
^СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
Др пдтјУеШ, во српска, хрватско, сло-
венечка и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата бр. Ш2-Т-220, за одделни изда-
нија 1932-Т-222 и за огласи 1032-Т-221. 

НА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНА . 

Среда, 14 октомври 1953 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 41 ГОД. IX 

Цена на овД број е 20.— дин. - Прег-
плата за 1953 година изнесува Ш0.— 
дин., а за странство 15С0.— динари. -
Редакција; Улица Кралевине Марка 
бр. 9 - Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276, Иродазно од-

деление 22-618, Тел. централа 28-010. 

331. 

О Д Л У К А 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА 
Л д т Ш ^ А НА УКАЗОТ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ДОНЕСЕН 
НА 30 АПРИЛ 1952 ГОДИНА ВРЗ ОСНОВА НА 

ЧЛЕНОТ 71 ОД ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ 
СПОРОВИ 

Врз основа на чл. 71 од Законот за управните 
спорови и членот 3 и 15 од Правилникот за работа 
на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички 
седници на Сојузното веќе и Веќето на народите, 
Народната скупштина на ФНРЈ на својата XXVIII 
заедничка седница, одржана на VI редовно засе-
дание (од второто свикување) еа 8 септември 1953 
година донесува одлука, која гласи: 

Се потврдува Указот за кедоиуштивоста за во-
дење управни спорови против решенијата за пре-
ведеше државните службеници на новите плати 
што го донесол Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ на 30 април 1952 година. 

Народна скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Претседател 
на Веќето на народите, 

Јосип Видмар, с. р. 

Претседател 
на Сојузното веќе, 

Владимир Симиќ, с. р. 

332. 

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот за-
кон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАЦИ-
ОНА.ЛЕН КОМИТЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ОЅЕДМШ:ТА1ТЕ НАЦИИ ЗА СЕЛСКО СТОПАН-

СТВО и ИСХРАНА (ФАО) 
Во Уредбата за оснивање на Југословенскиот 

национален комитет на Организацијата на обе-
динетите нации за селско стопанство и исхрана 
(ФАО) - ( „Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/52), 
се влошат измени и дополненија, така што пре-
чистениот текст да гласи: 

УРЕДБА 
за оснивање Југословенска национална коми-
сија за соработка со Организацијава на обе-
динетите нации з-а исхрана и селско стопан-

ство (ФАО) 
Член 1 

За да се обезбеди стручна соработка помеѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и 
Организацијата на обединетите нации за исхрана 
и селско стопанство (ФАО) се оснива Југословен-
ска национална комисија за соработка со Органи-

зацијата на обединетите нации за исхрана и сел-
ско стопанство (во натамошниот текст: Комисија)' 

Член 2 
Задачите на Комисијата се: 
1) во соработка со надлежните државни органи, 

на стопанските установи и општествените органи-
зации, да им подготвува информации за состојбата 
и развитокот на селското стопанство, шумарството, 
риболовот, водостопанството и исхраната, доколку, 
тие информации служат за употреба во странство; 

2) да подготвува податоци и материјали што се 
однесуваат до стопанските гранки споменати во 
точката 1), а кои им се потребни на делегациите 
што се упатуваат на конференцијата на Органи-
зацијата ФАО или на други меѓународни конфе-
ренции; 

3) да обезбеди соработка на државните органи, 
на стопанските установи, општествените организа-
ции и поединци што се заинтересирани во праша-
њата на исхраната и селското стопанство, и да ги 
запознава со публикациите, препораките и со деј-
носта на Организацијата ФАО; 

4) во соработка со Управата за економска и 
техничка помош, да подготвува програми за тех-
ничката помош и за услугите што се примаат и 
даваат преку Организацијата ФАО, а се однесуваат 
до стопанските гранки од точ. 1); 

5) да соработува со Организацијата ФАО во 
сите стручни прашања со кои се занимава оваа 
организација. 

Член 3 
Членовите на Комисијата и нејзиниот прет-

седател ги именува Сојузниот извршен совет. 
Членството во Комисијата е почесно и трае 

две години. 
Член 4 

Комисијата донесува правилник за својата 
работа. 

Претседателот се грижи за извршување на од-
луките на Комисијата. 

Член 5 
За проучување поодделни прашања од дејно-

ста на комисијата претседателот може да анга-
жира еден или повеќе стручњаци што не се чле-
нови на Комисијата. 

Член 6 
За вршење административни и технички ра-

боти Комисијата има свој секретаријат. 
Со работата на секретаријатот раководи се-

кретар. 
Секретарот и службениците имаат статус на 

службеник на сојузната државна управа. 
Член 7 

Комисијата има одделна претсметка во рамките 
на сојузниот буџет. 

Претседателот на Котли си јата е наредбодавец 
за извршување на претсметката. 

9 
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Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Р. п. бр. 194 

3 септември 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Ерозиите, с. р. 

333. 
Врз основа на чл. 31 од Законот за планското 

управување со народното стопанство, а во врска 
со точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување 
делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот 
извршен совет и за организација на неговата ад-
министрација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/52), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ 

ШЕЌЕРНА РЕПА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Одлуката за измена на тарифата за пре-
возење стоки на Југословенските железници: („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/53) во точката I под 
15) ставот трет се менува и гласи: 

„Ова намалување се одобрува со враќање на 
возарината." 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 12273 

3 октомври 1953 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

3 3 4 ' 

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 
увозот на стоките и за девизното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), а ЈВО врска со точ. 
6 од Одлуката за времено определување делокру-
гот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен 
совет и за организација на неговата администра-
ција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕД-
БАТА ЗА ВРЕМЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ НА СТО-
ПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СРЕДСТВАТА ОД 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФОНДОВИ ДА ГИ КОРИСТАТ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТРАНСТВОТО СТОКИ И 
УСЛУГИ И УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА ТАА 

НАРЕДБА 
1. Наредбата за времено забранување на сто-

панските претпријатија средствата од' определените 
фондови да ги користат за плаќање на странството 
стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
57/52) чие важење беше продолжено до 15 октомври 
1953 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/53 и 
33/53) и Упатството за примена на таа Наредба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/53) остануваат во 
сила до 31 декември 1953 година. 

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

Бр. 13022 
14 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседа-телот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

335. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 35/52) и тон. 3 и 6 од Одлу-
ката за времено определување делокругот на од-
борите и комисиите на Сојузниот извршен совет и 
за организација на неговата администрација („Слу-
жбен лист (на ФНРЈ", бр. 21/53) Одборот за стопан-
ство на Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕ-
МЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗОТ НА НЕКОИ ПРО-
ИЗВОДИ И НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ УВО-

ЗОТ НА ЦИГАР-ПАПИР 
1. Се ставаат вон сила Наредбата за времено за-

бранување увозот на некои производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/52), со измените и дополне-
нијата во бр. 58/52 и 27/53) чија што важност бе-
ше продолжена со Наредбата за продолжување ва-
жноста на Наредбата за времено забранување уво-
зот на некои џроизводи („Службен лист на ФНРЈ'', 
бр. 13/53 и 33/53) до 15 октомври 1953 година и На-
редбата за забранување увоз на цигар-дапир („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 2/53). 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ' ' . 

Бр. 13020 
14 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милентије Поповиќ, с. р. 

336. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52) и точ. 3 и 6 од 
Одлуката за времено определување делокругот на 
одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет 
и за организација на неговата администрација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ НА НЕКОИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Се забранува извозот на следните производи: 
Од гранката 114 — црна металургија 

старо железо, о т п а д о т од железо, стар машински 
лив, железна руда и сите видови сурово железо; 

Од гранката 115 — обоена металургија 
алуминиум во блок, алуминиум топен, легури на 
алуминиум, феро-молибден, селен, месинг, отпа-
доци од месинг, струг огин и од месинг, отпадоци од 
бакар, струготини од бакар и калциум молибдат; 

Од гранката 125 — кожа 
сурова крупна кожа; 

Од гранката 313 — експлоатација на шуми 
об л овина, јамско дрво, танинско костеново дрво, 
делу лози о дрво на четинари и делкани дабови 
прагови. 

2. Стопанските организации можат само со 
одделни одобренија од Управата за надворешна 
трговија во рамките на определените контингенти 
да извозат следни производи: 

Од гранаката 115 — обоена металургија 
валјани производи од бакар, валјаци производи од 
бакарни легура, ковани производи од бакар, вле-
чени производи од бакар, влечени производи од 
бакарни легури, бакарни јажиња голи, месингана 
шљака, валјаци производи од алуминиум, влечени 
производи од алуминиум и алуминиумски јажиња. 

Од гранката 122 — дрво 
делкани прагови и екстрат за штавење костенов; 

Од гранката 313 — експлоатација на Ц1увд 
тднрѕско дабово дрво, огревно дабово ДМј?, ца че-
тинар^ и костени и делкана други прагови, /Ј 
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3. Со оваа наредба се ставаат вон сила: Наред-
бата за забрана извозот на селско-стопански и ин-
дустриски производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/52), Наредбата од Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ бр. 9467 од 27 ноември 1952 година 
за забрана на извозот на обла граѓа од гранката 
313, Наредбата за забрана на извозот на некои про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/53 и тон. 
3 од Наредбата за укинување забраната на изво-
зот на некои производи и ограничението на изво-
зот на огревното дрво („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/53). 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на С Т7\г". 

Бр. 13024 
14 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентије Поповиќ, с. р. 

337. 
Врз основа на тон. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53) и тон. 2 од Решението за по-
властени ге продавни цени на индустриските про-
изводи наменети за потребите на селско-стопан-
ското производство и на рибарството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/52) Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕ-
НИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НА 
РИБАРСТВОТО 

Во Упатството за примена на Решението за 
повластените про д авни цени на индустриските про-
изводи наменети за потребите на селското стопан-
ство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/53), во одделот II тон. 6 зад ставот под е) се 
додава нов став под ж \ кој гласи: 

,,ж) справи, машини, уре- % Коефициент 
ди (ладњачи, суша- на попу- за пресмету-
ри) и прибор за прера- стот вање износот 
ботка на брашно, мле- на попустот 
ко, месо, овоштие и 
зарзават, јајца, ри-
би, перје, волна и 
свињски влакна 60 1,50" 

"Во истото упатство одделот IV под 12 се ме-
нува и гласи: 

„12) Како повластена продавна цена на инду-
стриските производи од домашното производство 
наменети за потребите на селско-стопанското про-
изводство односно рибарството, се смета онаа цена 
што ќе ја постигнат продавачите при продажбата 
на тие производи на купувачите кои во ,смисла на 
ова упатства имаат право на купување на тие про-
изводи по повластените цени. 

,Како повластена продавна цена на индустри-
ските производи од увозот наменети за потребите 
на селскостопанското производство односно рибар-
ството, се смета набавната цена во странство пре-
сметана во динари по утврдениот паритет на ди-
нарот. 

Повластената продавна цена не ги опфаќа трон 
шоцпте на подвозот од ^товарната станица на про-
давачот до истоварната станица на купувачот. По 
исклучок повластената продавна цена на произво-
дите од точ. 5) под I од ова упатство, како и 
на петролот за осветление за рибарството, може 

да ги содржи и трошоците на под возот до исто-
варната станица на купувачот." 

Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 13023 
14 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентије Поповиќ, с. р. 

338. 
Врз основа на чл. 8 ст. 3 од Општиот закон за 

занаетчиството и точ. 3 од Одлуката за времено 
определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), а во врска со чл. 19 од Законот за вое-
ните инвалиди од војните и чл. 41 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии, Одборот за социјална 
и здравствена политика на Сојузниот извршен со-
вет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ НА 

ОСПОСОБЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
1. Инвалидите од војните, на трудот и другите 

инвалиди што ќе се оспособат за вршење работи 
на занаетчиски помошник или квалификуван ра-
ботник во центрите за рехабилитација на инвали-
дите, во претпријатијата определени за професио-
нално оспособување на инвалидите, во специјал-
ните инвалидски школи и на други места предви-
дени со прописите за здобивање со стручната спре-
ма, можат да го полагаат стручниот испит пред 
надлежната комисија формирана во смисла на чл. 
10 и 23 од Уредбата за учениците во стопанството 
и чл. 23 од Уредбата за стручните школи штом по 
скусената програма ќе се оспособат за вршење 
определена работа. 

Овие лица можат да го полагаат испитот пред 
срокот предвиден со Општиот закон за занаетчи-
ството и без обѕир на годините на возраста. 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 7171 
30 септември 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за социјална и здравствена 
политика, 

на Сојузниот извршен совет, 
Добривоје Радосављевић,' с. р. 

Согласен, 
Го застапува 

Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентије Поповиќ, с. р. 

339. 
Врз основа на точ. 1 и 5 од Одлуката за опре-

делување делот на девизните средства што ќе и' 
го продаваат стопанските организации на Народ-
ната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/53) Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ 
СРЕДСТВА ШТО ИМ ОСТАНУВА НА СЛОБОДНО 

РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Стопанските организации што остваруваат 
девизни средства со извоз на производите цити-
рани ћо оваа точка^ добиваат на слободно распо-
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лагање следни износи на остварените девизни 
средства: 

процент на девиз-
ните средства што 
^опанските органи-
зации го добиваат 
на слободно распо-

лагање 

Гранка на производите' 

111 — Електроенергетика 
112 - Јаглен од сите видови и 

деривати на јаглен 
113 - а Нафтини деривати 
114 — Производи на црната 

металургија 
115 — Производи на обоената 

металургија: 
— феролегури, валјан и 

влечен материјал 
— обоени метали и друго 

116 Неметали и нивни про-
изводи (цемент, стакло 
итн.) 

117 - Производи на металната 
индустрија 

118 — Производи на бродоград-
бата 

119 — Производи на електро-
индустријата 

120 - Производи на хемиската 
индустрија 

121 - Индустрија на градежен 
материјал 

122 — Дрвна индустрија: 
— делкана граѓа од си-

те видови 
— друго: шпер плочи, 

паркет, лесонит пло-
чи, фурнири, сандаци, 
финални производи 
(мебел, кибрит и 
друго) 

313 — Производи на експлоа-
тацијата на шумите 

123 - Целулоза и палир 
124 - Производи на текстил-

ната индустрија (без ка-
дела и волна) 
Волна, кадела и кол-
чина 

125 - Кожа: 
— сурова и сува кожа 

од сите видови 
— преработена кожа од 

сите видови, финални 
производи од кожа, 
крзна и кожа од 
дивина 

126 — Производи од гума 
127 — Производи на прехран-

бената индустрија: 
Суви сливи и вино 

129 - Тутун 
Цигариња и други пре-
работки од тутун 
Селско-стопански про-
изводи освен житата 
Производи на домашната 
ракотворба од сите ви-
дови 
Лековито растение, пе-
чурки, шумски плодови 
(боровници и друго) 
Публикации, печат, фил-
мови, книги, рекламни 
работи 

2) Трговските претпријатија штџ тц 
(јогите на извозот во свое из^е ќ за 

80 

80 
80 

80 

80 

80 
30 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

30 

80 

30 
80 

80 

30 

30 

80 
80 

80 
30 
30 

80 

30 

8 0 

80 

80 

добиваат на слободно располагање 30% од оства-
рените девизни средства. 

Претпријатијата од претходниот став што из-
возат пекмез, пулпа, црева, суво овоштие и зар-
зават (освен суви сливи), производи на домашната 
ракотворба и занаетчиството, лековити растенија и 
шумски плодови, ако извозот го вршат во свое 
име и за своја сметка, добиваат на слободно распо-
лагање 80% од остварените девизни средства. 

3) Градежните, транспортните и другите услу-
жни претпријатија (како на пр.: туристички и 
шпедитерски организации, птт и др.), добиваат на 
слободно располагање 50%, а претпријатијата на 
југословенското поморство, речното бродарство и 
претпријатија што вршат квалитативен и кванти-
тативен прием на стоки, 80% од девизните сред-
ства остварени со сопствена дејност. 

4) Остатокот на девизните средства должни се 
стопанските организации од тон. 1, 2 и 3 од ова 
решение да и' го продаваат на Народната банка 
на ФНРЈ по званичен курс. 

5) Со ова решение се става вон сила Реше-
нието за наголемување делот на девизните сред-
ства што им останува на слободно располагање 
на стопанските организации — извозници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/53). 

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

Бр. 13021 
14 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Одборот 
за стопанство на Сојузниот 

извршен совет, 
Милентије Поповиќ, с. р. 

340. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за орга-
низација на неговата администрација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИЗБОДЕ-
НОТО НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ И ИСПОРАКИ 
И МОНТАЖА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ДОБРА ВО 

СТРАНСТВО и нивното КРЕДИТИРАЊЕ 
1) Изводење градежни работи во странство ка-

ко и испораки и монтажа на инвестициони добра 
што се вршат врз основа на долгорочни кредити, 
можат да се вршат само по претходно одобрение 
од Управата за надворешна трговија. 

Стопанските организации што имаат намера да 
учествуваат во овие работи, должни се со молба 
да се обрнат до Народната банка на ФНРЈ — Глав-
ната централа во Белград. Овие молби со свое 
мислеле Народната банка на ФНРЈ ќе ги испраќа 
до Управата за надворешна трговија на одобрение. 

Со молбата, стопанските организации ќе испра-
тат до Народната банка на ФНРЈ документарна 
економска анализа на работите, односно на испо-
раките, на финансиските услови на работата и 
уверение од Сојузната управа за инвестициона 
изградба за техничката способност за изводење 
работи. 

2) Кредитите и банковните гаранции во стран-
ска валута ќе ги одобрува Народната банка на 
ФНРЈ врз основа на одобрението од Управата за 
надворешна трговија од точ. 1 ст. 1 од ова реше-
ние. 

Евиденцијата за трошењето на овие средства 
ќе ја води Народната банка на ФНРЈ. 

3) Исто така Народната' банка на ФНРЈ ќе им 
одобрува на стопанските организации кредити во 

домашна валута за изводење работи и набавка на 
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материјали во земјата што се врзани за работите 
и испораките од тон. 1 на ова решение. 

4) Технички упатства за спроведување на ова 
решение ќе пропише Народната банка на ФНРЈ. 

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

Бр. 12058 
29 септември 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милентије Поповиќ, с. р. 

341. 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

тање на Уставниот закон и точ. 3 и 6 од Одлуката 
за времено определување делокругот на одборите 
и комисиите на Сојузниот извршен совет и за ор-
ганизација на неговата администрација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ 

ЦЕНИ НА ВЕШТАЧКОТО ЃУБРЕ 
1. Се определуваат следни повластици од про-

давната цена при набавката на вештачки ѓубриња, 
и тоа: 

Наименување 
% 

на нама-
лува-
њето 

Коефициент 
за пресмету-
вање износот 
на попустот 

(регресот) 

60 

78 

1,5 

3,55 

1,77 

1) супер фосфат 
2) калциев цијанамид 

нитрофоскал и КАС 
3) Амонсулфат од дома-

шното производство 
а) за производство 

мешано ѓубре 64 
б) за непосредна употреба 

кај производителот 80 4 
4) други азотниѕ ѓубриња 55 1,22 
5) кадиеви ѓубриња 50 1 

2. Со ова решение се менува и дополнува точ. I 
под 3) — б) од Упатството за примена на Реше-
нието за повластени продадени цени на индустри-
ските производи наменети за потребите на селско-
стопанското производство и на рибарството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/53). 

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

Бр. 12554 
3 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милентије Поповиќ, с. р. 

342. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи,-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), а во согласност со Одборот 
за буџет, Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРАВОТО НА ПОВЛАСТЕНО КУПУВАЊЕ 
ЈАГЛЕН НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА 

МИЛИЦИЈА 
1. Џравото на повластено купување лигнит од-

носно црн јаглен, а во смисла на ова решение, го 
имаат неженетите офицери и неженетите милици-

онери и подофицери на Народната милиција што 
не живеат во касарни. 

2. Припадниците на Народната милиција од 
претходната точка имаат право на повластено ку-
пување 1 тона лигнит односно 0,5 тона црн јаглен. 

3. За купените количини лигнит односно црн 
јаглен определени во претходната точка лицата 
што имаат право на повластено купување плаќаат 
20% од !продавната цена што ќе ја постигнат Тргов-
ските претпријатија и другите стопански организа-
ции што се занимаваат со продажба на јаглен во 
смисла на тон. 1 и 2 ст. 1 од Решението за доделу-
вање субвенција на трговските претпријатија за-
ради намалување цените на црн јаглен и лигнит 
за потребите на домаќинствата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53). 

4. Припадниците на Народната милиција што 
имаат право на повластено купување јаглен а не 
сакаат да се користат со правото на повластено 
купување јаглен или го користат само делум, ќе 
добијат парична надокнада што изнесува 1.200 ди-
нари за една тона (лигнит. Оваа парична надокнада 
ќе ја даваат командите и надлештвата при кои се 
на служба припадниците на Народната милиција 
што имаат право на повластено купување јаглен, и 
тоа на товар на сојузните приходи. 

5. Правото на повластено купување јаглен го 
имаат оние припадници на Народната милиција 
од точ. 1 од ова решение што се наоѓаат во служба 
на милицијата на денот на влегувањето во сила 
на ова решение. 

6. Командите и надлештвата на Народната ми-
лиција должни се да издаваат дознаки за повла-
стено купување јаглен, односно да ја исплатата 
паричната надокнада, во смисла на ова решение, 
заклучно со 31 октомври 1953 година. По овој срок 
не можат по никој основ да се издаваат дознаки за 
повластено купување јаглен ниту да се вршат 
исплати на паричните надокнади. 

7. Припадниците на Народната ^ милиција што 
имаат право на повластено купување јаглен, мо-
жат да го вршат тоа купување до 31 декември 
1953 година. 

8. За продадените количини лигнит односно црн 
јаглен, во смисла на ова решение, трговските прет-
пријатија и другите стопански организации имаат 
право на регрес помеѓу продавната цена што ќе 
ја постигнат овие претпријатија и организации што 
се занимаваат со продажба на јаглен на . потрошу-
вачите во смисла на точ. 1 и 2 ст. 1 од Решението 
за определување субвенција на трговските прет-
пријатија заради намалување цените на црн јаглен 
и лигнит за потребите на домаќинствата, и цената 
по која припадниците на Народната милиција што 
имаат право на повластено купување го плаќаат 
јагленот во смисла на точ. 3 од ова решение. 

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

Бр. 12614 
3 октомври 1953 година 

Го застапува 
Претседателот на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

343. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот? извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАДОК-

НАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО 
ЦЕНАТА НА РОТО-ХАРТИЈА 

1. Се укинува Решението на Владата на ФНРЈ 
бр, 4164 од 31 декември 1952 година („Службен 



Страна 486 - Број 41 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
г - ^ " Г - -

Среда, 14 октомври 1953 

лист на ФНРЈ", бр, 63/52), со кое на фабриката за 
палир Вевче и' било признаено правото на на-
докнада на разликата помеѓу сопствената продав-
на цена на производителот за производство на рото-
х арта ја и цената по која се продава рот о-харти-
јата од увозот. 

2. Ова решение ќе го изврши сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на народното стопанство 
и Народната банка на ФНРЈ. 

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

Бр. 11971 
8 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милентие Поповиќ, с. р. 

344. 

Брз основа на чл. 12 тон. 5 и чл. 13 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, а во врска 
со чл. 57 ст. 2- од Основниот закон за општестве-
ниот придонес и за даноците, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ ПРИ ИСПЛАТА НА 

СМЕТКИТЕ НА ПРИВАТНИ ЛИДА 

I. Во Наредбата за наплата на данокот при 
исплата на сметките на приватни лица („Службен 
лист на ФНРЈ% бр. 60/52 и бр. 18/53), се вршат 
следни измени и дополненија: 

Тон, 8) од Наредбата под б) и в) се менува и 
гласи: 

,,б) за сите други, испорачани производи и за 
извршените услуги по кои вкупно договорената 
цена односно надокнада не преминува -6.000 ди-
нари. Ако не постои писмен договор, одредбите за 
регистрација на сметките нема да се применуваат 
само ако збирот на сите примања на еден подно-
сител на сметки (признаници) од една исплатна 
благајна во текот на календарската година не го 
премине износот од 6.000 динари, но ако збирот на 
исплатите премине 6.000 динари, мора при наред-
ните исплати да се постапи по оваа наредба; 

в) за продажба на стари ствари, освен отпа-
доци. Како стари ствари се сметаат: употребувана 
облека и обувки, употребувани постелни ствари, упо-
требуван прибор за јадење и други употребувани 
предмети на покуќнината, стари книги и слично. 
Како стари ствари не се сметаат машини и инстру-
менти, како што се: моторни возила од сите видови; 
парни, моторни и електрични машини, фрижидери, 
рентген апарати, електрични кревалки и сл.; ин-
струменти од сите видови; машини за пишување и 
за сметање, апарати за умножување и слично". 

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

Бр. 13334 
21 септември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Иушан Чалиќ, с. р. 

345. 
Брз основа на точ. 4 од Одлуката за надоккада 

на трошоците за пренесување посмртни остатоци на 
воените лица и припадниците на Народната мили-
ција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/53) а ЕО 
согласност со сојузниот Државен секретар за работи 
на буџетот и за државна администрација, пропи-
шувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДО-
КНАДА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПО-
СМРТНИ ОСТАТОЦИ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА И ПРИ-

ПАДНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 
1) Пренесувањето на посмртните остатоци на 

воените лица кои во време на мирот ќе загинат 
или умрат под условите предвидени во Одлуката 
за надокнада на трошоците за пренесување на по-
смртните остатоци на воените лица и припадниците 
на Народната милиција, ќе се врши на товар на 
претсметката на приходите и расходите на Држав-
ниот секретаријат за работи на народната одбрана, 
а по одредбите од ова упатство. 

2) На товар на претсметката на приходите и 
расходите на Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана се врши во време на мирот пре-
несувањето на посмртните остатоци, и тоа: 

а) на војници (морнари), разводници, десетари 
и срочни подофицери, што ќе загинат или умрат во 
текот на служењето на задолжителниот воен срок; 

б) на воените питомци што ќе загинат или умрат 
во текот на школувањето во воените школи; 

в) на воените обврзници-војници (морнари), ре-
зервни разводници, десетари, подофицери, офицери 
и воени службеници, што ќе загинат или умрат 
во текот на вршењето на воената вежба или во 
текот на вршењето на некоја друга воена служба; 

г) на активните подофицери, офицери и воени 
службеници кои при вршењето на службата или 
во врска со службата ќе загинат или од задоби-
вените рани или повреди ќе умрат, како и оние што 
ќе умрат од болестите задобивени непосредно при 
вршењето на службата или во врска со службата. 

Изразот „офицер" опфаќа и генерали и адми-
рали. 

Пренесувањето на посмртните остатоци нема да 
се врши на товар на претсметката на Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана ако 
загинатото или умреното воено лице се закопува 
на државен трошок по некој друг основа. 

Со ова не се задира во правото на закопнина 
што и' припаѓа; по одделните прописи на фами-
лијата на загинатото или умреното воено лице. 

3) Пренесувањето на посмртните остатоци ќе 
се изврши само по барање од членот на потесната 
фамилија, ако барањето во таа смисла е поднесено 
во срок од една година од денот на смртта на од-
носното лице. Во молбата за пренесување, што и' 
се поднесува на единицата (установата) на која 
умреното односно загинатото воено лице и' припа-
ѓало, треба да се наведе: фамилијарното, татковото 
и роденото име, чинот и воената пошта на умре-
ниот (загинатиот), кога умрел (загинал), местото 
каде што се наоѓаат посмртните остатоци, дали е 
закопан, и местото во .кое се сака да се пренесе 
заради закоп. Органот што го донесува решението 
по оваа молба ќе се извести од надлежните сани-
тетски органи од што умрело односното лице. 

Како потесна фамилија во смисла на ,ова упат-
ство се сметаат:" брачниот другар, децата и роди-
телите. 

4) Одобрението за пренесувањето на посмртните 
остатоци на военото лице што е закопано го дава 
командата на полкот, самостојниот баталјон, само-
стојниот дивизион, на нив рамна или повисока ко-
манда (установа), откога претходно ќе издејствува 
од надлежниот државен орган по одредбите на Пра-
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вилникот за пренесување мртовци („Служен лист 
на ФНРЈ", бр. 55/48) одобрение за ископување од-
носно за пренесување на посмртните остатоци. 

Ако воено лице умрело во воена болница или 
друга воена здравствена установа, па уште не е 
закопано, одобрение за пренесување на посмртните 
остатоци дава управата на болницата (установата), 
а ако воено лице умрело — загина л о вон својата 
единица или вон воената санитетска установа (на 
пропатување или во граѓанска санитетска установа 
и сл.), одобрението за пренесување го дава коман-
дата на најблискиот гарнизон. 

5) Пренесувањето на посмртните остатоци нема 
да се изврши ако никој од членовите на потесната 
фамилија не дојде да ги преземе посмртните оста-
тоци во срок од два месеца по издаденото одобрение 
за пренесување, освен оправданите случаи на не-
доаѓање. 

6) Началникот на позадината на Југословен-
ската народна армија ќе определи со одделен про-
пис која војничка спрема и на кои воени лица им 
припаѓа заради закоп. 

7) Исплатата на трошоците за пренесување и 
закоп на умрено (загинато) воено лице се врши од 
соодветната партија и позиција на претсметката 
на приходите и расходите на Државниот секрета-
ријат за работи на народната одбрана. 

Потребните парични средства за исплата на 
трошоците цитирани во точ. 8 од ова упатство 
интендантскиот орган на Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана ги обезбедува со 
годишната претсметка на приходите и расходите и 
овие трошоци во претсметката на приходите и ра-
сходите се предвидуваат во одделна партија под 
ставката „Трошоци за пренесување посмртни оста-
тоци на воени лица". 

8) Во трошоците за пренесување и закоп на 
посмртните остатоци на умрено (загинато) воено 
лице, што се исплатуваат од паричните средства 
предвидени со точ. 7 од ова упатство, спаѓаат: 

а) цената на еден дрвен мртовечки сандак; 
б) цената на еден лимен мртовечки сандак ако 

е тој потребен по одредбите на Правилникот за пре-
несување мртовци; 

в) трошоците за превозење еден пратител на 
посмртните остатоци со воз Ш класа и со брод од 
соодветна класа за заминување и враќање, како и 
неговите патни трошоци по прописите што постојат. 
Ако пратителот е лице што не е во работен однос, 
патните трошоци ќе му се определат по прописите 
што важат за патните трошоци на државните слу-
жбеници; 

г) трошоците за превезена посмртни остатоци 
со патнички воз и брод до местото на закопот од-
носно фактичните трошоци на превозот, ако на од-
носната релација не постои железнички и бродски 
сообраќај; 

д) трошоците за службено патување на лекар 
и еден офицер, ако посмртните остатоци биле за-
копани вон местото на постојаното службување на 
овие лица, ако им припаѓа дневница по прописите 
што постојат; 

ѓ) трошоците за ископување и закопување на 
посмртните остатоци; 

е) трошоците за затрупување на поранешниот 
гроб; и 

ж) ^ите други трошоци што би се јавиле при 
пренесувањето на умреното — загинатото воено 
лице, а за кој би се установило дека биле нужни 
и 01фѕшдани, 

9) Посмртните остатоци на военото лице кое од 
нечесни подбуди извршило самоубиство или заш-
иело во бегство и сл. не можат да бидат пренесени 
заради закоп на државен трошок. 

10) Надлежната команда - управата што го 
издава одобрението за пренесување на посмртните 
остатоци, ќе определи: на кој начин ќе треба да се 

изврши пренесувањето (со железница, брод или ка-
мион), која установа или единица на молителот ќе 
му издаде воен товарен лист, односно камион или 
кола за превозење, билет или пари за превозење со 
железница на пратителот на посмртните остатоци, 
дрвен сандак а по потреба и од лим, како и која 
единица (установа) ќе определи воен лекар заради 
присуствување на ископувањето односно затвора-
њето на посмртните остатоци во сандакот. 

11) Ако посмртните остатоци биле закопани, при 
ископувањето мораат да бидат присутни4 воен лекар 
и еден офицер што ќе го определи командантот на 
гарнизонот на чија територија се наоѓа гробот на 
односното лице. Истото важи и при затворањето на 
посмртните остатоци во сандакот, без обѕир дали 
биле закопани или не. Воениот лекар е одговорен 
за точното извршување на санитарните прописи 
предвидени со Правилникот за пренесување мр-
товци. По извршеното ископување поранешниот 
1роб мора да се затрула. Командата (управата) 
му издава на пратителот на посмртните остатоци 
„Спроводник на посмртните остатоци" по прило-
жениот образец. Спроводницата мора да биде пот-
пишана од воениот лекар и заверена со тркалест 
печат од надлежната команда (управа). 

Во исклучителни случаи, кога воениот лекар е 
спречен да дојде на местото од каде се пренесуваат 
посмртните остатоци ќе му се определи како за-
меник лекар од граѓанството. 

12) Посмртните остатоци се превозат по пропи-
сите што важат за превозење воени пратки. 

Во поглед на постапката со посмртните оста-
тоци на воените лица умрени на брод, важат про-
писите за здравствената служба во поморскиот со-
обраќај. 

На пратителите на посмртните остатоци им се 
издава возен билет на соодветната релација или 
им се исплатува цената на возниот билет. 

Дрвениот и лимениот сандак се издаваат било 
во вид на готови производи на воените работил-
ници, било со набавка на тие предмети во граѓански 
занаетчиски или други работилници. Сандакот треба 
да биде обичен, а во поглед на цената треба да и' 
одговара на просечната цена во местото во кое е 
изработен. 

Ако лицето што добило одобрение за пренесу-
вање посмртни остатоци платило од свои средства 
некои од издатоците кои по ова упатство паѓаат на 
товар на Државниот секретаријат'за работи на на-
родната одбрана, ќе му се надокнадат тие издатоци 
во фактичната висина, а врз основа на поднесените 
докази за исплатата. 

13. Ако воено лице умрело од заразна болест, 
органот што го издава одобрението за пренесување 
на посмртните остатоци е должен за издаденото 
одобрение итно да го извести оној народен одбор 
на општината (градот) на чие што подрачје ќе се 
изврши законот. 

14. При законот, лицето што ги следи посмрт-
ните остатоци ќе му ја предаде „ Спроводникта на 
посмртните остатоци" на народниот о^дбор на општи-
ната (градот) на чие што подрачје се врши закопот. 
Народниот одбор на општината (градот) ќе потврди 
на грбот на „Спроводницата на посмртните оста-
тоци" дека закопот е извршен во присуство на прет-
ставници на месната власт, а потоп „Спроводни-
цата" ќе ја упати службено до онаа команда (упра-
ва) што го издала одобрението за пренесување на 
посмртните остатоци. 

15. Воените органи се должни при пренесува-
њето на посмртните остатоци на умрените (загина-
тите) воени лица да се придржуваат кон санитет-
ските мерки што се пропишани со Правилникот за 
пренесување мртовци. 

16. Нерасправените случаи на барање надокнада 
за досега извршените пренесувања на умрените 

I 
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воени лица ќе се решаваат по одредбите од ова 
упатство. 

17. Поблиски прописи за примена на ова упат-
ство дава Санитетската управа на Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана. 

18, Ова упатство се однесува само на воените 
лица и влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службениот лист на ФНРЈ" и од тој ден се 
става вон сила прописот за пренесување на умрени 
воени лица на ЈА во мирно време (актот на по-
мошникот на Министерот на народната одбрана 
Нов. бр. 432 од 31 декември 1946 година). 

Бр. 783 
29 септември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народната одбрана 
генерал-полковник, 

Иван Гошњак, с. р. 
Согласен, 

Државен секретар 
за работи на буџетот и за државна 

администрација, 
Раја Недељковиќ, с. р. 

ВОЕНА ПОШТА 
Број на деловодниот протокол 
Датум: 
СПРОВОДНИЦА НА ПОСМРТНИТЕ ОСТАТОЦИ 
1) Име и презиме, чин и единица на умрениот 

(загинатиот) - - - -

2) Од која болест умрел и кога? 

3) Дали трупот бил закопан или не? 

4) Дали се пренесува трупот во лимен и дрвен 
сандак или само во дрвен? . 

5) Дали трупот се пренесува од санитетска уста-
нова и која . „ или од терен? . . 

6) Место (село, околија) од каде се пренесува тру-
пот и датум ^ ^ ^ ^ „ - , . 

7) Место во кое се пренесува трупот 

8) Дали сандакот смее да се отвори по доаѓањето 
во местото на определувањето? . . 

(Забелешка: ка ј заразни и ископани трупови 
забрането е отворање на сандакот). 

9) Врз основа на чие одобрение се врши прене-
сување на трупот (назив на командата, устано-
вата и бројот на одобрението)? „ . . 

10) Име, презиме и место на постојаниот престој 
на пратителот на трупот 

11) Потпис (во заграда четливо да со 
напише роденото и фамилијар-
ното име, чинот и единицата на 
лекарот што ја издава спровод-
цата). 

(Тркалест 
печат) 

Забелешка: 
Лицето што ги следи посмртните остатоци дол-

жно е веднаш по доаѓањето да му ја предаде оваа 
спроводник на народниот одбор на општината (гра-
дот) на чие подрачје се врши законот, Народниот 
одбор ќе потврди на грбот од спроводницата дека 
закопот е извршен во присуство на претставник 
на народниот одбор и потоа спроводницата ќе ја 
упати до командата (управата) што го издала одо-
брението за пренесување па трупот, 

346. 
Брз основа на чл. 37 од Уредбата за патните и 

селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 59/52),а во согласност со Државниот секретар 
за работи на буџетот и за државна администрација 
пропишувам 

П Р А В И Л П И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПАТНИТЕ 
ТРОШОЦИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
Член 1 

Во членот 6 од Правилникот за патните трошо-
ци на службениците и работниците на Југословен-
ските железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/53) ставот 1 се менува и гласи: 

„Дневницата за службено патување изнесува: 
1) за службениците распоредени од IV платен 

разред нагоре — 800 динари; 
2) за службениците распоредени од IX до V 

платен разред и за висококвалификуваните работ-
ници — 700 динари; 

3) за другите службеници и работници — 600 
динари." 

Член 2 
Во членот 7 се брише ставот 1 и 3 и третата 

реченица во ставот 5 која започнува со зборовите: 
„Во тој случај на новиот службеник . . . ", а се за-
вршува со зборовите: „за 25%," 

Ставот 2 од истиот член, кој станува став 1, се 
менува и гласи: 

„На службеник упатен на замена во друго ме-
сто му припаѓа дневница, и тоа: 

1) за службениците распоредени од IV платен 
разред нагоре — 600 динари; 

2) за службениците распоредени од IX до V 
платен разред и за висококвалификуваните работ-
ници — 525 дин.; 

3) за другите службеници и работници -
450 дин." 

Член 3 
Во членот 13 ставот 2 се менува и гласи: 
„Како теренска работа во смисла на овој пра-

вилник се смета: 
1) одржување пруги, пружни постројки и објек-

ти, одржување телеграфско-телефонеки и сигнално^ 
сигурносни линии и постројки и одржување по-
стројки на јака струја; 

2) реконструкција и поправка на пруги, пружни 
постројки и објекти, телеграфско-телефонски и сит-
на лно-еР1гурносни линии и постројки и постројки 
на јака струја; 

3) изградба на индустриски колосеци, мостов-и, 
згради и други објекти, телетрафско-телефонски и 
сигнално-сигурносни линии и постројки, постројки 
на јака струја и други слични работи; 

4) геолошки и истражувачки работи на терен; 
5) трасирање и обележување пруги и снимање 

на терени; 
6) надзор над градење пруги на терен; 
7) работи на расчистување пруги по несреќа, 

завејување, затрупување и во други слични слу-
чаи; 

8) копање и чистење бунари." 
Член 4 

Членот 14 се менува и гласи: 
„За вршење на работите од чл. 18 вон подрач-

јето на теренските единици на експлоатацијата 
на железниците, на службениците им припаѓа на-
докнада за теренската работа, и тоа: 

1) на службениците за кои не се организирани 
сместување и исхрана им припаѓа за првите трие-
сет дена живеење во исто место надокнада во износ 
на цела дневница за службено патување, а преку 
тој срок 75% од соодветната дневница; 

2) на службениците за кои се организирани сме-
стување и исхрана или само сместување или исхра-
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на им припаѓа за првите триесет дена живеење ЕО 
исто место дневна надокнада, и тоа: 

а) за службениците распоредени од IV платен 
разред нагоре — 600 дин.; 

б) за службениците распоредени од IX до V 
платен разред и за високсквалификуваните ра-
ботници — 525 дин.; 

в) за другите службеници и работници — 450 
дин. 

По триесет дена живеење во исто место им 
припаѓа 50% од надокнадата определена во точка-
та 2 од претходниот став. 

Ако се вршат теренските работи во место каде 
условите на животот бараат поголеми трошоци, на-
докнадата за теренска работа може по исклучок да 
се наголемува до износот на фактичните трошоци, 
но најповеќе до 75% од соодветната дневница за 
службено патување. Ова наголемување го одобрува 
директорот на дирекцијата на железниците по пред-
лог од старешината на организационата единица." 

Член 5 
Членот 17 сз менува и гласи 
„Кога ,работите од членот 13, како и другите 

работи, се вршат во границите на теренските еди-
ници на експлоатацијата на железниците, на слу-
жбениците им припаѓа дневна надокнада за терен-
ската работа, и тоа: 

1) на службениците распоредени од IV платен 
разред нагоре — 600 дин.; 

2) на службениците распоредени од IX до V 
платен разред и на висококвалификуваните работ-
ници — 525 дин.; 

3) на сите други службеници и работници — 
450 дин. 

Кога работите од претходниот став се вршат 
периодично како дел на редовната работа, на слу-
жбениците може да им се определи месечна пау-
шална надокнада најповеќе до износот од 5.000 ди-
нари месечно. 

За обиколките на терен за кои припаѓа на-
докнада по ст. 1 пресметувањето на надокнадата 
се врши со собирање на времето проведено на те-
рен во текот на месецот и со делење со 24, со тоа 
што за собирање да не се земаат во обѕир обикол-
ките што траат покусо од 6 часа, како ни обикол-
ките за кои не припаѓа надокнада во износ од пет 
цели дневници. 

По исклучок од прописите на претходните ста-
вови надокнадат а, за теренска работа изнесува, 
и тоа: 

1) на надзорниците за одржување пруги за 
вршење надзор во границите на нивната околија 
до 2.000 динари месечно; 

2) на службениците што вршат примање на ло-
комотиви, коли, шини, стрелки, граѓа и други же-
лезнички материјали во местото на службување^ 
— до 4.000 динари месечно. 

Решението за определување висината на на-
докнадата по претходниот став го донесува дирек-
торот на дирекцијата на железниците. 

На шофер на моторна дресина му припаѓа на 
име на надокнада на трошоците за време на во-
зење 15 динари за секој час проведен на пат, сме-
тајќи го времето од кинисувањето до враќањето 
во домицилот. За пресметување на надокнадата 
служат податоците од патниот лист. 

За патување вон подрачјето на теренската 
единица на службениците им припаѓаат дневни-
ците за службени патувања или други надокнади 
под условите предвидени со овој правилник." 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 

исплатите по него ќе се вршат од 22 јули 1953 го-
дина. 

ГДЈЖ бр. 2010 
П август 1953 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција 
на Југословенските железници, 

Благоје Боговац, с. р. 
Согласен, 

Државен секретар за работи 
на буџетот и за државна администрација 

Раја Недељковиќ, с. р. 

347. 
Врз основа на чл. 124 од Законот за правата и 

должностите, избирањето и отповикот на сојузните 
народни пратеници во врска со Одлуката од Со-
јузниот извршен совет за распишување избори за 
Сојузниот собор и за Соборот на производителите 
на Сојузната народна скупштина Р. п. бр. 235 од 
10 септември 1953 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36/53), Сојузната изборна комисија донесува. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ ВО КОЈ ЌЕ ГЛА-
СААТ ЛИЦАТА ШТО СЕ НАОЃААТ НА ОТСЛУ-
ЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ СРОК ИЛИ НА ВОЕНА 
ВЕЖБА, КАКО И ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФНРЈ 
ШТО ГЛАСААТ НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА ПРИ 
ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТ-

СТАВНИШТВА ИЛИ НА ПОМОРСКИТЕ И 
РЕЧНИТЕ БРОДОВИ 

I. Лицата што се наоѓаат на отслужување на 
воениот срок или на воена вежба, како и држав-
јаните на ФНРЈ што на изборите за пратеници за 
Сојузниот собор ќе гласаат на избирачките места 
при дипломатските и конзуларните претставништва 
или на поморските и речните бродови, ќе гласаат 
на 16 ноември 1953 година. 

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

Бр. 41 
10 октомври 1953 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
до дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

348. 
Врз основа на чл. 45 и 46 ст. 1 од Законот за 

правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, Сојузната изборна коб-
нион ја донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗ-
БИРАЊЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР 

НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Во Околиската изборна комисија за Изборната 

околија Метковиќ и Макароска, на упразнетото ме-
сто претседател на комисијата се назначува Ренат 
Љуба, судија на Околискиот суд во Метковиќ. 

Бр. 23 
2 октомври 1953 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражеи Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 
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349. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско^ 

телеграфско-телефонската тарифа, чл. 11 од За-
конот за Југословенскиот црвен крст и Решението 
од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет бр. 8392 од 25 август 1953 година донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕПАЈ ДОПЛАТНА ФРАНКО 
И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА 

ЦРВЕНИОТ КРСТ 1953 ГОДИНА 
На 25 октомври 1953 година ќе се пушти во 

тепај доплатна поштенска франко и порто марка по . 
повод Неделата на Црвениот крст, секоја во вред-
ност од 2 динари. 

Сликата на двете марки прикажува болничарка 
што врши трансфузија на крв над дете и белег 
на црвениот крст. Под сликата е вцртано „ФНР 
Југославија" со латшшца, а над сликата текстот: 
,,Недеља Црвено? крста 1953" со кирилица. Озна-
ката на вредноста со „Ѕ" е во долниот десен агол 
на марката. Ка ј порто марката под ознаката на 
вредноста стои уште зборот „порто" со латиница. 
Бојата на франко марката е костенова, а на порто 
марката љубичеста. 

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжи-
телна употреба како доплатни поштенски марки 
за време на траењето на Неделата на Црвениот 
крст од 25 октомври до 1 ноември 1953 година. 

Бр. 9677 
10 октомври 1953 година 

Белград 
Директор 

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

350. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителите специфи-
кации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Соју-
зната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ 

СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИК 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат југословенски стандарди; 
Широк плоскаест челик вруќо 

валјан ЈХЈЅ. С.В3.030 
Челични I — носачи вруќо вал-

кани ЈТЈЅ. С.В3.131 
Челични ТЈ — профили вруќо 

валјани ЛЈЅ. С.В3.141 
Ладно валјани траки ед ниско 

јагленичен челик ЈТЈЅ. С.В3.521 
Ладно валјани траки од челик 

за термичка обработка ЈТЈЅ. С.В3.522 
Тракаст (обрачен) челик вруќо 

далјан Ј1ЈЅ. С.В3.550 
Споменатите југословенски стандарди се обја-

вени во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1954 година. 

Бр. 1382 
30 септември 1953 година 

Белград 
Претседател на Сојузната комисија 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

351. 
Врз основа на точ. 21 од Упатството за извршу-

вање на Законот за правата и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните народни прате-
ници, Секретаријатот за законодавство и организа-
ција на Сојузниот извршен совет дава следни 

О Б Ј А С Н Е Н И Ј А 
ЗА ПРИМЕНА НА ПООДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ЗА-
КОНОТ ЗА ПРАВАТА и ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИ-
РАЊЕТО и ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НА-

РОДНИ ПРАТЕНИЦИ 

а) Примена на одредбите во поглед на собирите на 
избирачите 

1. За да бидат надлежните околиски изборни 
комисии во состојба да ја извршат должноста во по-
глед на свикувањето на собирот 1на избирачите што 
им е определена во чл. 59 ст. 2 и чл. 146 ст. 3 од 
Законот 'за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници (во на-
тамошниот текст: Изборниот закон); претседателот 
на народниот одбор на општината односно градот 
како и претставникот на стопанската организација 
должни се веднаш да ја известат изборната коми-
сија за свикувањето на собирот на избирачите. Ова 
известување може да биде писмено и усно. 

2. Собири на избирачите не се одржуваат во оние 
селански работни задруги чие што собрание доне-
сле одлука за ликвидација на задругата во сми-
сла на чл. 30 од Уредбата за имотните односи и за 
реорганизацијата на селанските работни задруги. 
,Членовите на таква задруга и членовите на нивните 
домаќинства што се занимаваат со земјоделство уче-
ствуваат на собирите на избирачите во оџшта или 
специјализирана земјоделска задруга ако се члено-
ви на такви задруги. 

Сите земјоделски задруги што правно постојат 
претставуваат подрачје на собирите на избирачите 
ако ги исполнуваат соодветните услови што ги 
предвидува Изборниот закон. Ако претседателот на 
управниот одбор или целиот управен одбор не ја 
врши својата должност собирот на избирачите во 
таква задруга ќе го свика надлежната околиска 
изборна комисија по своја иницијатива или по 
предлог од членовите на задругата. 

3. Собирите на избирачите во земјоделски за-
други што опфаќаат членови од две или повеќе 
села на иста или разни административни околии 
можат да се одржат по селата во кои се настанете 
членовите на задругата ѕ^о бројот на тие членови 
изнесува преку 50. Надлежната околиска изборна 
комисија, по предлог од управниот одбор на задру-
гата, аналогно на одредбата од чл. 145 ст. 3 од 
Изборниот закон, може да утврди да се одржуваат 
одделни собири на избирачите по селата без обѕир 
што тие избирачи и' припаѓаат на иста земјоделска 
задруга. 

4. Ако поодделни самостојни погони во состав 
на земјоделска задруга или селско-стопанско добро 
опфаќаат стопански дејности што спаѓаат во гру-
пата на индустријата, трговијата и занаетчиството, 
собирите на избирачите што се формираат во такви 
самостојни погони го вршат правото на кандиди-
рањето за избирање сојузни пратеници за Соборот 
на производителите на групата на индустријата, 
трговијата и занаетчиството. 

5. Сите производители на работа во стопанската 
област на рибарството учествуваат на собирите на 
избирачите што вршат кандидирање за избирање 
сојузни пратеници за Соборот на производителите 
на групата на селското стопанство. 

6. Работниците и службениците што останале 
времено вон работен однос без своја вина, а кои 

9 
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ћо моментот на престанокот на работниот однос 
имале својство на производител во смисла на од-
редбите од чл. 26 ст. 1 и 3 од Изборниот закон го 
задржуваат тоа својство и го уживаат избирачкото 
право што по тој закон им припаѓа на производите-
лите, ако по истекот на отказниот срок му се ири-
:јавува ат редовно на надлежното биро за посредува-
ње на трудот, во смисла на Уредбата за материјално 
обезбедувње и другите права на работниците и слу-
жбениците што се наоѓаат времено вон работен 
однос („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52). 

б) Примена на одредбите за својството на стопанска 
организација 

7. Во смисла на одредбите од Изборниот закон 
секое стопанско претпријатие претставува стопан-
ска организација. Тоа значи дека стопанска орга-
низација што ги врши правата по Изборниот закон 
е секое стопанско претпријатие без обѕир на видот 
на неговата стопанска дејност, вклучувајќи ги 
тука претпријатијата и дуќаните што во областа 
на занаетчиство се занимаваат со услужни и други 
слични дејности, или со дејности со кои се зани-
маваат и „ оние стопански установи кои според од-
редбите од Упатството на Сојузниот извршен совет 
за извршување Изборниот закон не спаѓаат во гру-
пата на стопанските организации во смисла на 
одредбите од тој закон. 

8. Во смисла на одредбите од Изборниот закон 
и Упатството за извршување на тој закон, како 
стопански организации чии работници и службе-
ници им припаѓаат на производителите групи ци-
тирани во чл. 26 ст. 3 од Изборниов закон се сме-
таат и оние стопански установи во областа на 
комуналната дејност што се занимаваат со одр-
жување и експлоатација на градските зелени л а, 
со градска чистота и со оџачарска служба и со 
одржување улици и патишта. 

в) Примена на одредбите за својството функционер 
на синдикална или задружна организација 
9. Одредбата на чл. 26 ст. 6 од Изборниот закон 

за правото на фунционер на синдикална или за-
дружна организација што за функционер е избран 
од производителите дека може да биде избиран 
за сојузен пратеник за Соборот на производителите 
не се однесува до оние функционери на синди-
кална или задружна организми ја што имаат ста-
тус на државен службеник или службеник на сто-
панска установа која нема карактер на стопанска 
организација во смисла на одредбите од Изборниот 
закон. 

Исто така за пратеник за Соборот на произво-
дителите не може да биде избиран функционер на 
синдикална или задружна организација или пора-
нешен производител што ја врши должноста прет-
седател на народен одбор, доколку таа должност 
претставува постојана служба за која се прима 
постојана награда. 

Бр, 13037. - Од Секретаријатот за законодав-
ство и организација на Сојузниот извршен совет, 
14 октомври 1г953 година. 

Претседателот на Сојузното веќе и Претседате-
лот на Веќето на народите на Народната скупшти-
на на ФНРЈ, по извршеното сравнување на тек-
стот од Законот за правава и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните народни прате-
ници објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 
35 од 10 септември 19531 година, со изворниот тексђг, 
установија дека во објавениот текст се потерале 
долу наведените грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА. ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ. 
ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ 

НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ 
Во членот 99 став 2, вториот ред, по зборот 

„одбор" место сврзникот „и" треба да стои „од-
носно"; 

Во членот 148 ст. 1, втората реченица, место 
„членот 147 став 3" треба да стои „членот 146 
став 3"; 

Во членот 155 ст. 1, првиот и вт)риот ред, по 
зборовите „предлози на кандидатурите" треба да 
се стават зборовите „од собирите на избирачите". 

Од Кабинетот на Претседателот на Сојузното 
веќе и на Претседателот на Веќето на народите на 
Народната скупштина на ФНРЈ, Белград, 5 октом-
ври 1953 година. 

Управата за поморство и речен сообраќај по 
извршеното сравнување со изворниот текст уста-
новила дека во текстот на Правилникот за озна-
ките на пловните патишта во крајбрежното море 
на Федеративна Народна Република Југославија, 
објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 33/52, 
се потерала долу цитираната грешка, и дава следи л 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАКИТЕ НА ПЛОВ-
НИТЕ ПАТИШТА ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ 

ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Во чл. 14 ст. 3 во точ. в) на крајот, место 
зборовите: „на почетокот на спрудот црно обоена 
топка, а на завршетокот црно обоен крст" треба да 
стои: „на почетокот на спрудот црвено обоена 
топка, а на завршетокот црвено обоен крст". 

Бр. 2464. — Од Управата за поморство и речен 
сообраќај - Белград, 9 октомври 1рЗ година. 

УКАЗИ 
Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, 

а по предлог од Државниот секретар за надворе-
шни работи, донесувам 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 

ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА МЕКСИКО 
I 

Се отповикува: 
Карло Мразови^ од должноста на вонреден и 

ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Рецублика Југославија во Соединетите Држави на 
Мексико. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. , - - - 4 4 1 ' 
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III -
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 32 
21 септември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Врз осзаова на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, 
а по предлог од Државниот секретар за надворе-
шни работа, донесувам 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
Ш Ш АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО СОЕДИНЕТИТЕ 

ДРЖАВИ НА МЕКСИКО 
I 

Се назначува: 
Љубо Илиќ, досегашен вонреден пратеник и 

Опалномошен министер на ФНРЈ во Норвешка за 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Соединетите 
^Држави на Мексико. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

ГО изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У.бр.ЗЗ 

21 септември 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Страна 
336. Наредба за забрана на извозот на некои 

производи 
337. Упатство за измена и дополнение на 

Упатството за примена на Решението за 
повластените продаваш цени на инду-
стриските производи наменети за потре-

бите на селско-стопанското производство 
и на рибарството 

338. Упатство за полагање стручни испити на 
оспособените инвалиди 

339. Решение за наголемување делот на де-
визни'! з средства што им останува на 
слободно располагање на стопанските 
организации 

С О Д Р Ж И Н А ) 
Страна 

331. Одлука на Народната скупштина на 
ФНРЈ за потврда на Указот на Прези-
диумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ донесен на 30 април 1952 година 
врз основа на чл. 71 од Законот за 
управните спорови 481 

932. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за оснивање Југословенскиот 
национален комитет на Организацијата на 
Обединетите нации за селско стопанство 
и исхрана (ФАО) 481 

883. Одлука за измена на тарифата за пре-
везеше шеќерна репа на југословен-
ските железници 482 

334. Наредба за продолжување важењето на 
Наредбата за времено забранување на 
стопанските претпријатија средствата од 
определените фондови да ги користат ѕа 
плаќање на странството стоки и услуги 482 

Ѕ35. Царедфа за ставање вон сила Наредбата 
зЈ. времено забранување увозот на некои 
Производи и Наредбата за . забранувана 
увоз на цигар-па-пир 482 

347. Решение за определување денот во кој 
ќе гласаат лицата што се наоѓат на от-
служување на воениот срок или на воена 
вежба, наќо и државјаните на ФНРЈ 
што гласаат на избирачките места при 

. . дипломатските и конзула-рните претстав-
ништва или на поморските и речните 
бродови 

348. Решение за измена на Решението за на-
значувањето околиски изборни комисии 
за избирање -пратеници за Сојузниот со-
бор на Сојузната народна скупштина -

349. Решение за пуштање во течај доплатна 
франко и порто марка по повод Неде-
лата на Црвениот крст 1953 година 

350. Решение за дон,есување југословенски 
стандарди за челик 

351. Објасненија (за примена на поодделни од-
редби од Законот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници -

482 

483 

483 

483 
340. Решение за начинот за одобрување из-

водењето на градежни работи и испо-
ра-ки и монтажа на инвестициони добра 
во странство и нивното кредитирање — 484 

485 

485 

341. Решение за измена на повластените про-
даван цени на вештачкото ѓубре 

342. Решение за правото на повластено ку-
пување јаглен на припадниците на На-
родната милиција 

343. Решение за укинување на Решението за 
надокнадат^ (регресот) на разликите во 
цената на рото-хартија 485 

344. Наредба за измени и дополненија на 
Наредбата за наплата на данокот при 
исплата на сметките на приватни лица 486 

345. Упатство за применување на Одлуката 
за на дошла д а на трошоците за пренесу-
вање посмртни остатоци на воените лица 
и припадниците на Народната милиција 

346. Прав-илник за измени на Правилникот 
за патните трошоци на службениците и 
работниците на Југословенските желе-

486 

- 488 

489 

489 

430 

490 

490 

Исправка' на Законот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници 491 

Исправка на Правилникот за ознаките на 
пловните патишта во крајбрежното море 
на Федеративна Народна Република Ју-
гославија — - 491 
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