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Врз основа на чл. 10 и 17 ст. 2 точ. 2 од Уредбата 
за банките и штедилниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А И З Д А В А Њ Е Н О В И Б А Н К Н О Т И Н А Н А Р О Д -

Н А Т А Б А Н К А Н А Ф Н Р Ј 

I. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да 
издаде нови банкноти во апоени од 5.000, 1.000, 500 
и 100 динари. 

II. Банкнотите приведени во претходната точка 
ќе имаат следни димензии: 

1) апоенот од 5000 динари — 151 X 72 мм, 
2) „ „ 1000 динари - 143 X 68 мм, 
3) „ „ 500 динари - 135 X 64 мм, 
4) „ „ 100 динари - 127 X 60 мм. 
Овие ба-нкноти ќе се изработуваат на квалитетна 

хартија без водотиск. 
III. На новите банкноти ќе бидат следниве цр-

тежи: 
1) на банкнотата од 5000 динари: 

од лице — дел од Мештровиќевиот релјеф кој . 
го претставува ранетиот борец и Ко-
совската мома, 

од опачина — зградата на Сојузната народна скуп-
штина; 

2) на банкнотата од 1000 динари: 
од лице — ливец, 

од опачина - Железарата Зеница; 
3) на банкнотата од 500 динари: 

од лице — женска глава со мотив од селското 
стопанство, 

од опачина — селскостопански пејсаж; 
4) на банкнотата од 100 динари: 

од лице — Конавока, 
од опачина — Дубровник со морето. 

На банкнотите покрај цртежите од претходниот 
став! ќе бидат и цртежи на разни орнаменти. 

IV. Идејните скици и дефинитивните цртежи ќе 
ги изработи Заводот за изработка на банкноти во 
соработка со стручњаци вон Заводот. 

V. Текстот на новите банкноти ќе содржи: 
1) од лице — ознаки на вредноста, назив на На-

родната банка на ФНРЈ, потписи од претседателот 
на управниот одбор и гувернерот на Народната бан-
ка на ФНРЈ, место и датум на изданието (Белград, 
1 мај 1955 година), серија и број, 

2) од опачина — ознаки на вредноста, назив на 
федерацијата, називи на народните републики и 
клаузула за забрана на фалсификувањето. 

Текстот на лицето од банкнотата ќе биде на-
пишан: 

сз ќирилица - на банкнотите од 5000 и 500 
динари, 

со латиница — на банкнотите од 1000 и 100 
динари. 

Зборот „динари" на лицето и текстот на опачи-
ната од; банкнотата ќе бидат напишани на сите че-
тири народни јазици, со ќирилица односно латиница. 

VI. Новите банкноти ќе се печатат ^со трибоен 
збирен длабок печат. 

VII. Народната банка на ФНРЈ ќе определи, спо-
ред потребите на оптекот, до кој износ поодделни 
апоени од новите банкноти ќе се печатат. 

VIII. По изработката на потребните количини, 
Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ ќе 
донесе решение за пуштање во оптек нови банкноти, 
а дополнително решение за повлечување од оптек 
на важечките банкноти од 1000, 500 и 100 динари. 

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

Р.п. бр. 344 
31 август 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р1 

456. 

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за 
организацијата, школувањето и управувањето со Ј у -
гословенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист на. ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А П У Ш Т А Њ Е В О О П Т Е К С Е Р И Ј А П Р И Г О Д Н И 
П О Ш Т Е Н С К И М А Р К И СО М О Т И В И ОД ЈУГОСЛО-

В Е Н С К А Т А Ф Л О Р А 

На 24 септември 1955 година ќе се пушти во оптек 
серија пригодни поштенски марки со мотиви од 
југословенската флора. 

Серијата на овие марки има 9 вредности со-
с е д н и мотиви, во следни бои: 

1) од 5 динари, хмел — темнозелена, темна и 
жолткаестозелена; 

2) од 10 динари, тутун — окерестопортока-лова, 
темнозелена и теменугоцрвенкаеста; 

3) од 15 динари, афион — окерестосеоија, темно-
теменугина, зел енка естосина и зелена; 

4) од 17 динари, липа — темна, зелена и жолто-
зе л енка е ста; 

5) од 25 динари, вртипоп — ултрамаринсина, 
зелена, жолта и оветлосивосинеста; 

6) од 30 динари, кадуља — темносива, црно-
теменутова, теменутова и зелена; 

7) од 50 динари, шипинка — темномрка, темно-
зелена, зелена и црвена; 

8) од 70, динари, Л!„ицура — темномркоцрвен-
каеста, црвенкаестожолта и зелена; 

9) од 100 динари, гороцвет — сива, жолта, 
зелена и портокалова. 

На сите марки под мотивот наплатено е „ФНР 
Југославија", и тоа различно: на една со латиница, 
на друга со кирилица. Називот на билката е на-
печатен на секоја марка со латинск,и јазик. 
Ознаките на вредноста се наиечатени !во разни 
аголи од марката. 
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Овие марки ќе бидат во продажба кај сите 
поголеми пошти до потрошувањето а за франки-
рање на поштенски пратки ќе важат до срокот што 
ќе се определи со дополнително решение. 

Бр. 8433 
31 август 1955 година 

- Белград 
Генерална дирекција на поштите 

телеграфите и телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, с. р. 

457. 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
и за производителите спецификации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/51) и чл. 2 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузната комисија за 
стандардизација („Службен лист на ,ФНРЈ", бр. 
21/53) Сојузната комисија за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ДРВЕНА АМ-

БАЛАЖА ЗА ОВОШЈЕ И ЗАРЗАВАТ 
1. Точката III од Решението за донесуваше југо-

словенски стандарди за дрвена амбалажа за овошје 
и зарзават („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/54) се 
менува и гласи: 

„III — Сета досега произведена амбалажа до дрво 
за овошје и зарзават со цел на нејзино трошење 
може да се уп,отребува до 31 декември 1956 година." 

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 3187 
5 септември 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 1 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за определување инва-
лидските принадлежности на мирнодопските ^оени 
инвалиди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) се 
подкраднала долу приведената грешка., та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИНВАЛИД-
СКИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА МИРНОДОП-

СКИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ 
Во планот 1 ст. 3 место зборовите „претходниот 

став" треба да стои „претхо,дните ставови4'. 
Од ,Сојузниот (извршен совет, 124 август 1955 

година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
установено е дека во текстот на Одлуката за евиден-
ција на здравствениот персонал („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/55) се потерале долу приведените гре-
шен та се дава следна 

И С П Р А В К А 
ЦА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗДРАВ-

СТВЕНИОТ ПЕРСОНАЛ 
1) Во точ. 1, во единаесетти,от ред место зборо-

вите „1 до 30 септември" треба да стои „1 до 31 
октомври". 

2) Во точ. 1, во тринаесеттиот ред место зборо-
вите „30 септември." треба да стои, „31 октомври". 

Од Сојузниот извршен совет, 27 август 1955 го-
дина, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
установено е дека во текстот на Одлуката за попис 
и евиденција на здравствените установи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 37/55) се поткрале долу приве-
дените грешки та се дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОПИС И ЕВИДЕНЦИЈА НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
1) Во тон. 1, во четвртиот ред место зборовите 

„30 септември" треба да стои „31 октомври". 
2) Во тон. 3, во четвртиот и петтиот ред место 

зборовите ,Д до 30 септември" треба да стои ,Д до 
31 октомври". 

Од Сојузниот извршен совет, 27 август 1955 го-
дина, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање 
надоместок (регрес) при продажба на увезениот 
пр,иплоден добиток, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/56, се потерале долу приведените гре-
шки та се дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕ-
ГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБА НА УВЕЗЕНИОТ ПРИ-

ПЛОДЕН ДОБИТОК 
Во одделот I на крајот на вториот став место 

зборовите „наменети за селското стопанство", треба 
да стои: „ н а м е н е т за селското стопанство и со де-
визните средства од заедничкиот девизен фонд на 
земјоделските задруги при Главниот задружен СО-
ЈУЗ на народната република." 

Од Сојузниот извршен совет, 29 август 1955 го-
дина, Белград. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
Во бројот 58 од 26 јули 1955 година објавува: 
Одлука за начинот на формирањето, управува-

њето и користењето на Фондот за кредитирање на 
станбената изградба на НР Србија; 

Решение за Заводот за селекција на добиток и 
матично книговодство како установа на Селскосто-
панската комора на НРС; 

Решение за определување паушалните износи 
за трошоците за сместување и прехрана во природ-
ните лекувалишта; 

Упатство за завршните сметки на здравствените 
установи со самостојно финансирање за 1954? година; 

Исправка на Ценовникот за надоместок на шум-
ската штета во шумите на територијата на НР 
Србија. 

Во бројот 59 од 30 јули 1955 година објавува: 
Закон за надлежноста на народните одбори на 

општините и околиите во работи уредени со' репу-
блички прописи. 

Во бројот 60 од 4 август 1955 година, објавува: 
Одлука 'за оснивањето и територијалната над-

,лежност на окружните и околиските судови; 
Упатство за начинот на предавање архиви, ин-

вентари и9 имоти на народните одбори од новите 
општини и околии; 
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Упатство за измени и дополненија на упатство-
то за начинот на пресметувањето и уплатата на 
износите што ги уплатуваат народните одбоен на 
околиите и градовите врз основа на учеството на 
НР Србија во нивните вкупни приходи за 1955 
година; 

Објава на Републичката изборна комисија на 
НРС за потврдената кандидатура за избирање наро-
ден пратеник за Соборот на производителите на 
Народната скупштина на НР Србија. 

Во бројот 61 од 8 август 1955 година објавува: 
Правилник за надлежноста на лекарите за да-

вање здравствена заштита на осигурените лица во 
амбулантно-поликлинички и диспанзерски установи; 

Упатство за постапката за упатување осигурени 
лица на лекување во здравствени установи и за на-
чинот на давањето на зравствени услуги. 

Во бројот 62 од 10 август 1955 година објавува: 
Одлука на Народната скупштина на НР Србија 

за разрешување од должноста на судии на окру-
жните судови; 

Одлука на Народната скупштина на НР С,рбија 
за оснивање Вишо педагошко училиште за еконо-
мика на домаќинството во Белград; 

Одлука на Народната скупштина на НР Србија 
за територијалната надлежност на окружните сто-
пански судови; 

Одлука на Народната скупштина на НР Србија 
за избирање судии на окружните судови; 

Решение за определување на издавачките прет-
пријатија спрема кои Народниот одбор на град Бел-
град ќе ги врши правата на оснивач; 

Решение за определување самоуправни устано-
ви, стручни и општествени организации што изби-
раат свои претставници за Републичкиот совет за 
народно здравје и социјална политика; 

Наредба за измена на Наредбата за опргделу-
Еање годишните количини вино и ракија од бербата 
на 1954 година кои во домаќинствата на производи-
телите можат да се трошат без плаќање данок на 
промет; 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичкиот совет за на.родно здравје и соци-
јална политика; 

Решение за здружување на електростопанските 
претпријатија во заедница на електростопанските 
претпријатија на НР Србија. 

Во бројот 63 од 16 август 1955 година објавува: 
Закон за оснивање Правен факултет во Нови 

Сад; 
Закон за општинскиот локален данок; 
Упатство за спроведување на Упатството за на-

.чинот на предавањето на архивите, инвентарот и 
имотот на наредните одбори од новите општини и 
околии; 

Упатство за начинот на предавањето на даноч-
ната документација на новите народни одбори на 
општините. 

Во бројот 6-1 од 19 август 1955 година објавува: 
Закон за вишите педагошки училишта; 
Решение за оснивање на издавачката установа 

„Научно дјело" во Белград. 

Во бројот 65 од 24 август 1955 година објавува: 
Упатство за извршување на Одлуката за осни-

вањето и територијалната надлежност на окружни-
те и околиските с.удови и за пренесување на рабо-
тите на окружните и околиските судови спрема 
изменетата досегашна територијална надлежност; 

Упатство за извршување на Одлуката за тери-
торијалната надлежност на окружните стопански су-
дови и за пренесување на работите спрема изме-
нетата досегашна територијална надлежност. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

дублике хрват ек е во бројот 34 од 22 јули 1955 го-
дина објавуваат: 

Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избирање народен пра-
теник за Соборот на производителите на саборот на 
НР Хрватска; 

Решение за дополнување на Решението за на-
значување постојани судски вешти лица ка ј сто-
панските судови во НР Хрватска за 1955 година; 

Исправка на Одлуката за утврдување општините 
во кои народниот одбор го сочинуваат општинскиот 
совет и советот на производителите. 

Во бројот 35 од 29 јули 1955 година објавуваат: 
Указ за прогласување на Законот за оснивање 

Филозофски факултет во Задар; 
Указ за прогласување на Законот за оснивање 

Медицински факултет во Риека; 
Одлука за избирање времено претставништво на 

околијата Бује во Републичкиот собор на Соборат 
на НР Хрватска; 

Одлука за измена на називот на населените 
места на подрачјето на околиите Лабин, Риеќа и: 
Цриквеница; 

Наредба за определување народните одбори што 
оснивдат комисии за полагаше ра испитот за кв„ -
ллфициран и висококвалифициран работник на 
електроструѕката на јаха струја; 

Наредба за измена и дополнение на Решениотз 
за определување народните одбори што оскиваат 
комисии за полагање на испитот за квалифициран 
и висококвалифициран работник на металната 
струка. 

Во бројот 36 од 5 август 1955 година објавуваат: 
Указ за прогласување на Законот за подрачјето 

на околиите и општините во НР Хрватска; 
Указ з-а "прогласување на Законот за месниот 

самопридонес; 
Указ за прогласувале на Законот за заштита на 

добитокот од заразни болести; 
Одлука за општественото управување во вишиве 

училишта; 
Наредба за забрана ловот на гири со употреба 

на крајбрежни повлечни мрежи. 
Во бројот 37 од 9 август 1955 година објавуваат: 
Наредба за измена и доилнение на Наредбата 

за определување народните одбори што оснивагт 
комисии за полагање испит за квалифициран и 
висс каква л ифициран работник на селскостопанска-
та струка. 

Во бројот 38 од 15 август 1955 година објавуваат: 
Указ за прогласување на Законот за надлежно-

ста на народните одбори на општините и околиите; 
Одлука за општествено управување со домовите 

на општо образование и стручните училишта и со 
детските домови; 

Наредба за измена и дополнение на Наредбата 
о а трајно заштитената дивина, за дивината зашти-
тена со ловостој и за незаштитената дивина. 

Во бројот 39 од 18 август 1955 година објавуваат: 
Уредба за орган,изацијата и работата на Советот 

за народно здравје и социјална политика на НР 
Хрватска; 

Решение за оснивање Завод за душевно заоста-
нати деца и младината како установа со самостојно 
финансирање. 

УРАДМИ лист НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни ли-ст народите Републико С л овени ј е" во 
бројот 26 од 14 јули 1955 година објавува: 

Закон за надлежноста на општинските и околи-
ските народни одбори во работите што се уредени 
со досегашните републички прописи; 
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Одлука за вишото педагошко училиште; 
Одлука за оснивање Комисија за статути на Ре-

публичкиот собор на Народната скупштина на Сло-
венија; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за начинот и сроковите за уплата на учеството на 
НР Словенија во приходите на околиите и градо-
вите 

Во бројот 28 од 28 јули 1955 година објавува: 
Одлука за расподелба на добивката на прет-

I рујатијата за поштенски,, телеграфски и телефон-
ски сообраќај во Љубљана за 1955 година; 

Решение за измена на Решението за прогласу-
вање на Заводот со промет на ветеринарни лекови 
и други ветеринарни потреби на „Ветпромет" в о 
Љубљана за установа со самостојно финансирање; 

Решение за оснивање Заедница на претприја-
тијата са промет на жита на Народна Република 
Словенија. 

Во бројот 29 од 4 август 1955 година објавува: 
Решение за именување членови на советот за 

урбанизам на НР Словенија; 
Правилник за полагањето на ловечки испит. 
Во бројот 30 од 11 август 1955 година објавува: 
Одлука за отштетната тарифа за ескпроприра-

ните земјишта за 1955 година; 
Наредба за висината на километражата. 
Во бројот 31 од 18 август 1955 година објавува: 
Наредба за патниот сообраќај во НР Словенија; 

- Наредба за патиштата што се пред определени 
во НР Словенија предимствено за сообраќај со мо-
торни возила; 

Наредба за; моторните возила што имаат предим-
ство во патниот сообраќај. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНБ РБПУБЛИКБ 
БОСНБ и ХБРЦБГОВИНБ 

„Службени лист Народне Републико Босне и 
Херцеговине" во бројот 17 од 12 јули 1955 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Законот за подрачјето 
на околиите и општините во Народна Република 
Воена и Херцеговина. 

Во бројот 18 од 14 јули 1955 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за надлежно-

ста на народните одбори на општините и околиите 
спрема републичките прописи; 

Указ за (прогласување на Законот за измели и 
дополненија на Законот за научното друштво на 
НР Босна и Херцеговина. 

Во бројот 19 од 29 јули 1955 година објавува: 
Одлука за овластување Извршниот совет на 

НРБ и X да презема стопански мерки во 1955 година; 
Одлука за начинот на утврдувањето и уплатата 

на разликата меѓу остварената добивка и добивката 
што служеше како основа за изработка на опште-
ствениот план на Н Р Б и Х за 1954 година; 

Одлука за општественото управување со ви-
шите педагошки училишта; 

Одлука за разрешување и избирање потпретсе-
дател на Народна-скупштина на НРБ и X; 

Одлука за разрешување и избирање поодделни 
членови на Извршниот совет на НРБ и X; 

Одлука за оснивање Комисија за статути на 
општините и околиите; 

Одлука за траење на скупштинскиот одмор на 
Народната скупштина на Н Р Б и Х во 1955 година; 

Одлука за избирање судии на Окружниот сто-
пански суд во Тузла; 

Одлука за разрешување судии на Окружниот 
суд во Добој; 

Одлука за процентот на годишниот износ на да-
нокот на добивката што ќе се наплати во поодделни 

околии (градови) за I, II и III тримесечје на :955 
година; 

Одлука за ставање вон сила Одлуката за уки-
нување на Одборот за стопанство и буџетски пра-
шања на Извршниот совет на НРБ и X и за оснива^ 
ње Одбор за стопанство и Одбор за буџетски пра-
шања на Извршниот совет на НРБ и Х ; 

Одлука за определување општините. во кои на-
родниот одбор ќе го сочинуваат општинскиот совет 
и советот на производител.ите; 

Одлука за бројот на членовите на соборите на 
народните одбори на новите околии и за бројот на 
членовите што ќе ги избираат за поодделни собори 
на народните одбори на новите околии соодветните 
собори на народните одбори на сегашните околии 
и градови; 

Упатство за прегледување и одбирање машки 
приплодни грла (лиценцирање); 

Решение за назначување на Републичкиот ин-
спектор за пазариштето. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 24 од 20 јули 1955̂  година објавува: 

Указ за прогласување Законот за надлежноста 
на народните одбори на општините и околиите во 
работите уредени со републички прописи во годи-
ните 1945—1955; 

Одлука за определување општини чијшто на-
родниот одбор ќе го сочинува општинскиот совет 
и советот на производителите; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избирање народен пратеник на Советот на про-
изводителите во производителската група на инду-
стрија, трговија и занаетчиство во изборната око-
лија Скопје И; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избирање народен пратеник на Советот на про-
изводителите во производителната група на сел-
ското стопанство во изборната околија. Струмица П; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Епархиското здружение на православното на-
родно свештенство на скопската епархија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Епархиокото здружение на православното на-
родно свештенство на охридско-битолска епархија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Еоархиското здружение на православното на-
родно свештенство на злетовско-струмичка епар-
хија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
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455. Одлука за издавање нови банкноти на На-
родната банка на ФНРЈ 697 

456. Решение за пуштање во оптек серија при-
годни поштенски марки со мотиви од југо-

- словенската флора 697 
457. Решение за измени на Решението за до-

несување југословенски стандарди за др-
вена амбалажа за овошје и зарзават - 698 

Исправка на Уредбата за измени и дополненија 
на Уредбата за определување инвалид-
ските принадлежности на мирнодопските 
воени инвали,ди 693 

Исправка на Одлуката за евиденција на здрав-
ствениот персонал 698 

Исправка на Одлуката за пописот и евиденци-
јата на здравствените установи 698 

Исправка на Одлуката за давање надоместок 
(регрес) при продажба на увезениот при-
плоден добиток 693 
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