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Ррз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-
ните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Претседателот на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, од Министе-
рот на правосудството на ФНРЈ и од Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ И НА ЈАВНИТЕ 

ОБВИНИТЕЛИ 

Член 1 
Платите на судиите и на јавните обвинители се 

определу-ваат според звањето и значењето на функ-
цијата, ка,ко и според годините на службата. 

Платите се определуваат во еден износ во гра-
ниците на следните платни разреди: 

Платен Месечна 
гааред плата ч 

1. 6.000 
2 . 6.500 
3 . 7.ООО 
4 . 7.500 
5 . 8.000 
6. 8.500 
7 . 9.000 
8 . 10.000 
9. 11.000 

10. 12.000 
И . 13.000 
12 . 14.000 
13. 15.000 
14 . 16.000 
15 . 18.000 

Член 2 

Судиските зва,ња се распоредуваат во следните 
платни ра-з,реди: 

\ Судија на околискиот суд од 1 д 0 6 платен 
разред заклучно; 

2. Судија на окружен суд од 3 до 8 платен разред 
заклучно; -

3. Судија на врховен суд на народна република 
(на Автономната Покраина Војводина) од 7 до 12 пла-
тен разред заклучно; 

4. Судија на Врховниот суд на ФНРЈ од 11 до 15 
платен разред. 

Член 3 

Претседателите на судовите добиваат на своите 
редовни плати, определени по чл. 2 и 5 на оваа уредба, 
и функционален додаток, и тоа: 

- претседателите на околиските судови од 500 до 
1.500 динари а 

— претседателите на окружните судови од 1.000 
до З.ООО динари месечно; 

— според големината на судот и обемот на ра-
ботите. 

Функционалните додатоци на претседателите на 
околиските и на окружните судови ги определува ми-. 
нистерот на правосудството на народната република. 

Функционалните додатоци на претседателите на 
врховните судо-ви се определуваат со актот за наиме-
нувањето. 

Член 

Платите на јавните обвинители се определуваат во 
границите На следните платни разреди: 

1. Помошник на јавен обвинител на околија од 1 
до 6 платен разред; 

2. Јавен обвинител на околија од 2 до 7 платен 
разред; 

3. Помошник на јавен обвинител на округ од 2 до 
7 платен разред; 

4. Јавен обвинител на округ од 5 до 10 плател 
разред; 

5. Помошник на јавен обвинител на народна ре-
публика (на Автономната Покрајина Војводина) и на 
Јавниот обвинител на ФНРЈ од 6 до 11 платен разред; 

6. Постар помошник на Јавниот обвинител на ФНРЈ 
од 8 до 13 платен разред. 

Платите на јавен обвинител на народна република 
(на Автономната П о к р а и н а Војводина) и на Јавниот 
обвинител на ФНРЈ и на нив,ните заменици се опре-
делуваат со актот за наименувањето. 

Член 5 

Плата-та од непосредно повисок платен разред во 
определените граници за поодделни звања односно 
функции (членот 2 и 4) се дава после пет година 
служба. 

Платниот разред при избирањето односно назна-
чувањето се определува според годините на службата 
помината во правната струка. 

Решение за определување платата врз основа на 
претходните одредби донесува министерот на право-
судството на народната, република (повереникот за 
правосудството на Главниот извршен одбор на На-
родната скупштина на Автономната Покраина Војво-
дина), односно Министерот на правосудството на 
ФНРЈ за судиите на Врховниот суд на, ФНРЈ; за око-
лиските и окружните јавни обвинители и нивните 
помошници како и за помошниците на јавен обвини-
тел на народната република (на Автономната Покра-
ина Војводина) — јавниот обвинител на на,родната 
република со потврда од Јавниот обвинител на ФНРЈ, 
а за помошниците и постарите помошници на Јавниот 
обвинител на ФНРЈ - Јавниот обвинител на ФНРЈ. 

Член б 

Платите предвидени со оваа уредба ќе важат од 
1 јули 1961 година. 
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Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна На,родна 
Република Југославија", на кој ден престануваат да 
важат досегашните прописи за платите на судиите и 
ча јавните обвинители. 

27 јуни 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на владата 

на ФНРЈ. 
Едвард Кардељ, с. р. 

Министер на правосудството на ФНРЈ, 
Фране Фрол, с. р 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

2 9 6 . 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОСНИВАЊЕТО И НАДЛЕЖНОСТА НА УПРАВАТА 
ЗА КООРДИНАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО НА НАУЧ-

НИТЕ ИНСТИТУТИ 
Во Уредбата за оснивањето и надлежноста на 

Управата за координација на работењето на научните 
институти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/48) се 
вршат изменувања и дополнувања така пречистениот 
текст да гласи: 

УРЕДБА 

за организацијата и работењето на Управата 
за рударски истражувања и рударски студии 

Член 1 
При Советот за енергетика и екстрактивна инду-

стрија на Владата на ФНРЈ постои Управа за рудар-
ски истражувања и рударски студии. 

Член 2 
Управата за' рударски истражувања и рударски 

студии е стопанско-управен орган за претпријатијата 
за рударски истражувања што и се дадени во надлеж-
ност со решение од Владата на ФНРЈ. 

Управата се грижи за научното обработување ре-
зултатите на истражувањата на тие претпријатија. 

Член 3 
Поради расправање стручни прашања и давање 

стручни мненија и предлози по прашањата од дело-
кругот на Управата постои Стручен совет. 

Членовите на Стручниот совет ги назначува Прет-
селателот на Советот за енергетика и екстратстивна ин-
дустрија на Владата на ФНРЈ по предлог од дирек-
торот. 

Со работата на Стручниот совет раководи дирек-
торот. 

Член 4 
Управата има одделна предсметка во рамките на 

предсметката на Советот за енергетика и екстрактивна 
индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Директорот е наредбодавец за извршувањето на 
предсмст"ттп 

Член 5 
Поблиски одредби за организацијата и работа; а на 

Управата за рударски истражувања и рударски сту-
дии пропишува Претседателот на Советот за енерге-
тика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Член 6 

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

23 јуни 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетика и 

екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмаковиќ, с. "р. 

297 . 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
во врска со Указот: од Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ за реорганизација на Владата на 
ФНРЈ У. бр. 509 од 6 април 1951 година, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за 
енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

%А УКИНУВАЊЕ ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРНФЦ. 
КАНИЈА 

Член 1 
Се укинува Дирекцијата за електрификација во со-

став на Советот за енергетика и екстрактивна инду-
стрија на Владата на ФНРЈ што е основана со Уред-
бата за оснивање Дирекција за електрификација („Слу-
жбен лист на ФНРЈ, бр. 42/50). 

Член 2 
Ликвидацијата на Дирекцијата за електрификација 

ќе ја изврши ликвидационата комисија определена од 
Претседателот на Советот за енергетика и екстракти^ Ј 
индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Ликвидационата комисија ќе работи по напатствија 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ и од Претседа.-
телот на Советот за енергетика и екстрактнѕша инду-
стрија на Владата на ФНРЈ. 

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

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", на кој ден претставува да 
важи Уредбата за оснивање Дирекција за електрифи-
кација. 

23 јуни 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетикг 

и екстрактивна индустрија, 
Светозар Вушановиќ, с. р, 
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Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
л во врска со Указот од Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ за реорганизацијата на Владата на 
ФНРЈ У. бр. 509 од 6 април 1951 година, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за 
енергетика и апстрактнана индустрија на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

Член 1 
Се укинува Сојузната управа за геолошки истра-

жувања што е основана со Уредбата за организацијата 
на геолошката служба („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
114/48). 

Член 2 
Работите што ги вршеше Сојузната управа за гео-

лошки истражувања се пренесуваат на заводите за 
геолошки истражувања на народните републики. На 
овие заводи се пренесуваат и планските задолженија, 
како и средствата на Сојузната управа за геолошки 
истражувања. За ова пренесување важат аналогно од-
редбите од Уредбата за укинување генералните и гла-
вните дирекции и управ-и во надлежност на органите 
на Владата на ФНРЈ", („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
38/50). 

Член 3 ' 
Оиаа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", на кој ден престанува да важи 
Уредбата за Сојузната управа за геолошки истражу-
вања, 

23 јуни 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетика и 

екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

2 9 9 . 

Врз основа на чл. 7 од Основниот закон за држав-
ните стопански претпријатија, Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Претседателот на Советот за машиноградба 
на Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНАТА НАДЛЕ-
ЖНОСТ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНИТЕ РЕПУ-

БЛИКИ 

1. Во точ. 1 од I од Наредбата за пренесување 
претпријатија од сојузната надлежност во надлежност 
на народните републики („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/51) на крајот се додава нов став кој што гласи: 

„Од претпријатието Рудник Љубија се издвоју-
ваат неговите самостојни погони Бешлинац и Буко-
в и ќ и се пренесуваат во надлежност на Народната 
Република Хрватска". 

2. Оваа наредба влегува ко сила веднаш. 
IV бр. 3080 

23 јуни 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНР^ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за машиноградба, 

Франц Лескошек, с. р. 

3 0 0 . 

Врз основа на ст . ' 2 чл. 78 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Советот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ, издава 

' Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОВЛАСТИ-
ЦИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ СИНДИ-
КАТИ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ВРЕМЕ НА КОРИСТЕ-

ЊЕТО НА ГОДИШНИОТ ОДМОР 

1. Во врска со Наредбата за изменување на На-
редбата за повластиците на членовите на Единстве-
ните синдикати на Југославија за време на користе-
њето на годишниот одмор („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/51), во Наредбата за повластиците на членовите 
на Единствените синдикати на Југославија за време 
користењето на годишниот одмор се бришат пропи-
сите на точ. 1) под в) и г) за повластиците во при-
родните лечилишта, установени со Наредбата за до-
полнување Наредбата за повластиците на членови!е 
на Единствените синдикати на Југославија за време на 
користењето на годишниот одмор („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 61/49). 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. 3079 
22 јуни 1951 година 

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

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје и 

социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

А ' 

3 0 1 . 

Врз основа на чл. 73 и 79 од Уставот на ФНРЈ 
а во врска со чл. 20 и 21 од Основниот закови за при-
ватните трговски дуќани (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/48), Владата на ФНРЈ, по предлог од Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА НАДОКНАДЕА ЗА 
СТОКАТА И ИНВЕНТАРОТ ПРЕЗЕМЕН ОД ПРИВАТ-

НИТЕ ТРГОВСКИ ДУЌАНИ 

1) Стоката и инвентарот преземен од приватни е 
трговски и угостителски дуќани аналогно на прописите 
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на чл. 10 и 21 од Основниот закон за приватните тр-
говски дуќани ќе се процени и надокнадата ќе се 
утврди и исплати па начинот што ќе го пропише Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
в/вашето во „Службениот лист на Федеративна На-
I) )дна Република Југославија". 

IV бр. 3078 
23 јуни 1951 година 

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

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

С ' лстер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

302 . 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

во в,рска со Указот од Президиумот на Народната ску-
\ патина на ФНРЈ, за реорганизација на Владата на 
', ФНРЈ У. бр. 509 од 6 април 1951 година, Владата на 
' ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за 
I енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на 

ФНРЈ, донесува 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ГЕОЛОШКИОТ ТЕХНИКА УМ ВО 
Г?ЛИЦЕВО ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1. Геолошкиот техникум во Панчево, основан со 

\ Уредбата за оснивањето и делокругот на работењето 
, на Геолошкиот техникум во Панчево („Службен лист 
\ и а ФНРЈ", бр. 84/48), а кој што по прописите од Уред-
( бтта за Сојузната управа за геолошки истражувања 
^(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50) беше досега под 
1 (непосреден надзор на Сојузната управа за геолошки 

ѕѕстражузања-преминува во надлежност на Владата па 
Народна Република Србија. 

2. Службениците на Геолошкиот техннкум во Пан-
чево, неговиот движен и недвижен имот и буџетските 

, средства предвидени во предсметката на приходите и 
1 расходите ќе ги преземе Владата на Народна Репу-
блика Србија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
ф а ќ а Ре.публика Југославија". 

IV бр. 3105 
23 јуни 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФН,РЈ 
и Министер на народната одбран^. 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетика 

и екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

303 . 
Врз основа на чл. 14 од Уредбата за оснивање и 

работење на трговските претставништва и трговските 
застапништва на странските претпријатија и установи 
и чл. 10 од Уредбата за оснивање и работење на тех-
ничките претставништва (репрезентации) („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 100/47), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЅА ПОСТАПКАТА ОКОЛУ ПРЕЗЕМАЊЕТО НА ТР-
ГОВСКИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА И ЗАСТАПНИШТВА 
ОДНОСНО НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА 

СТРАНСКИТЕ ФИРМИ 
1. Подготвителните дејства околу осни:фњего на 

трговски претставништва и трговски застапништва 
однооно на технички ттретставнишва, како и преговор 
г с: плеќи фирми околу преземан.ето на истите, 

можат да се почнат по добиваната писмена согласност? 
од Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ, 
и тоа само со оние фирми што се означени во да-
дената согласност. 

2. Молбите за согласност што се подаваат до Ми-
нистерството на надворешната трговија на ФНРЈ мо-
раат да содржат; 

а) назив и седиште на странските фирми со кои 
што имаат намера физичките и правните лица во Фе-
деративна Народна Република Југославија да почнат 
преговори за преземање на трговските претставништва, 
трговските застапници^, или на техничките претста-
вништва; 

б) податоците за артиклите што произведат 
односно со кои што поодуваат односните странски 
фирми; 

в) разлози поради кои се смета дека би било 
во интерес на стопанството на Федеративна Народна 
Република Југославија да се основа трговско претстав-
ништво односно трговско застапништво, како и тех-
ничко претставништво и, најпосле, кои домашни пре!-
пријатија односно установи се заинтересирани за осни-
вањето на ов,ие претставништва. 

Молбите се подаваат до главните управи за извоз 
и увоз на народните републики, коп што ги испраќаат 
со своето мнение до Министерството на надворешната 
трговија на ФНРЈ 

3. Писмената согласност ја издава Министерството 
на надворешната трговија на ФНРЈ на определен срок, 
до кој што е подносителот на молбата должен да 10 
испрати до Министерството на надворешната трговија 
на ФНРЈ договорот склучен со стран.-ката фирма по-
ради одобрување. 

Секој договор за меѓусебните односи со е г е ј -
ските фирми треба задолжително да содржи клаузула 
дека истиот е полноважен ако се согласи со него Ми-
нистерството на надворешната трговија на ФНРЈ. 

4. Кога ќе биде договорот одобрен о л Министер-
ството на надворешната трговија на ФНРЈ, правното 
или физичкото лице може да побара дозвола за работа 
во смисла на одредбите од Уредбата за оснивањето 
и работењето на трговските претставништва и тргов-
ските застапннштза на странските претпријатија и уста-
нови, односно од Уредбата за оснивањето и работе-
њето на техничките претставништва (репрезентации). 

5. Прекршоците на ова напатствие предвидени се 
со одредбите од Уредбата за контрола на извозот и 
увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10 и 90'48). 

6. Ова напатствие ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 17784 
22 јуни 1951 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

304 . 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

за определување иг контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), во врска со 
Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата 
за слободна продажба и цените на стоките за широка 
потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), а 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ПАНСИОНОТ ВО 

ПАНСИОНСКИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАНИ НА 
ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Точката 1 од Решението за продажните ие^и на 
пансионот во пансионските угостителски дуќани на др-
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знаените угостителски претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/51) се менува и гласи: 

„Се определуваат продажните цени на пансионот, 
и тоа: 

а) в 0 пансионските угостителски дуќани од „А" 
категорија до 300 динари; 

б) во иансионските угостителски дуќани од „Б" 
категорија до 200 динари; 

в) во пансионеките угостителски дуќани од „Ц" 
категорија до 150 динари; 

г) во п а!! с и огнените угостителски дуќани од „Д" 
категорија до 120 динари. 

Овие цени важат за еднодневен пансион за едно 
лице, т. е. за сместување и за главните оброци за пре-
храна (мени за појадок, ручек и вечера). 

Продажните цени на пансионот од оваа точка мо-
жат да се користат за целиот пансион или само за 
главните оброци за прехрана (мени за појадок, ручек 
и вечера) или само за сместување (постела)." 

2) Точката 2 се менува и гласи: 
„Се определуваат продажните цени за поодделни 

услуги на еднодневен пансион, и тоа: 
а) во панснонските угостителски дуќани од „А" 

категорија: 
— сместување (постела) до 100 динари; 
— главни оброци за прехрана (мени за поја-

док, ручек и вечера) 200 динари; 
б) во паноионскнте угостителски дуќани од „Б" 

категорија: 
— сместување (постела) до 65 динари; 
главни оброци за прехарана (мени за појадок, 

ручек и вечера) 135 динари; 
в) во пансиоиските угостителски дуќани о д , Д " 

категорија: 
— сместување (постела) до 40 динари; 
— главни оброци за прехрана (мени за поја-

док, ручек вечера) 110 динари; 
г) во пансионските угостителски куќани од „Д" 

категорија: 
— сместување (постела) до 2д динари; 
— главни оброци за прехрана (мени за по-

јадок, ручак и вечера) 95 динари. 
Продавните цени на поодделни услуги на еднодне-

вен пансион под а), б), в) и г) од претходниот став 
важат само ако се користат како еднодневен пансион, 
а ако се користат како поодделни услуги на еднодне-
вен пансион т. е. сам 0 сместување или само прехрана, 
определената продажна цена се наголемува за 20%." 

3) На крајот на точ. 5 се додава нов стаж, кој што 
гласи: 

„Лицата од оваа точка што имаат право на кори-
стење еднодневен пансион и пооделни услуги на едно-
дневен пансион по определените продажни цени (точ. 
1 и 2 од ова решение), можат да ги плаќаат овие 
цени и с 0 попуст од 80% со парични купони од инду-
стриските потрошувачки карти и со парични бонови 
за купување прехранбени артикли." 

4) На крај на точ. 6 се додава нов став, кој што 
гласи: 

„Лицата од оваа точка што немаат право да кори-
стат еднодневен пансион и поодделни услуги на едно-
дневен пансион по определените продажни цени (точ. 
1 и 2 од ова решение), туку ги плаќаат цените опре-
делени во смисла на оваа точка, можат тие цени да 
ги плаќаат и со попуст од 80% со парични купони 
од индустриск,ите потрошувачки карти и со парични 
бонови за купување прехранбени артикли." 

5) Стажот 2 точ. 8 се менува и гласи: 
„Ако лицата од точ. 5 од ова решение што имаат 

права ; л користат еднодневен пансион и поодделни 
услуги па еднодневен пансион по определените про-
дажни цени (точ. 1 и 2 од ова решение), го користат 
тоа в 0 ист угостителски дуќан за време пократко о д 
пег дена, ќе плаќаат еднодневен памети! и поодделни 

ус.луги на еднодневен пансион по определените продаж-
ни цени наголемени за 20%." 

6) После точ. 9 се додава неша точка, точка 
која што гласи: 

„Панснонските угостителски дуќани на државните 
и угостителските претпријатија ќе остваруваат надок-
нада (регрес) на попустите одобрени според пропи-
сите од ова решение, во смисла на Наредбата за 4 
пресметување и уплатување на пазаришната: добив и 
на разликите во цените на репродукциони материјали 
наменети за локалното производство како и за надок- Ј 
нада (регрес) на разликите станати во цените при про- . 
дажба на стоките од широка потрошувачка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/51), а на терет н а сметката бр. ^ 
800.558 - Регрес на попустот на парични купони о д 
индустриските потрошувачки карти и на парични 
нови за купување прехранбени артикли, во пансион" V 
ското угостителство, што е отворена кај сите централа 
на Народната банка на ФНРЈ. 

За уплатите с 0 попуст извршени преку прегорија . , 
дието „Путник" регресот го остварува претпријатието ' 
„Путник" и му го одобрува на односниот пансионско ј 
угостителски дуќан на државното угостителско .прет- у 
при јата е." 

7) Изменувањата и дополнувањата ' донесени с о ' 
ова решение не важат за странски патници и туристи,, , ' 
туку за нив остануваат во сила цените од Решението ' 
за продажните цени на пансионот в 0 панеионските \ т о - ) 
статевски дуќани на државните угостителски претпри-
јатија („Службен лист н а ФНРЈ", бр. 5/51), што с е 4 
определуваат во смисла на Напатствиего за продажните 
цени, за повластиците и за начинот на плаќањето н а ^ 
угостителските услуги во пансионоките и п р о л а з и т е 5 
угостителски дуќани на државните угостителски прет-
пријатија за странски патници II туристи ( , .Службен " 
лист на ФНРЈ", бр. 7/51). - . 

8) Ова решение ќе се применува од 1 јули 1951' 
година. " " 

Бр. 8462 ' 
20 јуни 1951 година 

Белград г 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, 
Со-гласен. 

М: диетер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

3 0 5 . 
Врз основа на чл. 3 ст. 1 од Уредбата за изме^ 

нувања и дополнувања на Уредбата за слободна про-
дажба и за цените на стоките за широка потрошувачка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИТО ЗА ОПРЕДЕ-
Л У В А Њ Е ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУ-
ВАЧКА ш т о ЌЕ СЕ ПРОДАВААТ СЛОБОДНО ПО 
ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ И ЗА УСЛОВИТЕ 

НА ПРОДАВАЊЕТО НА ТИЕ АРТИКЛИ 

1. На крај на точ. 2 од Решението за определу-
вање производите за широка потрошувачка што ќе се 
продаваат слободно по единствените продажни цени и 
за условите за продавањето на тие артикли („Службел 
лист на ФНРЈ", бр. 3/51), се додава нов став кој што 
гласиш .... ѓ 

„Тутун и преработки од тутун и ќибрит потрошу-
вачите ќе можат да купуваат и со определен попуст 
на парични купони од индустриските потрошувачки 
карти и па парични бонови за купување прехранбени 
артикли, но не и на парични купони од боновите на 
трговијата по сврзаните н?ип' \ 
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2. Ова решение ќе се применува од денот га обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 8448 ^ 
? 19 јуни 1951 година 

V "'VI Белград 
Министер на Владата на" ФНРЈ 

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

306. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола не цените и на тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), и точ. 3 од Наред-
ба.та за утврдување производите на кои што ќе им ги 
определуваат цените Владата на ФНРЈ, Министерот на 
финансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист 
и а ФНРЈ", бр. 66/50), во врска с 0 чл. 1 и 2 од Уред-
бата за изменувања и дополнувања на Уредбата за 
слободна продажба и цените на стоките за широка 
потрошувачка (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), а 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесувам 

Р Е 0 1 Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО НА 

ЦИГАРИТЕ „СТРУМИЦА" И „НЕРЕТВА" ВО 
СЛОБОДНА ПРОДАЖБА 

1. За цигарите „Струмица" и „Неретва" се опреде-
луваат следните единствени продавни цени на мало во 
слободна продажба: 

„Струмица" — — - — — Дин. 40 за 20 цигари 
„Неретва" Дин. 40 за 20 цигари 
2. Цените од точ. 1 од ова решение важат на це-

лата територија на Федеративна Народна Република 
'Југослав,ија. 

3. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
стануваат да важат цените за цигарите „Струмица" и 
„Неретва" од Решението за единствените продаван 
цени на мало за тутун, тутунски преработки и кибрит 
во слободна продажба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
3/51). 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1951 
година. 

Бр. 8463 
20 јуни 1951 година 

Белград 
Министер на Владата ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

307. 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трошковите 

на државните трговски претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51), во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАБАТИТЕ ЗА КНИГИ, БРОШУРИ И СПИСАНИЈА 

1) За производите од графичката индустрија: кни-
ги, брошури и списанија се определува рабат од 15%. 

2) Од рабатот определен во точ. 1 на ова реше-
ние се покриваат сите трошкови од чл. 2 на Уредбата 
за трошковите на државните трговски претпријатија 
како и евенуалните губитоци на книгите, брошурите и 
списанијата што се продаваат потешко. 

3) Престанува да важи одредбата од точ. 1 на 
Решението за рабатите и маржите во трговијата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/51) доколку се однесуваат 
до рабатите за производите од графичката индустрија, 

4) Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 8533 
21 јуни 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

308 . 

Врз основа на чл. 13 од Уредбата за здравстве-
ниот преглед (фитопатолошка контрола) на овошти-
ето во внатрешниот промет и овоштието наменето за 
извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46), доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ РЕОНИТЕ ЗАРАЗЕНИ СО КАЛИ-

ФОРНИСКАТА ШТИТАСТА ВОШКА 
I. Се прогласуваат за заразени со калифорниската 

штитаста вошка (АѕркПо1иѕ регтсЈоѕиз Соте!) долу 
цитираните реони во народните републики: 

1) На територијата на Народна Република Србија: 
а) целата територија на Автономната Покра-

ина Војводина; 
б) реоните на градските народни одбори: Бел-

град, Велика Плана, Косовска Митровица, Крагујеван, 
Пег:, Приштина, Светозарево, Смедерезо, Титово Ужице, 
Чанак и Шабац; 

в) реоните на народните одбори на околијата: 
ариљска (месни народни одбори Латвица, Миросаљци и 
Церова), белградска, жичка, љубиќко-трнавска (месни 
народни одбори Горичани, Катрга, Рошци, Лучице, М -
оковци, Мрчаевци, и Парменци), моравичка (месни на-
родни одбори Ивањица и Прилике, пенка (местен на-
роден одбор Витомирица), пожешка (месни народни 
одбори Дљин, Јелендо, Паприште, Пилатовиќи, Средње 
Добриње, Тучково и Цугањ), посавотамнаЕСка (месни 
народни одбори Бељин, Дебрц и Суво Село), поцерска 
(месни народни одбори Корман, Мрѓеновац и Предво-
е н а ) , таковска (местен народен одбор Савигац-1,1а-
ране) и титовоужичка (месни народни одбори Гор-
јане, Потпеќ и Севојна. 

2) На територијата на Народна Република Хрватска: 
а) реоните на градските народни одбори: Бје-

ловар, Вараждин, Винковци, Внровитица, Вуковар, Го-
спиќ, Ѓаково, Загреб, Карловац, Копривница, Нова 
Градишка, Осијек, Ријека (Сушак), Сисак, Славонски 
Брод и Славенска Пожега; 

б) реоните на околиските народни одбори: Бели 
Манастир, Бјеловар, Бриње, Валпово, Вараждин, Велика 
Горица, Винковци, Вировитица, Војник, Врбовен, Ву-
ковар, Гарешница, Глина, Госпнћ, Грачац, Груби-
шно Пол,е, Дарувар, Двор на Уни. Доњи Михољаи, 
Доња Стубица, Луто Село, Гаково, ѓурѓевац, Жупања, 
Загреб, Зелина, Златар, Иванец, Јастребарско, Карло-
вац, Клан,ец, Копривница, Костајница, Крапина, Кр;т-
жевци, К у л т а , Лудбрег, Нашице, Нова Градишка, Нев-
ена, Огулин, Ораховица, Осијек, Пакраи, Петрин,а, По-
дравска Слатина, Преграда, Прелог, С.амобор. Сисак, 
Славонски Брод, Славонска Пожега, Чазма и Чаковец. 

3) На територијата на Народна Република Сло-
венија: 

а) реоните на градските народни одбори: Л)у-
бљана Марибор и Цеље. 

б) реоните на околиските народни одбори: 
Горња Радгона, Дон,а Лендава, Камник (месни народни 
одбори Вир, Домжале и Превојс), Кран, (месни на-



Среда, 27 јуни 1951 Бро ј 30 - Страна 419 

родни одбори Весница, Бити,е, Велесово, Високо, Дуп-
л о , Жа6ница, Кокрица, Краљ, Лог, Предосље, Паштал, 
Селце, Сора, Стара Лока, Трата и Шкофја Лока) , Кр-
пиш (мссни народни одбори Артиче, Бизељско, Бланца, 
Броге, Брежице место и околина, Велика Долина, Ве-
личи Подлог, Виден, Глобоко, Добова, Здоле, Јесе-
нице, Капеле, Костањевица, Кршко, Кршка Вас, Леско-
вац, Лос, Рајхенбург, Св. Криж, Св. Петер, Севница, 
Стара Вас, Бизељско, Стари Град, Столовник, Церкље, 
Чатеж и Шмарје) , Љутомер, Марибор околина, Мурска 
Соботз, Ново Место (месни народни одбори Бела Пер-
ков, Бирчна Вас, Градишче, Добрава, Долењске То-
ллице, Каменце, Картељево, Лочна, Мирна Печ, Ново 
Место, Лречна, Смољења Вас, Ст. Петер, Стопиче, 
Стража, Шент. Јернеј, Шкоцијан, Шмарјета, Шмарје-
шке Топлице, Шмихел при Новем Месту и Уриша Села), 
Пољчане (месни народни одбори Брестовец, Врхлога, 
Донечка Гора, Жабљек, Згорја Ломница, Лапорје, Ма-
коле, Пољане, Ратањска Вас, Рогатец, Св. Флоријан, 
Сечово, Словенска Бистрица, Студенине, Шентовец, 
Шмарје и Чрешњевец), Птуј, Толмин (местен народен 
одбор Кобарид), Цеље околина (месни народни одбори 
Вуче,. Жалец, Куретно-Дебро, Лашко, Маријаградец, 
Рифснгозд, Шоцка и Шкофја Вас) и Чрномељ (месни 
народни одбори Адлешичи, Виница, Градац, Грибље, 
Драшићи, Лока, Петрова Вас, Подземељ, Росалнице, 
Сињи Врх, Стари Трг, Странска Вас, Талчји Врх, Три-
буче и Чрномељ). 

4) на Територијата на Народна Република Босна и 
Херцеговина: 

а) реоните на градските народни одбори: Дер-
вента, Добој, Ја јце и Тузла; 

б) реоните на околиските народни одбори: Бо-
сански Брод, Босански Шамац (местен народен одбор 
Босански Шамац), Дервента, Добој ) местен народен од-
бор Осјечани), Модрица, Србац, Фојница, (месни на-
родни одбори Кисељак и Фојница) и Цазин (местен 
народен одбор Цазин). 

П. Ова решение ќе важи до 1 мај 1952 година. 
Бр. 4155 

21 јуни 1951 година 
Белград 

Министар на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско стопанство 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

3 0 9 . 

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-
телегрзфско-телефосската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

З А ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 
МАРКИ З А АВИОНСКА ПОШТА ПО ПОВОД НА СО-
БРАНИЕТО НА МЕЃУНАРОДНИОТ СОЈУЗ НА ПЛА-

НИНАРИТЕ 

Во дните 7 и 13 јули 1951 година ќе се пуштат во 
теча ј пригодни поштенски марки за авионска пошта 
по повод на Собранието на Меѓународниот сојуз на 
планираните кое што се одржува на Блед во месец 
јули 1951 година. 

Една серија на овие марки содржи три вредности, 
и тоа: 

1) марка од 3 динари, љубичеста боја, со мотив 
од Копаоаик (Србија) и со натпис: „50 година пла-
нинарство у Србији" — со кирилица; 

2) марка од 5 динари, сина боја, со мотив од 
Тригдав (Словенија) ; 

3) марка од 20 динари, зелено - маслинеста боја, 
со мотив од Ка.лник (Хрватска) и со натпис: „75 го-
дина планинарска у Хрватској" - со латиница. 

На сите овие марки стои натпис со големи букви 
на латиница ^11. I. А. А 1 9 5 К што претставува крате-
нине од службениот назив на овој Сојуз на француски 
јазик. Натписот „ФНР Југославија" и ознака на вред-
носта „Д" стои на првата марка со кирилица, а на 
втората и третата со латиница. 

На горниот дел на секоја од овие марки нацртан 
е авион, што симболично означува дека овие марки 
служат за франкирање на авионски пратки. 

Марката од 3 динари се пушта во течај на 7 јули, 
а од 5 и 20 динари на 13 јули 1951 година. Ќе се про-
дават во сите поголеми пошти во земјата а за фран-
кирање на пратки ќе важи неограничено време, одно. 
сно додека не се донесе решение за нивното повле-
кување од течај. 

Бр. 9900 
22 јуни 1951 годи-на 

Белград 

Директор 
на Главната дирекција на поштите, 

Никола Милановиќ, с. р. 

3 1 0 . 

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-
леграфско-телефоиските тарифи, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ О Д ТЕПАЈ ПРИГОДНИТЕ ПО-
ШТЕНСКИ МАРКИ О Д 1949 И 1950 ГОДИНА 

Пригодните поштенски марки што се пуштени во 
теча ј во текот на 1949 и 1950 година, а за кои што не 
се определени сроковите на франкатурната вредност 
во решенијата, се повлекуваат од течај, со тоа што 
можат со нив да се франкираат поштенските пратки 
заклучно до 31 јули 1951 година, 

По ова решение престанува франкатурнатз вред-
ност почнувајќи од 1 август 1951 година на следните 
изданија на пригодни поштенски марки: 

1) Петгодишнина на НР Македонија (3, 5 и 12 ди-
нари); 

2) Петтодшинина на НР Македонија (3, 5 и 12 ди-
нари за авионска пошта); 

3) Седумдесетпгтгодишнина на Светскиот поштен-
ски сојуз - „УПУ" (3, 5 и 12 динари); 

4) Стогидишнина на железниците (2, 3, 5 и 10 ди-
нари и блокови за авионска пошта од 10 динари); 

5) Автопат Белград—Загреб (2, 3 и 5 динари); 
6) 1 Мај 1950 (3, 5. 10 и 12 динари); 
7) Детска недела 1950 (3 динари); 
8) Воздухопловен слет во Рума (2, 3, 5, 10 и 20 

динари); 
9) Светска шаховска олимпијада (2, 3. 5, 10 и 20 

д,инари); 
10) Загребачки велесаем 1950 (3 дииари); 
11) Ден на морнарицата (2, 3, 5, 10, 12 и 20 ди-

нари); 

Бр. 9700 
18 јуни 1951 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 
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Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
по извршеното ^поредување со изворниот текст уста-
нови дека Во Напатствие^ за извршување Уредбата 
за работење на стопанските претпријатија, објавено 
во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 25/51 се потерала 
грешки и дава 

И С П Р А В К А 

НА Н А П А Т С Т В И Е ^ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА З А РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ" ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА 
СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ КАКО И З А 
ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ЗАПОСЛЕН ВО ТИЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) На стр. 382 под 10), после табелата, во 10 ред, 
доеле зборовите „ќе се примени", да се додаде: „сто-

; рата" ; 
( ' 2) На стр. 383, првиот и вториот ред, наместо 

зборовите „на службениците" да се стави: „на еден 
( (Службеник". 
/ " Бр . 7338. — Од Советот за промет со стоки на 

Владата на ФНРЈ", 7 јуни 1951 година, Белград. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ, по извр-
шеното сравнување со изворниот текст, установи дека 

"во текстот на Решението за продажните цени на отпа-
д о ц и , објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 22 
^Од 2 м а ј 1951 година, се потерала долу наведената 

Грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 

У НА РЕШЕНИЕТО З А ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА 
/ ' ОТПАДОЦИ 

Пред секоја ознака на цената на отпадоци за ки-
лограм, треба да стои зборот: „до". 

Бр. 10308. — Од Министерството на финансиите 
ца ФНРЈ, 19 мај 1951 година. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републико Црне Горе" 
в о бројот 12 од 21 мај 1951 година објавува: 

Указ за помилување на осудените лица; 
Указ за свикувањето на Народната скупштина на 

НР Црна Гора во прво вонредно заседание; 
Уредба за укинување на Уредбата за откупот на 

добитокот и маст, Уредбата за откупот на компир, 
Уредбата за откупот на млеко и млечни производи, 
Уредбата за задолжителниот откуп на грав и Уред-
бата за откупот на сено. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Уредни лист" Народи е Републико Словеније во 
бројот 19 од 5 јуни 1951 година објавува: 

Указ аа разрешување и именување директорот на 
Главната управа за комунални работи и за именување 
член на Советот на Владата на НРС за градежни и 
комунални работи; ^ ^ 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
Во „Службениот лист на ФНРЈ" бр. 26/51 испра-

тена е до сите претплатници чековна уплатница за до-
плата на претплатата до крајот на годината. Срокот 
за уплата е 15 јули о. г. Па сите кои до то ј срок не 
ќе ја уплатат разликата од 250 дин. за еден примерок 
ќе им биде обуставено натамошното испраќање на 
„Службениот лист на ФНРЈ". 

С О Л Р Ж А Ј : 
Страна 

295. Уредба за платите на судиите и на јавните 
обвинители — — — — 

296. Уредба за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за оснивање и надлежноста на 
Управата за координација па работењето 
на. научните институти — — — 

297. Уредба за укинување Дирекцијата за елек-
трификација — 

298. Уредба на Сојузната управа за геолошки 
истражувања — — 

299. Наредба за дополнување на Наредбата за 
пренесување претпријатијата од Сојузната 
надлежност во надлежност на народните 

300. Наредба за изменување на Наредбата за 
повластиците на членовите на единствените 
синдикати на Југославија за време на ко-
ристењето на годишниот одмор 

301. Решение за утврдување и исплата на на-
докнада за стоката и инвентарот преземен 
од приватните трговски дуќани 

302. Решение за пренесување Геолошкиот тех-
никум во Панчево во надлежност на Вла-
дата на Народна Република Србија 

303. Напатствие за постапката околу презема-
њето на трговските претставништва и за-
стаиништва односно на техничките Прет-
ставништва на странските фирми — 

304. Решение за изменувања и дополнувања на 
Решението за продажните цени на пансио-
нот во лансионските угостителски дуќани 
на државните угостителски претпријатија 

305. Решение за дополнување на Решението за 
определување производите за широка по-
трошувачка што ќе се продаваат слободно 
по единствените продавни цени и за усло-
вите на продавањето на тие артикли — — 

306. Решение за единствените продажни цени на 
мало на цигарите ,,Струмица" и „Неретва" 
во слободна продажба — — 418 

307. Решение за рабатите за книги, брошури и 
списанија 418 

308. Решение за прогласување реоните заразени 
со калифорниска штитаста вошка 

309. Етикине за пуштање во течај пригодни 
поштенски марки за авионска пошта по 
повод на собранието на Меѓународниот 
сојуз На планинарите — — 

310. Решение за повлекување од течај пригод-
ните поштенски марки од 1949 и 1950 го-
дина — 

Исправка на Решението за продажните цени на 
отпадоци — — 420 

Исправка на Налатствието за извршување на 
Уредбата за работењето на стопанските 
претпријатија што се занимаваат со промет 
на селско-стопански производи како и за 
платите на персоналот запослен во тие 
претпријатија — — — — — — 420 

413 

414 
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416 
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419 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград, Улица Кралевиќа Марка 
Со. 9. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. - Печат на 

Ѕугосгјопрнското новинарско претпријатие, Белград 


