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240. 
Врз основа-на членот 74 точ. 16 од Уставот на 

ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, ГТрезидиу-
мот на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија, издава 

У К А З 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ФАБРИКАТА НА ОБУВКИ „КО-
ЗАРА" ВО ЗЕМУН, ВАРАЖДИНСКАТА ИНДУСТРИЈА 
НА ОБУВКИ „ВИО" ВО ВАРАЖДИН, КАРЛОВАЧ-
КАТА ИНДУСТРИЈА НА КОЖИ „КИК" — ПОГОНОТ 
Ш ВО КАРЛОВАЦ И ФАБРИКАТА НА ОБУВКИ — II 

ПОГОН ВО КРАЊ, ЗА ПРЕТПРИЈА+ИЈА ОД 
ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 

Претпријатијата од републичко значење: Фабри-
ката на обувки „Козара" во Земун, Вараждина,ката 
индустрија па обувки „Вио" во Вараждин, Карл (Знач-
ката индустрија на кожи1 „Кик" — погон Ш во Кар-
ловац и Фабриката на обувки1 — II погон во Кран. 
ice одредуваат за претпријатија од општо државно зна-
чење. 

Владата на ФНРЈ ке го изврши овој указ. 

У. бр. 470 
12 април I960 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 4 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

241. 
Врз основа на членот 13 од Законот за крајбре-

жното море ' ћа Федеративна Народна Република Ју -
гославија, по предлог од Министерот на народната 
одбрана, Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРИСТАПОТ, ПЛОВИДБАТА И БОРАВОКОТ НА 
СТРАНСКИТЕ БОЈНИ БРОДОВИ ВО ТЕРИТОРИЈАЛ-
КОТО МОРЕ И ВО ВНАТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
Член 1 

Како бојни бродови во смисла на оваа уредба се 
сметаат како бојните бродови на сите класи така и 
сите бродови што го веат бојното знаме на државата 
на која што и припаѓаат, односно бродовите што се 
забележени во. флотната листа на бојната морнарица 
од таа држава. 

Територијалното море и внатрешните морски; води, 
во смисла на оваа уредба, одредени се со членовите 
2 до 7 од Законот за крајбрежното море на ФНРЈ. 

Член 2 
На странските бојни бродови дозволено им е 

иеофанзивно поминување низ територи јалном море на 
ФНРЈ, 

Поминувањето на странскиот боен брод не е нео-
фазивно аки овој го користи територијално™ море 
на ФНРЈ во цел да изврши такво дејствие- кое што ја 
загрозува безбедноста и јавниот поредок на Федера-
тивна Народна Република Југославија," нејзините ма-
теријални или санитарни интереси, како и сигурноста 
на пловидбата во овој морски појас. 

Повекје од три странска бојна брода со исто зна-
ме не можат во исто време да поминуваат низ тери-
торијално™ море на ФНРЈ, освен врз основа на по-
себно одобрение од Владата на ФНРЈ. 

Член 3 
Поминувањето низ внатрешните морски води и 

боравокот на странските бојни бродови" во внатре-
шните морски води, луките и сидриштата на ФНРЈ, 
исклучително го одобрува Владата на ФНРЈ. 

Одобрувањето за вамво поминување и боравок 
треба да биде благовремено барано п о дипломатски 
пат. Ова барање треба да содржи следни податоци: 

а) број, класа и имиња на бродовите ; 
б) име на југословенската лука што странските 

бојни бродови имаат намерених да ја посетат; 
в) маршрутата низ крајбрежното море На ФНРЈ; 
г) цел на довог јањето; 
д) време на боравокот со одделно назначување 

боравокот во секоја југословенска лука; 
гј) бројот и типот на укрцаните воздухоплови; 
е) чинот и името на командантот на бродот, од-

носно бродскиот состав; и 
ж ) -целокупната бројна состојба на лугјето, на 

секој брод. 
Член 4 

Доколку Владата на ФНРЈ во одобрението што 
го издава врз основа на ст. 1 чл. 3 од оваа уре нба 
инаку не одлучи, бројот на странските бојни бро-
дови од исто знаме што истовремено ги посетуваат 
внатрешните морски води, луки или сидришта на 
ФНРЈ или борават во нив се ограничува на три. 
Срокот на боравокот на еден ист странски боен брод 
не може да биде подолг од 10 дена, освен ако Вла-
дата на ФНРЈ не одлучи поинаку. 

Член 5 
Одредбите на чл. 3 и 4 од оваа уредба не се одне-

суваат на бојните бродови со кси што доззг ј аат ше-
фовите на државите и претседателите на Владите 
како и на бојните бродови со кои што довогјаат ше-
фовите на на речни дипломатски мисии. 

Поминувањето низ кра јбрежното море на ФНРЈ, 
односно боравокот на овие бродови во внатрешните 
морски води, луките и сидриштата на ФНРЈ, има да 
му се нотифицира на Министерството на надворешни-
те работи на ФНРЈ. 

Член 6 
После доб ив ено то одобрение за пристап и бора-

вок на странските бојни бродови во внатрешните 
води, лу ките, и сидриштата на ФНРЈ а најмалку 
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7 лена пред да улловат, по дипломатски пат ке и се 
соопшти на Владата на ФНРЈ точното време на Аово-
г јањето на "бојните бродови во југословенските луки. 

Срокот од претходниот став важи и за нотифи-
кацијата на товорјањето на бродовите од членот 5 
на оваа уредба. 

Член 7 
Одредбите на членовите 3, 4 и 6 од оваа уредба 

^е се однесуваат на странските бојни бродови кои 
што се присилени да упловат во внатрешните морски 
воли, луки или сирдишта на ФНРЈ, поради виша сила 
'Или поморски незгоди, се додека таа потреба трае. 
Престанокот па потребата ја утврдуваат надлежните 
•органи на ФНРЈ. Овие бродови имаат по правило да 
упловат во некоја од југословенските луки Тито се 
отворени за с а о б р а ћ а ј . 

Член 8 
Командантите на бродовите наведени во прет-

ходниот член должни се после упловувањето во вна-
трешните морски води, луки или спдришта на ФНРЈ 
да им дадат на најблиските воено — поморските, во-
ените или лучките органи на ФНРЈ следни податоци: 

а) име на бродот односно на бродовите; 
б) причина на довог јањето; 
в) да ли им е потреба и некоја помошт; 
г) приближно време на боравокот; и 
л) име на командантот на бродот, односно на 

бродскиот состав. 

Член 9 
Во лукпте на ФНРЈ во кои што на почесна паљба 

се отпоздравува со почесна паљба и во кои што се 
к з ѕ о г ј а а т или во кои што ке улио®ат југословенски 
бојни бродови кои што можат да одговорат со по-
чесна паљба, странските бојни бродови се должни, 
ако тоа можат да извршат територијален поздрав со 
почесна паљба по меѓународниот церемонијал. 

Член 10 
Странските подморници за време на поминува-

њето низ т е р и т о р и ј а л н о ^ море и внатрешните морски 
•води на ФНРЈ, како и за време на боравокот во нив, 
должни се постојано да бидат врз поврвнината на 
морето. 

Член 11 
Странските бојни бродови должни се да земаат 

југословенски пилоти за пловидба во внатрешните 
морски води, лупите или на сидриштата на ФНРЈ. 
Шкотската служба е без пари. 

Член 12 
Пред влегувањето во дуката или сидриштата на 

ФНРЈ, на странскиот бојни брод довогја претставник 
на надлежниот југословенски воено-псморски односно 

• воен орган (офицер за врска). Неговата должност е: 
а) на командантот на странскиот бојен брод да 

му го соопшти местото на приврзување™ или си-
дрење™; 

б) на командантот на странскиот боен брод да 
му предаде на употреба еден примерок од оваа 
уредба; 

в) од командантот на странскиот боен брод да 
побара да го пополни пропишаниот прашалник (ке-
стионер) за натамошна службена употреба; и 4 

г) на командантот на странскиот боен брод да му 
ги соопшти најнужните прописи и правила што ва-
жат во односната лука. 

Член 13 
Местото на приврзување™ односно сидрење™ на 

странскиот боен брод, односно составот го одреду-
ваат надлежните југословенски воено-поморски, од-
носно, ако озне ги нема, дупките органи. 

Југословенските воено-поморските или воените 
органи должни се на време да испратат офицер за 
врска на странскиот боен брод и што е можно побрза 
да одредат место за приврзување или сидрење. Во 
случај кого офицерот за врска не ке ста&з на време 
на 'странскиот боен брод, командантот на бродот сам 
го избира местото за времено сидрење, р а к о в о д е ј ќ и 
се со советите на пилотот, поморските прирачници и 
месните лучки правила доколку му се познати. 

Член 14 
На ненаоружените пајаци (на весла, мотор или 

на пара) од странските .бојни бродови им се дозво-
лува пловидба во границите на лупата односно си-
дриштето во кое што се навогјаат, под услов на по-
штување на дупките правила и напатствијата на ју-
гословенските доено-поморските или воените органи. 

Член 15 
Излегување на копно на посадата од с т р а н к и т е 

бојни бродови се дозволува под услов да е во про-
писана унифрома и без оружје . Офицерите и подо-
фицерите можат да носат ладно оружје што го носат 
со односната униформа. 

Излегување на посадата на копно се регулира со 
спогодба метју командантот на бродот и надлежниот 
југословенски командант, согласно со прописите што 
важат за припадниците иа оружените сили на ФНРЈ. 
Тогаш се одредува и бројот на лугјето што се пу-
штаат на копно, како и времето за вражја ње на броде г. 

Посадата на и р а н с к и т е бојни бродови мора да се 
придржува до сите препиен што важат за односната 
лука или место. 

Член 16 
Заминување на странскиот боен брод и, в р а ќ а њ е 

од истиот на дуката што не с п а ѓ а а т во бродската 
посада дозволува надлежниот југословенски коман-
дант по претходна спогодба со командантот на стран-
скиот боен брод, вод е јк ји при тоа сметка за пасо-
шки те и царинските прописи. 

Дипломатските и конзуларните претставници на 
државата на која што и припаѓаа странскиот боен 
брод имаат право на слободен пристап на бродот. 

Член 17 
На странските бојни бродови за време на нивниот 

боравок во внатрешните морски води или во теоитс-
ријалното море на ФНРЈ, односно за време на поми-
нувањето низ нив, покрај дејствијата што се забра-
нети со прописите на ФНРЈ и со меѓународните пра-
вила, не им се дозволува нити: 

а) вршење ка геодетски и хидоографски работи; 
б) снимање, скицирање, цртање или ссстазање 

опип ' ка брегот и на ефектите на брегот; 
в) артилериско и торледко стрелање како и ма-

кар гсе друго стрелање: 
г) р е ф л е к т о р е ^ вежби; 
д) покрети на наоружани кг.'је ци, вежби на .пајаци 

со наоружана посада и искрцување на наоружани 
лугје, како и било какви покрсти со укопани ;'ур:-:а!-к« 
пловни средства или со укрцали подморници; 

гј) п о л е т у в а њ е на бродски или влечни возду-
хоплови и подигање во воздух а е р о с т а р 

е) положување на мини, макар и поради ве-
жбање ; 

ж) вршење дејствија што можат да предизвикаат 
подводна експлозија; 

з) вршење хемиски вежби, и 
и) извршување на смртна казна. 
Во исклучителни случаи некои од горе опомена-

тите дејствија можат да се вршат воз основа на од-
д е л н о ' о д о б р е н и е кое што мора л" бара со р^тозен 
дипломатски пат од Владата на ФНРЈ. 

Воено-поморските или воените -органи на ФНРЈ 
можат, на молба од командантот на странскиот боен 
брод, да дозволат: 
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1 а ) вежби со ка јади (веслање, едрење и е*.) во 
границите на дуката или сидриштето; 

б) искрцување на наоружана посада во строј 
корали участие во паради и свечаности на закоп; и 

в) вршење на подводни работи врз сопствениот 
брод. 

Член 18 
Странските бојни бродови за време на боравокот 

с о внатрешните морски води или во т е р и т о р и ј а л н о ^ 
море на ФНРЈ, должни се за употреба на своите бе-
зжични, телеграфски и телефонски апарати да бараат 
дозвола од надлежните воено поморски или воените 
органи на ФНРЈ со соопштување на системот, дол-
жнината на брановите и дневниот распоред на наме-
раваниот безжичен саобраћа ј . 

Во случај на странските бојни бродови да им е 
невозможно од било кои оправдани причини да ба-
р а а т дозвола што е н а в е д е н а ^ о претходниот став тие 
се должни: 

а) да се придржуваат до забраната на емитовање 
на таласот од 600 м освен сигналот за случај на по-
морска незгода или на одговарање) на овој знак; 

б) да избегнуваат да пречат на безличниот сао-
б р а ћ а ј на југословенските постојани и подвижни без-
жични станици; 

в) да прекинат давање на апарати што не се по-
десени за емитовање на чисто непритаени таласи; 

г) да прекинат емитовање по барање иа југо сло- . 
венските военонпоморски или' воени органи или на 
макар која југословенска државна безлична станица. 

Ако во дуката или на сидриштето се навогјаат 
единици на југословенската бојна морнарица, коман-
дантот на странскиот 6oeif- брод, односно бродскиот 
состав мора поради употреба на своите безжични, те-
леграфски и телефонски апарати претходно да се со-
гласи со најстариот команди ут на овие еди и иди. 

' .лен 19 
Во .случај на оружано судирање во кое што Фе-

деративна Народна Република Југославија е неутрална, 
за внатрешните морски води и тернторијалното море 
на ФНРЈ важат сите прописи на Федеративна Народна 
Република Југославија како и прописите и општите 
правила на меѓународното право за неутралност^. 

Член 20*У ј 
Доколку странските бојни бродови и нивните по-

сади не ке се придржуваат кон одредбите на оваа 
•уредба и другите прописи што важат во односната 
лука, надлежните ју гост ов ек ски воено-поморски или 
воени органи ке побараат од командантот на стран-
скиот боен брод, односно бродскиот состав да се при-
држува кон тие прописи и во пето време ке ги изве-
сти своите претпоставени ' за повредата на прописите 
што се случила. Ако командантот па странскиот боен 
брод, односно на бродскиот состав пееле извршената 
опомена не бп пр ев зел достаточни мерки за пошту-
вање на прописите, надлежните југословенски органи 
0'е бараат бродот, односно бродскиот состав , во одре-
шен срок да ги напушти југословенските води. 

На странски боен брод, односно на бродскиот со-
став може во исклучителни случаи да му се откаже 
гостопримство. Таков брод должен е да ги напушти 
југословенските води во срокот што е одреден во от-
казот на гостопримството. За откажување на госто-
примството по дипломатски, пат ке биде известена 
владата на државата чие знаме бродот вее. 

Член 21 
Владата на ФНРЈ може, кога тоа државниот ин-

терес го бара, да му забрани на стран оките бо јни 
бродови од една или повекје земји поминување и бо-
равок во тер игор и ј а ли от о море или во внатрешните 
морски води на ФНРЈ. Таква забрана ке се објави в з 

„Службениот лист на ФНРЈ* а исто така ке се и мо-
дифицира по дипломатски! пат на владите на заинте-
ресираните земји. 

Член 22 
Оваа уредба важи само во времето кога Федера-

тивна Народна Република Југославија не се навогја 
во воена состојба и се применува само на бојните 
бродови од оние држави што не се во бојна состојба 
ни со која држава во времево кога нејзините бродови 
довогјаат во терито ри јадното море и во внатрешните 
морски води на ФНРЈ. 

Член 23 
За извршувањето на оваа уредба надлежни се 

југословенските воено-поморски или воени органи, а 
ако во односната лука ги нема, тогаш дупките органи* 

Член 24 

Поблиски одредби за извршувањето на оваа 
уредба прописува Министерот на народната одбрана. 

Член 25 

Озаа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" . 

10 април 1950 година 
Белград 

Претседател на владата на ФШЈ«1 
и Министер на народната одбрана. 

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

2 4 2 . 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот на те-
шката индустрија на ФНРЈ и Министерот — Генерален 
директор за металургија, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ 
. " ИНСТИТУТ ЗА ЛЕСНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Институтот за леони метали, што е основан при 

Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ со 
Уредбата за оснивање Институт за лесни метали 
(„Службен лист па ФНРЈ", бр. 45/49), преминува во 
состав на Генералната дирекција за металургија, која 
што е основана со Уредбата за оснивање Генерална 
дирекција за металургија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/50). 

Член 2 
Во текстот на Уредбата за оснивање Институт за 

лесни метали наместо зборовите „.Ми ни етерот на те-
шката индустрија на ФНРЈ", се ставаат зборови „Ми-
нистерот — Генерален директор за металургија" , - а 
наместо зборовите „Министерството на тешката инду-
стрија на ФНРЈ" се ставаат зборовите „Генералната 
дирекција за металургија" . 
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Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето в о „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" . 

13 април 1950 година 
Белград. 

Претседател на Владата , на ФНРЈ, 
и Министер иа народната одбрана, 

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

Министер на тешката индустрија на ФНРЈ, 
Франц Лескошек, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ — Генерален 
ч. директор на металургија, 

Вељко Мичунович, с. р. 

243. 
Врз основа на чл. 130 точ. 6 од Законот за соци-

јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии, Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЈМАЛИТЕ ИЗНОСИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ 
ИСПЛАТУВААТ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНАТА 
ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДНИНАТА ПОРАДИ НЕСРЕКЈА 

НА РАБОТА И ФАМИЛИЈАРНАТА ПЕНЗИЈА 

1) На уживателите на личните пензии, инвалид-
нините поради несрекја на работа и на уживателите 
од фамилијарните пензии чии што пензии односно 
инвалиднини се помали од долу наведените износи, 
ке им се исплатуваат со пензијата односно инвалидни-
ната и .привремени додатоци, и тоа : 

а) на уживателите на личните пензии ке им се 
исплатува привремен додаток во висина на разликата 
помегју личната пензија и следните износи: 

Динари 
месечно 

за помалку од 10 години работен однос до 1.200 
за 10 и пор.ек]е години, но помалку од 15 г. до 1.400 
за 15 и повекје години, но помалку од 20 г. до 1.500 
за 20 и повекје години, но помалку од 25 ѓ. д о 1.600 
за 25 и повекје години, но помалку од 30 г. д о 1.700 
за 30 и повекје години, но помалку од 35 г. до 1.800 
за 35 и повекје години до 2.000 

- На уживателите на инвалидската пензија на кои 
што им е призната пензијата .поради јВ&ррекја и а . рау; 
бота поради намалувањето способноста за работа 
преку 75% ке им се исплатува привремен додаток во 
висина на разликата по метју таа пензија и износот 
од 2.000 динари. 

б) На уживателите на инвалиднината поради 
несрекја на работа ке им се исплатува привремен до-
даток во висина на разликата помегју ине ал иднината 
и следните износи: 

Динари 
месечно 

за намалување способноста за работа пре- : 

ку 337з% а помалку од 50% до 800 
од 50% ДО' 60% д о 1.200 
о д 60% заклучно до 75% . до 1.600 

в) На уживателите на фамилијарните пензии ке 
им се исплатува привремениот додаток во висина на 
разликата помегју фамилијарната пензија И/ следните 
изиоси: 

Динари 
месечно 

за 1 член (вдовица, вдовец или дете без 
родители) до 1.000 

за 2 члена (вдовица или вдовец со дете 
или за д в е деца без родители) до 1.200 

за 3 члена (вдовица или вдовец со две 
деца или за три деша без родители) до 1.400 

за 4 члена (вдовица или в д о в е ц со три 
деца или за четири деца без родители) до 1.600 

за 5 члена (вдовица или в д о в е ц со четири 
деца или за пет деца без родители) д о 1.800 

за 6 и повекје члена до 2.000 
Ако останатиот брачен другар нема право на пен-

зија , на децата им припагја додаток во висина на ра -
зликата mo мег ју ' пензијата и следните износи: 

Динари 
месечно 

за 1 член д о 500 
за 2 члена д о 1.000 
за 3 члена до 1.200 
за 4 члена до 1.400 
за 5 члена , до 1.600 
за 6 и повек је члена до 1.800 

Во истите износи ке им се исплатува и додатокот 
на внучињата и на тугјите деца без родители што 
примаат ф а м и л и ј а м а пензија . 

На уживателите на родителската пензија ке им сг 
исплатува разликата п о м е н у износот на одредената 
родителска пензија и 1.000 динари месечно без оглед 
да ли се работи за еден родител или за два. 

2) На уживателите на инвалидската пензија што 
имаат право на посебен додаток за туг ја помошт и 
(надгледување во смисла на членот 51 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии, а.ко е ово ј додаток помал 
од 1.000 динари ке/ им се исплатува покра ј о в о ј до-
даток и разликата до 1.000 динари. 

3) Ова решение влегува в о сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На« 
родна Република Југославија" , а ке се применува од 
денот на ВД§Ј^вањето во сила на Законот за соци-
јалното осигурување "на работниците ' и службениците 
и нивните фамилии. 

IV бр. 1537 
13 април 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

_ 244. 
"Врз о с н б в Т ^ а членот 2 став 2 . ед. за 

финансирањето и финансиското* работење на здрав-
ствените установи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
103/49), в о согласност со Претседателот на Комитетот 
за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, 
прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА СТРУКТУРАТА НА ЦЕНАТА НА УСЛУГИТЕ ЗА 
ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРЖАВНИТЕ ПРИРОДНИ ЛЕКУ-

В АЛИШТА 
1) Прописите од ова напатствие се однесуваат на 

државните природни лекувалишта, и тоа само во по-
глед на нивната основна дејност-бањско или климат-
ско лекување. 

Воколку природните лекувалишта покра ј основ-
ната дејност вршат и некоја споредна дејност, на так-
вата дејност ке се применуваа ! соодветните про-
писи. 
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2) Природните лекувалишта се делат на катего-
рии со оглед на нивните специјални лекувалишни, 
општо-културни и технички уреди. 

Општи прописи за поделбата на природните леку-
" вал ишта на категории донесува Претседателот на Ко-

митетот за заштита на народното здравје на Владата 
на ФНРЈ, а р а з в р н у в а ш е на поедини лекувалишта во 
одредени категории го врши министерот на народното 
здрав је на народната* република. 

3) Природните лекувалиште ги вршат следните 
ле чи липши услуги: 

а ) амбулантни прегледи; 
б ) канења и други процедури на лекувањето; 
в) услуги за сместуваше; 
г) услуги на исхрана; 
д) општи боравишни услуги; 

4) Структурата на продажните цени на лекували-
шните услуги ги опфакја следните елементи; 

1) Платите на санитетски^! и техничко-помошнпот 
персонал 

2) Материјал ' 
I ) Трошок на услугата 
3) Амортизација 
I I ) цена на чинењето 
4) Режија на погонот 
5) Режија на управата 
6) Допринос на административносператиЕИИот га* 

ководител 
7) Допринос на кадровите' 
III. Полна цена на чинењето 
8) Добивка 
IV Продавца цена на услугата 
.Претседателот на планската комисија на народна 

република, врз основа на образложениот предлог од 
министерот на народното здравје на народната репу-
блика, во рамките на општите напатствија на Прет-
седателот на Сојузната планска комисија, ке донесе 
поблиски прописи за тоа што о п ф а ќ а а т поедини еле-
менти на полната цена на чинењето. 

5) Основицата за пресметување на продавната 
цена на лекувалишните услугу наведени во точ. 3) 
под а), в), г) и д) на ова напатствие е единица од-
ложно лекувал иш на та услуга (амбулантни преглед, де-
Нот на сместувањето, дневната Ш р а н а и денот И 
боравањето) . " : - ; • 

Основица за пресметување на продавната цена за 
капење, и другите процедури на лекување (точ. 3) 
под б) е единицата на одредениот вид на услугата 
од таа трупац која што1 за секое лекувалиште ј а одре-
дува министерот на народното здравје на народната 
република. 

6) Претседателот на планската комисија на на-
родната република на предлог на министерот на на-
родното здравје на народната република ке пропише 
за сѕкое лекувалиште и за секој вид на лекувалишни 
услуги нормативи за трошковите на услугата (еле-
менти под и 2) од тон. 4) на ова напатствие) . 

Министерот'''"на народното здравје на 'народната 
република во согласност со претседателот на план-
ската комисија на народната република ке нормира 
за секое лекувалиште елементи под 4) и 5) од точ. 4) 
на ова напатствие, и тоа во проецнти од нормативите 
на трошкови!е на услугите. * 

Министерот на народното _ здравје на народната 
република во согласност со претседателот на .план-
ската комисија на народната република и министерот 
на финансиите на народната република ке ги нормира 
'елементите под 6) и 7) од точ. 4) на ова напатствие, 
и тоа во проценти од 'Нормативите на трошковите на 
услугата. Тие проценти, се исти за сите лекувалиште 
и за сите видови на услуги. 

7) Амортизацијата на основните средства се врши 
во цел на замена на основните средства и. во цел на 
нивните големи поправања 

Висината на амортизационата стопа (за елементот 
под 3) од точ. 4) на ова напатствие ја одредува 
з а . с е к о ј вид услуга и за секоја категорија лекува-
лпшта министерот на финансиите на народната ре-
публика, по предлог на министерот на народното 
здравје на народната република, а во согласност со 
претседателот на планската комисија на народната 
република. 

Износот на амортизацијата се пресметува, со 
применувањето на одредена амортизациона стопа на 
нормативот од трошковите на услугата на д о т и ч н о м 
лекувалиште. 

Министерот на финансиите на народната репу-
блика, на предлог на министерот на нарадото здравје 
на народната република, а во согласност со претсе-
дателот на планската комисија на народната републи-
ка, одредува колкав дел на амортизациониот износ 
ке се употреби за заменување на основните средства, 
а колкав дел за големи поправања. 

Деловите на амортизационите износи што служат 
за замена- на основните средства се уплатуваат во 
општодржавниот амортизационен фонд. 

Деловите од амортизационите износи што се на-
менети за големи .поправања го сочинуваат амортиза-
циониот фонд на л е к у в а л и ш т е ^ со кој што лекуза-
лиштето самостојно раководи врз основа на своите 
одобрени финансиски планови. 

Лекувалиштата ти полагаат сите амортизациони! 
износи на вкупната количина на извршените лекуиз-
лишни услуги во минатиот месец ка ј Државната инве-
стициона банка на ФНРЈ до 10-ти во месецот. 

'8. Прописите на членовите 6, 7, 8 и 9 од Уредбата 
за општо државниот амортизационен фонд на рудар-
ството и индустриското производство и амортизаци-
ониот фо,нд на државните рударски и 'индустриски 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15Л7) 
важат и за државните природни лгкузалишта. 

9) Добивката која што ја остваруваат државните 
природни лекувалиште се состои од планската и над-
планската добивка. 

10) Планската добивка се остварува со примену-
вањето на одредената стопа на добивката на плани-
раните трошкови на услугата на л е к у в а л и ш т е ^ (еле-
менти под 1) и 2) од точ. 4 на ова напатствие). 

Владата на народната република, по предлог на 
народната 

република, ја одредува аа ..СЗ& 
која категорија на д р ж а в н и ' природни лекувал ишта;'1 

11) Надпланската добивка е добивка која што 
л е к у в а л и ш т е ^ ја остварува со снижувањето на сво-
јата со плач предвидената полна цена на чинењето. 
Ова снижување може да стане заради поцрна органи-
зација на работата и рационална искористување на 
лекувалишните уреди. 

12) Планската добивка се распоредува на след-
ниот начин: 

1) За уплата на контролниот износ во буџетот; 
2) За допринос на фондот на раководството спре-

ма понатамошните прописи на ова напатствие; 
3) За допринос на фондот за кулгурно-просвет-

ната Џа&тТ : ' 
4) До 10% на слободно располагање на лекува-

л и ш т е ^ ; ' i 
5) Д о 10% на слободно располагање на админп-

стративно-оперативниот раководител; 
6) Остатокот на добивката се распоредува по 

финансискиот план на лекувалиште™. 
Надпланската добивка се расподелува на след-

ниот начин: 
1) За допринос на фондот на раководството спре-

ма понатамошните прописи на ова напатствие; 
2) За допринос на фондот за културно-просвет-

ната работа; 
3) Д о 20% на слободно располагање на лекува-

лиште то>; 
- 4 ) Остатокот за плаќање во буџетот. 
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Процентите за слобдоно располагање од план-
ската и надпланската добивка, во границите од пред-
ходннте Ставови, ги одредува министерот на финан-
сиите на народната република по предлог на мини-
стерот на народното здравје на народната република. 

13) Делот о д (планската и надпланеката добивка 
со кој што лекувалиште™ слободно располага, од-
носно делот од планската добивка со кој што адми-
к и е го ати Е н о -оп е р а т ив н и о т раководител слободно ра-
сполага, може да се употреби во цели коп што не се 
(предвидени со планот, и тоа : 

а) за помали потреби на рационализација и на-
бавка на ситен инвентар; 

б) за технички и технолошки -испитувања; 
е) за исарнување на сигурносните уреди и хи-

гиенските услови на работата. 
14) При секое. државно природно лекувалиште се 

оснива фонд на раководството. 
Средствата на фондот на раководството служат: 

а) за наградување рацнонализатори и н о в а т о р а 
како и други работници и службеници на лекувалн-
штето кои што нарочно се истакнале во работата; 

б) за - издигање -стручната спрема на работни-
ците и службениците; 

в) за изградба жилишта за работниците и слу-
жбениците; 

г) за изградба социјални установи за работни-
ците и службениците ( -етски јас ти, обденишта, амбу-
ланти, ресторан™ и е;:.); 

д) за изградба и уредување културни установи 
за работниците и службениците (клубови, библиотеки, 
читалишта, биоскопи, игралишта и ел.). 

Од фондот на раководството не можат да се на-
градуваат директорот на лекувалиште™ и неговите 
помошници. 

15) Со фондот на раководството раководи дирек-
торот на лекувалиште™. 

Директорот е должен при употребувањето сред-
ствата од фондот на раководството д% се советува со 
синдикалната подружница, која што може на одлуките 
на директорот да става примедби до надлежниот ад-
мпнистратнБНО-оператнвен раководител. 

16) Средствата на фондот на раководството се 
остваруваат од остварената планска и надпланска до-
бивка на лекувалиштето, врз основа на одредените 
стопи. 

17) Стоиата на доприносот од планската добивка 
ја одредува за секое лекувалиште адмпнистратвнно-
сперативниот раководител по следниот образец: 

П Х Ф 
Сд — 

д 
при кое што значи: Сд — стопа иа дспрнносот од 
планската добивка, 

ГГ = вкупен планиран годишен износ на платите 
на сите работници и службеници, 

Ф = О пшт см ет ков е,и фа ктор, 
Д = вкупен планиран годишен износ на добив-

ката па лекувалиште™. 
Општиот сметковни фактор од претходниот став 

го одредува Министерот на финансиите на ФНРЈ по 
предлог на министерот на народното здравје на на-
родната република, а по претходното мнение на Цен-
тралниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија. 

Лекувалиште кое што има стварно полна цена на 
чинењето по пресметковната единица неоправдано 
поголема од планираната, за односниот пресметковен 
период го губи правото на доприносот од фондот на 
раководството. Решение за тоа донесува министерот 
на народното здравје на народната република при 
одобрувањено на завршната сметка. 

18) Од остварената надпланска добивка лекува-
лиште^ уплатува во фондот на раководството, и тоа : 
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а) 25% од излетот од остварената нади данска 
добивка, ако ја снизи својата планска полна цена на 
чинењето до 10%, 

б) 35% од износот од остварената надиланека 
добивка, ако ја. снизи ' својата планска полна цена на 
чинењето над 20%. 

в) 50% од износот од остварената надпланска 
добивка, ако ја снизи планска полна цена на чине-
њето над 20%. 

19) При секој административно-оперативен рако-
водител на државните природни лекувалнштд се осни-
ва централен фонд, со кој што раководи соодвет-
ниот адмпниетратпзно-оперативен раководител. 

Средствата на централниот фонд служат за награ-
дување на директорот на лекувалиште™ и нивните 
помошници, тако и работниците и службениците на 
подрачните лекув,алишта кои што нарочно се истак-
нале во работата. 

На име деврин:сот за централниот фонд на рако-
водството секое лекувалиште уплатува 5% од изно-
сот на својот фонд на раководството. 

20) Поблиски прописи за спроведувањето на ова 
напатствие ке донесе Претседателот на Комитетот за 
заштита па народното здравје на владата на ФНРЈ. 

21) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 4748 
3 април «4950 година 

Белград 
Претседател па Стопанскиот совет 

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

Согласен, 
Претседател на Комитетот за заштита 

на народното здравје на Владата на ФНРЈ, 
др Павле Грегорич, е. р. 

245. 
Врз основа на членот 27 во врска со членот 19 од 

Општиот закон за спречување и отклонување заразим 
болести. Комитетот за заштита на народното здравје 
на Владата па ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Е А 

ЗА БЕЛЕЖЕЊЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА 

1. Бележењето против туберкулоза задолжително 
е аа сите лица помлади од 25 години што не реаги-
раат на туберкулин. 

Против туберкулоза можат да се бележат и ли-
цата постари од 25 години, ако го сакаат тоа и ако 
не реагираат на туберкулин. 

2. Првото бележење против туберкулоза се врши 
ка ј ковсродените во првите денови после раг јањгто . 

Повторни бележења се вршат после навршената 
прва година на животот, а по* тоа во четвртата, сед-
мата, - триаестата и девет ,врстата година. 

3. Се одлага бележењето против туберкулоза до-
дека другата болест не помине,- односно додека со-
стојбата не се поправи, ка ј : 

а) новородените со ин тр ако ани али и крварења, 
vitium cordis, lues congenitis, icterus neonatorum, pem-
phugus neonatorum, како и ка ј оние новороден« што 
покажуваат знаци нк животна слабост (дебилитни) , 
или се под 2.500 гр. тежина; 

б) хипОтрофични доенчињз; 
в) лицата за кои што лекарот ке утврди дека 

болуваат од акутни или хронични болести; 
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Лицата што прележале голема кашлица (pertussis), 
сипаници (morbili) запалела на плукјата (рад и топи) , -
ИЛИ некоја друга тешка ИЛИ заразна болест, можат да 
се бележат дури после истекот на два месеци од 
оздравувањето. 

4. Бележењето против туберкулоза се врши, по 
правило, во секоја доба на годината. 

Бележењето против туберкулоза нема да се врши 
во времето на бележење против големи сипаници, 
дифтерија или А ф у с , како и непосредно после извр-
шеното бележење против овие болеста.. Помегју бе-
лежењето против големите сипаници и бележењето 
против туберкулозата треба да помине најмалку месец 
дена, а метју бележењето против дифтерија и тифус* 
и бележењето против туберкулоза најмалку два ме-
сеца. 

5. Бележењето против туберкулоза се врши со 
вакцина на Кадметеовата лоза — Б О К (Бе-Се-Же) . 

6. Оперативниот план на бележењето против ту-
беркулоза го изработува и бележењето го организира 
на подрачјето на околината односно градот поверен-
ството за народното здравје на околискиот односно 
градскиот (народен одбор. 

Оперативните планови на бележењето против ту-
беркулоза на поверенствата за народно здрав је на 
околиските односно градските народни одбори ги 
ускладува по верене тв ото за народното здравје на на-
длежниот овластен народен одбор. 

7. Бележењето против туберкулоза се спроведува 
преку антитуберкулозните диспанзери, детските ди-
спанзер и, детските поликлиники, детските амбуланти, 
родилиштата и другите здравствени установи, а по 
потреба и преку специјални екипи. 

8. Бележењето го вршат лекари од ' здравствените 
установи што се наброени во точката 7 од оваа на-
редба, како и оние што ке ги одреди ловеренството 
за народното здравје на надлежниот околиски одно-
сно градски народен одбор. 

Ма подрачјето дека нема родилишта, пероралното 
бележење на ковородените можат да го вршат и ба-
бините по напатствие од лекарот на надлежниот ан-
титуб е р кулоз ен д i гспапзе р. 

9. Општиот надзор на бележењето против тубер-
кулоза на подрачјето на око ли јат а односно градот го 
врши поверенството за народното здравје на околи-
скиот односно градскиот народен одбор, а стручниот 
надзор го врши надлежниот ант и т у б ер к у л о з ен ди-
спанзер. 

10. #нтитуберкул сените диспанзер!! и сите здрав-
ствени установи преку кон што^се врши бележењето 
против туберкулоза должни се постојано да вршат 
пропаганда за бележење против туберкулоза, а позе-
ренствата за народното здравје на околиските одно-
сно градските народни одбор на подрачјето на око-
л н а т а односно градот да ја спроведуваат оза пропа-
ганда и да соработуваат со Црвениот крст и со дру-
гите општествени организации, и тоа најмалку месец 
дека пред да почне бележењето. 

11. Евиденцијата за лицата бележени против ту-
беркулоза ја водат антитуберкулозмите диспанзер!-! 
спрема обрасците што ги по опису ва Комитетот за за-
штита на народното здравје на Владата на ФНРЈ во 
согласност со Сојузниот биро за унапредување адми-
нистративното работење. На подрачјето дека нема 
а н ти т у б ерку лозни диспанзер и оваа евиденција ја во-
дат поверенСтвата за народното здравче на надлеж-
ните околиски односно градски народни одбори. 

12. Како сторител ка прекршок ке се казни со 
парична казна до 5.000 динари: 

а) родителот односно лицето што се грижи еа 
детето, ако детето што подлежува на обврска за бе-

лежење против туберкулоза не го даде на бележење 
водиште или во одреденото ,време; 

б) лицето што подлежува на обврската за бе-
лежење против туберкулоза, ако не се бележи воен-
и в е или. во одредено време; 

в) лекарот што ке постапи противно на одред-
бите од точката 1—5 на оваа наредба. 

Со парична казна до 20.000 динари или со казна 
лопразителна работа до два месеца ке се казни како 
сторител на прекршок лекарот кој што не ке се јави 
на повикот за вршење на бележењето. 

Лд мин ис тр а т ив н о - к а зи ен а постапка по овие прекр-
шоци водат и решенија во прв степен донесуваат из-
вршните одбори на надлежните околиски одноако 
к р а д е ш народни одбори спрема одредбите од Основ-
ниот закон за прекршоците. 

13. Се овластува Претседателот на Комитетот за 
заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, 
да прописува поблиски напатствија за извршувањето 
на оваа наредба. 

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

Бр. 309Ѕ 
7 април 1950 година 

Белград 
Мин истер—Прете ед ат е л 

на Комитетот за заштита на народно го 
здравје на Владата на ФНРЈ, 

др Павле Грегорич, е. р. 

246. 
Врз основа на членот 40 од Законот за адвокату-

рата донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗ НА АДВОКАТСКИТЕ КО-
МОРИ ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1) Се одобрува оонивањето на Сојузот на адво-
катските К О М О Р И во Федеративна Народна Република 
Југославија со седиште во Белград. Членовите на 
'Сојузот се поедини адвокатски: комори во Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

2) Задачата на Сојузот е да соработува при ре-
шавањето на општите прашања од адвокатурата и да 
го координира работењето на адвокатските комори во 
Федеративна Народна Република Југославија; да ги 
претставува пред организациите на адвокатите од 
странските држави и пред меѓународните организации 
на адвокатите. 

3) Сојузот ке донесе правила за својата органи-
зација, што ге одобрува Министерот на п р а в о с у д н е ^ 
на ФНРЈ. 

4) Оза решение влегува во сила со денот на 
об јавувањето во „Службениот ^ лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 1616 
5 април 1950 година 

Белград 
Министер на правосудне™ на ФитРЈ, 

Фране Фоол, е. р. 



СЛУЖБЕН ДИСЕ 

Министерството на трговијата и снабдувањето на 
ФНРЈ, после извршеното сраснување со изворниот 
текст, установи дека во текстот на Напатствие™ за 
распоредување потрошачите во потрошачки категории 
'од сојузното обезбедено снабдување, објавено во 
„Службениот лист на ФНРЈ", бр. 26 од 8 април 1950 
година, се поткрале долу наведените грешки, и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
Н А Н А П А Т С Т В И Е ™ ) З А Р А С П О Р Е Д У В А Њ Е П О Т Р О -
Ш Н И Т Е В О П О Т Р О Ш А Ч К И К А Т Е Г О Р И И О Д С О Ј У -

З Н О Т О О Б Е З Б Е Д Е Н О С Н А Б Д У В А Њ Е 
1) Во тсч. 1 под а) во вториот ред после „Р-3" 

да се подаде „РС-1;" 
Во точ. I псд б) и во точ. Ш под 7 наместо 

„ИРО" треба да стои „ИПо"; 
Во точ. II под 8) наместо ,v16" треба да стои „14"; 
Во точ. 3 под I 12-иот ред4 наместо „Р-1а" треба 

да стои „Р-1"; 
Бр. 4615. — Од Министерството на трговијата и 

снабдувањето на ФНРЈ, 12 април 1950 година. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ"" 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т А У Т О Н О М Н Е П О К Р А Ј И Н Е 
В О Ј В О Д И Н Е Н А Р О Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е 

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
Народне Републике Србије" во бројот 5 од 9 март 
1590 година објавува: 

Одредба за буџетот на Автономната Покрајину 
Војводина за 1950 година; 

Одредба за 'завршната сметка на Автономната 
Покрајина Војводина за 1948 година. 

С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Н А Р О Д Н Е Р Е П У Б Л И К Е 
Б О С Н Е И Х Е Р Ц Е Г О В И Н Е 

.Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цегссчгае"' во бројот 12 од 25 март 1950 година обја-
вува : 

Уредба за. лицата што можат да се .ползуваат со 
правата што се определуваат со пооделни прописи за 
сиромашни; 

Правилник за пријавувањето, прегледувањето, ле-
кувањето и евиденцијата на лицата што се болни од 
трахома; 

ПООБИЛНИ« за пријавувањето, прегледувањето, ле-
кувањето и евиденцијата на лицата што се болни од 
полови болести; 

Наредба за задолжителното пријавување и преда-
вање и за употребата на дробилките, компресорите и 
ваљците за патишта; 

Решение за едногодишните шофгрски школи во 
Сарајево, Бања Лука, Тузла и Мостар; т 

Напатствие за измените и дополненијата на напат-
ствпјето за извршувањето на Уредбата за контрола 
на прометот со недвижностите; 

Наредба за изменувањата и дополнувањата на На-
редбата за судските денови на околиските судови вон 
од седиштето на судот; 

Решение за определувањето на приватните зана-
е т о т дукјани и претпријатија што можат непосредно 
д а ' и м ги продаваат на потрошачите своите производи 
во слободно продавање; 

Решение за определувањето на занаетските задру-
ги и п р о и з в о д и т е л и т е претпријатија на општестве-
ните организации што можат да ги продаваат своите 
производи непосредно на потрошач ит е во слободното 
продавање; 

Напатствие за начинот на издавање решенија на 
ѕ детските дукјани и претпријатијата и зна етапите 
г оиззодитлни задруги за продавањето на нивните 
производи; 

Напатствие за видовите на трошковите што вле-
гуваат во елементите на структурата на цената на про-

изводствените претпријатија, задружните и друштвен 
ните организации и приватните дук јани, како и- зана-
етско-уелужните претпријатија без оглед на секторот 
на сопственоста. 

Во бројот 13 о д 1 април 1950 година об јавува : 
Указ за промена на називот н а работничкото на-

селено место „Свракино Село" во име „Насеље Павла 
Горан ина"; 

Напатствие за начинот на пресметувањето на до-
сегашните плати на настојниците на зградите на под-
рачјето на Народна Република Босна и Херцеговина; 

Решение за применување напатствие™ за водење 
книговодство ка ј државните индустриски производи-
тели« претпријатија и државните з а н а е т о т работил-
ници од локално значење на к о и што се применуваат 
преписите од уредбата за елементите на цената на 
чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и 
централниот фонд на раководството на државни™ 
индустриски производители« претпријатија од локално 
значење; -

Решение за оснивање и р а б о т е њ е - н а сојузот на 
доброволните ватрогасни здоужества на народна ре-
публика Босна и Херцеговина; 

Решение за одобрување, оснивање и работење на 
здружество на библиотекарите на Народна Република 
Босна и Херцеговина; 

Решение за одобрувањето, основањето и работе-
њето на сојузот на есперантисти на Народна Репу-
блика Босна и Херцеговина; 

Решение за о д о б р у в а њ е основањето и работе-
њето на Педагошкото здружество на Народна Репу-
6 лик а Босна и Херцеговина. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„.Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 6 од 3 април 1950 година об јавува : 

Закон за државната завршна сметка на Народна 
Република Македонија за 1948 година; 

Указ за помилување осудени лица; 
Решение за даночните стопи на данокот на д о х о д ; 
Наредба за одредување срокот за ликвидација 

приватните з а н а е т о т дур јан« на сопствениците кои 
што не ги исполниле условите ио Општиот закон за 
занаетството; 

Решение за о б и в а њ е т о и работењето на Гео-
графското здружеетво на Народна Република Маке-
дон иј а с о седиште во Скопје. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

240. Указ за одредување некои п р е т п р и ј а т и ј а 
од републичко значење за претпријатија 
од општодрж2'зно значење — — — 

241. Уредба за пристапот, пловидбата, и бора-
вокот на странските бојни бродови во те-
риторијално™ море и во внатрешните 
морски води на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија — — — — — — — 

242. Уредба за- изменување на Уредбата за 
оснивање институт за лесни метали — — 

243. Решение за најмалите износи што можат 
да се исплатуваат на уживателите на. лич-
ната пензија, инвалиднината поради не-
с р е ќ а на работа и фамилијарната пензија 

244. Напатствие за структурата на пената на 
услугите за лекување во државните при-
родни лекувалишта — :— 

245. Наредба за бележење против туберкулоза 
246. Решение за оснивање Сојуз на адвокат-

ските комори во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија — — — — 

Исправка на Напатствие™ за распоредување 
потрошачите во потрошачки категории! од 
сојузното обезбедено снабдување — 

593 

593 

595 

596 

595 
598 

599 

— 600 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20. 
М Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 
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Сабота, 15 април 1950 


