материјали и кој дел од смртните средства за одделни 
погони ќе бидат финансирани од средствата на амор-
тизациониот фонд, а кој пак од редовните обртни 
средства. 

Од Централната комисија при Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, 12 мај 1952 година, Белград, 

338. 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

ОД ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЈА ПРИ СТОПАНСКИОТ 
СОВЕТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ЗА ПРИМЕНА НА 

ПРОПОРЦИИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
1) Пресметката на остварениот доход на стопан-

ските претпријатија ќе се врши ири банката перио-
дично. Дополнително ќе се определи во кои периоди 
и за ион гранки ќе се врши таа пресметка. 

Во текот на целиот пресметковен, период претпри-
јатието ќе ги подига при банката како аконтација по-
требните готови пари за исплата на својот работен 
колектив. 

По истекот на секој месец банката ја утврдува 
висината на остварениот доход на претпријатието и со 
примена на просечната стопа на аку)мулацијата и фон-
довите што е дадена за претпријатието, ја утврдува 
остварената акумулација и фондовите и ја распреде-
лува, и тоа: 

а) определениот процент на, акум.улациЈата и 
фондовите му се остава на претпријатието на сло-
бодно располагање; 

б) се утврдува и уплатува износот на' придоне-
сот за социјално осигурување (врз базата на зарабо-
тениот платен фонд што произлегува од остварениот 
доход); . . 

в) преостанатиот износ на акумулацијата и фон-
довите (т. е. од вкупниот износ на акумулацијата HI 

Фондовите по одбивањето на делот з а самостојно ра-
сполагање на претпријатието и делот за социјален 
т пидонес) што се состои од делот за покриќе на бу-
џетските расходи — општествен придонес — како и 
' ° тот за фондот на основната инвестициона изградба, 

ќе се распореди според прописите што веќе постојат. 
Ако се работи за претпријатија чинот пресметко-

вна период е месечен, оваа пресметка се врши редов-

но и уплатите имаат редовен карактер. Во тој случај, 
се утврдува износот на заработениот клатен фонд за 
тој месец и се изнајдува разликата помеѓу тој износ 
и износот на (подигнатите аконтации во текот на ме-
сецот. 

Но, ако се работи за претпријатија чинот пре-
сметковен период е повеќемесечен, овие месечни пре -
сметки на доходот имаат само времен карактер, л 
уплатите на акумулацијата и фондовите карактер V. t 
времени аконтации. Во такви случаи, дури на крајот i: \ 
пресметковниот период редовно се утврдува остваре-
ниот доход на претпријатието за сиот пресметковен 

. период, а со примена на стоката на акумулацијата и 
фондовите се добија, од една страна, износот гх 
остварената акумулација и фондовите и, од други стра-
на, износот на заработениот .платен фонд за тој пе-
риод. Тогаш се утврдуваат и разликите помеѓу поди-
гнатите аконтации за платите во текот на пресмет-
ковниот период и износот на заработениот платен 
фонд, како и разликите помеѓу времените уплати на 
акумулацијата и фондовите.и остварената акумулација 
и фондовите според периодичната пресметка — и то-
гаш се регулираат тие разлики. Ако подигнало прет-
пријатието помали аконтации за платите отколку г?« 
несу ва заработениот платен фонд, добија разлика да 
располага со неа за таа цел; а ако подигнало пого-
леми аконтации отколку што изнесува заработениoi 
платен фонд, тогаш е должно тоа да ја измири таа 
разлика во наредниот период кога подига аконтации 
за платите. Исто така, ако биле помали времените 
уплати на. акумулацијата и фондовите, се врши уплата 
на разликата, а ако биле поголеми се врши сторно на 
претплатата. 

2. За сите други претпријатија како база за утвр-
дување висината на акумулацијата и фондовите и тер-
мин на уплатата служи само платниот фонд. 

3. Државните се леко -е т опански претпријатија (ло-
бра) подигаат при банката во текот на годината по-
требни готови пари за исплата на платите во рамките 
на својот потребен платен фонд. Кога се /подигаат ге-
тови пари - за платите, се уплатува соодветниот при-
донес за социјалното осигурување. 

На крај на годината, се утврдува остварениот до-
ход, и со примена на стоката на акумулацијата и фон-
довите се добија заработениот платен фонд и оства-
рената акумулација и фондовите. При тоа се утврдува/ 
разликата помеѓу подигнатите аконтации за плати и 
заработениот платен фонд. Исто така, при тоа се врши 
рашо делба на остварената акумулација и фондовите 
и се утврдува разликата помеѓу времено .уплатениот 
придонес за социјално осигурување и дефинитивно 
пресметаниот тој придонес. 

4. Централната комисија при ова врши испра-:ка 
на една печатарска грешка во нејзиното соопштение 
од 29 април 1952 година, точ. 2 („Службен лист ка 
ФНРЈ", бр. 25/52), место: „за) минатиот период од 1 
мај 1952 година" треба да стои: „за минатиот период 
до 1 мај 1952 година." 

Од Централната комисија, при Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, 13 мај 1952 година, Белград. 

НА ПРЕЗИДИУМ ОТ Н Д Н Д Р О В Ш Ш Л Ш Т М Д ( В Ш 

„Службен весник на Президиумот на К та 
скупштина на ФНРЈ" во" бројот 5 од 1 март 185- го-
дина објавува: 

Указ за ратификација на Спогодбата за стопан-
ската соработка помеѓу Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и Соединетите Американски Др-
жави; 
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Указ за одликуваното бр. 96/51; 
Прифаќање на Конвенцијата за заштита на човеч-

киот живот на море од 10 јуни 1948 година од страна 
на Југославија; 

Примена на Конвенцијата за привилегиите и иму-
нитетите на специјализираните агенции од 21 ноември 
1947 година на Светската метеоролошка организација 
ед страна на Југославија; 

Ратификација од страна на Турци ја на дополни-
телната конвенција од 13 мај 1950 година кон Меѓу-
народната конвенција од 23 ноември 1933 година за 
провозеше стоки на железниците; 

Пристапување на Никарагва кон Конвенцијата за 
спречување и казнување злочинот на геноцид од 9 
декември 1948 година; 

Ратификација од страна на, Света Столица на Же-
невските конвенции за подобрување судбината на ра-
нетите и болните во војските во војна, за подобру-
вање положбата на ранетите, болните и брод оловните 
иа поморските оружени сили, за постапување со вое-
ните плениш! и за заштита на граѓанските лица за 
време на војна; 

Ратификација на Женевските конвенции за подо-
брување судбината на ранетите « болните во војските 
во војна, за подобрување положбата на ранетите, бол-

вите и бродоломцше на поморските оружени сили за, 
постанување со воените .планини, и за заштита на гра-
ѓанските лица за време на војна од страна на Народ-
на Република Чехословачка. 

Во бројот 6 од 15 март 1952 година објавува: 
Укази за одлпкуватшјата бр.: 59/51, 62/51 и 116/51« 
Во бројот 7 од 1 април 1952 година објавува: 
Укази за о д л и к у в а н а т а бр.: 63/51 и 66/51; 
Пристапување на Јорданија кон Женевските кон-

в е н ц и и за заштита на жртвите од војната од 12 август 
1Ф49 година. 

Во бројот 8 од 15 април 1952 година објавува: 
Указ за ратификација на Спогодбата за рибарење 

на талпјанските рибари во југословенските води, со 
прилозите; 

Указ за ратификација на протоколот за продол-
жување Спогодбата за рибарење на талијански те ри-
бари во југословенските води; 

Указ за о д л и к у в а н а т а бр. 82/51. 
Во бројот 9 од 1 мај 1952 година објавува: 
Указ за одликување бр. 92/51; 
Записник на XIII седница »на Веќето на народите 

иа Народната скупштина на Федеративна Народна Ре-
• публика Југославија одржана на V редовно заседание 
" ( о д второто свикување) -од 28 март 1952 година во 

{Белград; 
Пристап на Република Кореја кон Меѓународната 

конвенција за телекомуникации од 2 октомври 1947 
година; 

Бурма го признава за полноважно пристапувањето 
што го извршила во нејзино име Велика Британија на 
24 декември 1938 година кои Конвенцијата за изедна-
чување извесни прописи за меѓународниот пренос по 
воздух, потпишана во Варшава на 12 октомври 1929 
година; 

Применување на Меѓународната конвенција за 
автомобилски сообраќај и Меѓународната конвенција 
за сообраќај по друмови и патишта од април 1926 го-
дина помеѓу Федеративна Народна Република Југосла-
вија и Федеративна Република Немачка. 

Наредба за пренесување надлежноста на Истар-
с к о г окружен народен одбор на околиските народни 
одбори Копар и Бује; 

Наредба за измена на Наредбата бр. 2 од 19 март 
1952 година, за движењето на населението помеѓу Ју-
гословенската и Британско-Американската зона на 
ССТ, Федеративна Народна Република Југославија и 
други земји; 

Наредба за отворање филијала на Народната бан-
ка на ФНРЈ во Копар и Бу је; 

Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за патните исправи на постојаните жители 
на Југословенската зона на ССТ што важат за пату-
вање во странство; 

Овластение на Истарската банка Д. Д. Копар и 
нејзините филијали да можат да вршат сите девизно-
валутни работи на подрачјето на Југословенската зона 
на ССТ; 

323. 

ВОЈНА УПРАВА НА ЈНА НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА З О Н А О Д СЛОБОДНА 

ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ 
„Службени лист Војне управе ЈНА Југословенов 

лоне Слободне територије Трста" во бројот 3 од 15 
мај 1952 година објавува: 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

Задолжително толкување на членот 1, вто-
риот дел, 1 глава од Законот за општестве-
ниот план на Федеративна Народна Релу-
блика Југославија ва 1952 • година 

$24. Уредба за ограничување важењето на Уред-
бата за паричната надокнада наместо боно-
вите за прехрана — — — 

325. Уредба за дополнување Уредбата за прија-
вување боравокот — — — 

326. Уредба за укинување Уредбата за оснивање 
и работење на државните мајсторски рабо 

, „. тилииди на ликовната уметност 
(327) Наредба за повластените во угостителството 

за вр ем« на користење годишен одмор — 
'328. Општо напатствие за школувањето во шко-

лите за општо образование — 
329. Правилник за фондот за превентивни и ре-

пресивни мерки на Државниот осигурите лен 

330. Правилник за воведување звањето учител 
на практична настава во пр осветио-науч-
ната служба — — — — -

331. Наредба за извоз и увоз на публикации, 
пропаганден материјал, уметнички фотогра 
фин и равни узорци — -

332. Напатствие за надокнада (регрес) на попу-
стот од продаваните цени на пансионските 
угостителски услуги и за постапката при 
користењето повластици за време на годи-
шен одмор 
Решение за доделување субвпецин на тр-
говските претпријатија поради намалување 
цените на индустриски стоки 

334. Решение за територијалната надлежност на 
управите на поморските области 

335. Решение за одобрување основањето и ра-
ботењето на Сојузот за телесно воспитание 
на Југославија „'Партизан" — 

336. Решение за- донесување југословенски стан-
дарди, за електрични уреѓаи во згради 

337. Соопштение од Централната комисија при 
Стопанскиот Совет на Владата на ФНРЈ за 
примена на пропорците од општествениот 
план 547 

338. Соопштение од Централната комисија при 
Стопанскиот Совет на Владата на ФНРЈ за 
примена на пропорциите од општествениот 
ш а и —. 547 
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