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630. 

(В)рз основа на чл. 74 точ. 5 ст. 1 од Уставот на 
ФНРЈ а со цел да- се примени законот правилно, 
Презедиумот ка Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија дава 

З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О Т О Л К У В А Њ Е 
НА ЧЛ. 218 СТ. 2 ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

За -постоење кривично дело затирање на шумите 
од чл. 246 ст. 2 »а Кривичниот законик потребно е, 
покрај другите услови, уште и штетата да преминува 
2.000 динари. Износот од две илјади динари е земен 
со обзир ка« вредноста на дрвото во времето1 на до-
несувањето на Кривичниот законик. Поради тоа за утвр-
дување да ли постои кривичното дело од чл. 246 
ст. 2 на Кривичниот законик меродавна е вредноста на 
дрвото спрема цените што постоеле во времето на 
донесувањето на , Кривичниот законик. Евентуално 
наголемување на цената за надокнада на- шумските 
штети по донесувањето на Кривичниот законик не 
може да се земе во обзир при применувањето на 
чл. 246 ст. 2 од Кривичниот законик, туку само -за 
»утврдувањето висината на граѓ апек о - правните поба-
рувања на оштетениот. 

Бр. 1832 
25 октомври 1952 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничић, е. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, е. р. 

631. 
Брз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

На Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради! 
(согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата иа ФНРЈ по предлог од Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ЗАКУПНИНИ ЗА СТАНБЕНИТЕ 

И РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Постоевте закупнини за« станбените и работните 

простории чијшто износ или' највисок износ е опре-
д е л е н со прописите или со решение од надлежниот 
* државен орган, се нагол емуваат за 100%. 

Член 2 
Разликата помеѓу закупнината утврдена на начи-

нот определе^ во претходниот член и досегашната, за-
ку шини а закуподавецот е должен да ја уплатува како 
придонес во фондот за одржување згради. 

Закуподавецот е должен да уплатува како прадо* 
нес во фондот за одржување згради 50% од постое-

њата закупнина) за станбените и работните простории 
која се -определува со слободно договарање. 

Член 3 
Закупнината за станбените и работните простории 

што не биле издадени во закуп на денот на влегува«-
н»ето во сила на оваа уредба ја определува народниот 
одбор на) општинана односно иа градот. Ова не важи 
за станбените и работните простории чија што закуп-
нина* се определува со слободно договарање според 
постоечките прописи. 

Закуподавецот е должен да уплатува како придо-
нес, во фондот за одржување зграда 50% од 'закуп-
нината за) станбените и работните простории што ќ« 
бидат издадени во закуп по »влегувањето во сила т 
оваа зчредба. 

Член 4 
Придонесот во корист на Фондот за одржување 

»гради не го плаќаат сопствениците на приватни згра-
ди за станбените и работните хвростории во своите! 
4&рада во кои живеат самите, односно кои ги кори« 
стат за (вршење на својата работна дејност. 

Основицата за облог на данокот на доход за згра*. 
дите односно просториите што ги користи сопствени-
кот се .наголемува во »сразмера со« новата) закупнина 
која се плаќа за слични згради односно простории па 
одредбите од оваа уредба. 

Член 5 
Придонесот на фондот за одржување вгради' ев 

уплатува кај соодветната филијала на Народната бан-« 
ка на ФНРЈ според местото во кое се наоѓа зградата1,' 

Придонесот се уплатува месечно до 15-пот во ме-
сецот за минатиот месец, ако се плаќа закупнината! 
назад, односно за гекуќиот месец ако се плаќа закуп-
нината напред. 

Член 6 
Органот надлежен за финансии на народниот од-

бор на околината1, градот односно' на градската општа-
на со одделни едрава, на чие подрачје се наоѓа згра-
дата за која се плаќа придонес по оваа уредба, е 
должен да води, одделно- за секоја зграда, евиденција! 
за задолжувањето и за уплатите на придонесот во 
корист на фондот за одржување згради. 

Член 7 
Придонесот на фондот за одржување згради ќе се 

врати односно ќе се отпише за просториите издадени! 
во закуп, ако се докаже дека закупнината не можела 
Да се наплати ни преку суд. 

Врз основа! на поднесениот доказ за започнатата 
постапка, органот надлежен за финансии на народниот, 
одбор на околната, на градот односно градската оп-
штана со одделни права може на закуподавецот да! . 
му одобри да се одложи плаќањето на придонесот за 
износот што отпаѓа на закупнината: која е предмет на 
судската постапка додека трае оваа постапка. 

Член 8 
Од закуподавецот кој не ќе уплати придонес т 

фондот за одржување згради во определениот срок, 
се' наплатува камата во висина од 12% годишно-. 

Органот надлежен за финансии на народниот од-
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бор на опколи јата, на доадот односно на градската опт* 
штита со оддели« орава врши наплата ета ненавремено 
платениот придонес но преписите по кои се врши 
присилната наплата на данокот. 

Член 9 
Средствата од фондот за одржување згради ќе се 

употребат за! одржување на постоеќиот станбен фонд. 
Начинот за кодастен»е на средствата- од фондот 

за одржување згради ќе се регулира со посебни КУ-
ЛИСИ. 

Член 10 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

закуподавец и закупец: 
а) ако даваат невистинити) податоци за виси-

нана на закупнината; 
б) ако кријат постоење н а закупен однос. 

Ако прекршокот од претходниот став е сторен од 
материјална заинтересираност, сторителот ќе се казни 
со парична казна до 50.000 динари. 

Член И 
Поблиски одредби за извршување на оваа уредба 

ќе донесува Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ. 
Член 12 

Оваа уредба влегува во сила на 1 ноември 1952 
година, со тоа што нејзините одредби Да -се примену-
ваат на закупнините кои се плаќаат за месец ноември 
1952 година и во иднина. 

30 октомври 1952 година 
Белград! 

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

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

632. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното (работење („Службен 
Лист на ФНРЈ", бр. 35/52), по предлог од Сојузната 
гга>говс«ка комора, Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ издава« 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ НА ХРОМОВА 

РУДА, ФЕРОХРОМ И КАЛЦИУМ КАРБИД 
НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

1) Количината на кромова Руда определена за из-
воз во 1952 година со Наредбата за определување 
количини! За поодделни производи наменети за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52) и со наредбите 
за наголемување количините на »ромова руда наме-
нети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/52 и 
50/52), се наголемува од 36.000 тони на вкупно 42.000 
тони. 

2) Количината на ферохром определена за извоз 
во 1952 година со Наредбата за определување коли-
чини за поодделни производи наменети за извоз се 
наголемува од 2.000 тони на »купио 2.650 тони. 

3) Количината на калциум карбид определена за 
извоз во 1952 година со Наредбата за определување 
количини за поодделни производи наменети за »извоз 
се наголемува од 6.000 тони на вкупно 8.000 тони. 

4. Оваа наредба влегува во сила одма. 
Бр. 5168 

25 октомври 1952 година 
Белград 

По овластение 
од Стопанскиот совет на Бла тата 

на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател иа Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инис. Мијалко Т о д о р о в , е р. 

633. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за »заозот if 

увозот на стоките и за девизното (работење (»Слу-
жбен! « т на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот солет 
на! Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА* ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ПЧЕНИЧНА 

СЛАМА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ 
1) Во 1952 година се дозволува извоз на 5.000 

тони пченична слама. 
2) Расподела ат а на количината опомената) в*о точ. 

1 од оваа наредба ја врши Управниот одбор ад Соју-
зната трговска комора. 

3) Ако се исцрпи .количината спомената во точ. 1 
од оваа наредба, овластените извозници можат да 
поднесат до Стопанскиот совет на Влагата на ФНРЈ, 
преку Сојузната трговска комора, образложе« пред-
лог за определување нови количини. 

4) Оваа наредба) ќе се применува од 20 октомври 
1952 година, до со неа. се менува точ. I под 2) од На-
редбата за забрана на* извозот на еелско-стопанскн и 
индустриски производи („Службен лист «а ФНРЈ", 
бр. 45/52) доколку се однесува до пченичната слама. 

Бр. 3785 
25 октомври 1952 година 

Белград 
По овластете 

од Стопанскиот совет На Владан 
на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

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

634. 
Врз основа на чл. 26 во врска со чл. 16 од Уред-

бата за извозот и увозот на ск>ште и за девизното 
работење („Службен лист на ФНРЈ" бр. 35/52), а во 
согласност со Претседателот »а Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕД-
СТВА ОД СТРАНА НА НАДЛЕШТВАТА, УСТАНО-

ВИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Точ. 1 од Наредбата за начинот за купување и 
продавање девизни средства од страна «а надлештва-
та, установите и општествените организации (»Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бјр. 49/52), се менува и гласи: 

„1. Надлештвата, установите и општествените ор-
ганизации можат да купуваат девшни средства за на-
бавка стоки во странство само но одделно одобрение 
од надлежното министерство на финансиите, и тоа во 
рамките Hai квотите на девизните средства што им се 
одобрени на министерствата на финансиите од сојуз-
ниот oipraiH на управата надлежен за стопанство." 

2. Оваа наредба ке се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 8073 
31 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, ; 

По огаластение од 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

стопанство и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић, е. р. 
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635. 

Врз основа на чл. 25 во срока со чл. 6 и 10 од 
Уредбата за« стручното 'оспособување и звањата в« 
работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50) и 
чл. 35 во врска со чл. 15 од Уредбата за рашо делбата 
«а фондот ла платите и за заработите на работни-
ците и службениците на стопанските претпријатија 
(„Служен лист на ФНРЈ", бр. 11/52), а во согла-
сност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата иа ФН!РЈ, пропишувам 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ 
ЗА ЗДОБИВАШЕ СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РА-

БОТНИЦИТЕ СО ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Работникот може со проучување на практична 
работа, мод условиве »предвидени со ова напатствие* 
Да ја здобие стручната опрема на подуке ал ификуван1, 
квалификуван или еисококвалификуван работник во 
ванимањата што се определени! во смисла .на чл. 8 
од Уредбата за учениците во стопанството („Службе« 
лист на ФНРЈ", бр. 39/52). 

2. Одлука за признавање стручната спрема на пои 
луквалификуваи работник донесува управниот одбор 
на1 претпријатието, в!рз основа на мислењето од по-
себната испитна комисија во претпријатието што ќе 
ја определи за тоа управниот одбор, а која има за 
задача да ја провери стручноста на дотичи ЖУТ РА-
ботник и да даде мислење односно предлог до управ-
ниот одбор. 

За признавањето на стручната спрема на полу* 
к в ал и ф ик у в ан работник управниот одбор на претпри-
јатието му издава на работникот уверение, а исто-
времено ова признание се внесува и во работната 
книшка на работникот. 

3. Стручната опрема т квалификуван работник 
му се. признава на работникот кој провел како ћо-
луквалификуван работник најмалу две години рабо-
тејќи' на сите основни работи од определено занимање 
Ј : л п пет години во својство на неквалификуван ра-
ботник со тоа што за тоа време повремено да 
работел на сите основни работи од определеното 
занимање, под услов да го положил и пропишаниот 
испит, кој се состои од практичен и теориски дел. 

Правото од претходниот став неквалификуваните 
работници можат да го користат најдоцна до 31 
декември 1955 година. 

4. Стручната спрема на виеококвалификуван ра-
ботник му се признава на работникот кој-провел како 
квалификуван работник нај'малу седум години рабо-
тејќи ка сите основни работи! од определеното зани-
мање за кои се бара висока точност на изработката 
ЈИ висок квалитет на работата, со тоа што таа работа 
да не t автоматски обезбедена, или каде што се барај 
самостојно решавање! проблеми при изработката од-
носно примена на теоретско више знање од знањето 
што се бара од квалификуваа работник, ©од услов 
;;а го положи е пропишаниот испит, кој Се состои од 
практичен и теориски дел. 

5. Републичкиот државен орган надлежен за сто-
панство, по предлог од коморите и синдикалните 
организации, може да пропише како услов за здо-
бивање стручна спрема на квалификуван и високо-
-квалификуван работник 'за поодделни занимања) по-
долг (работен стаж отколку што е предвиден со од-
редбите на ова напатствие како .и услови во поглед 
на) претходната опрема на кандидатот. 

6. Републичките државни органи надлежен за 
стопанство го пропишуваат составот и начинот на 
работењето на посебните испитни! комисии како и 
програмите, и 'начинот за полагање на испитот за 
квалификуван и в исококв ал иф ику е ан работник, во-
дејќи при тоа сметка за наставните планови и про-
1 рами на соодветните стручни школи. 

Испитната комисија е должна на надлежниот 
орган »а наводниот одбор да му поднесе писмен 

извештај за кандидатите што го положиле иодитОД 
Брз основа на овој извештај, одениот на народа««* 
одбор ши издава на односните лица документ а* 
тоа дека ја здобиле соодветната стручна шрема, * 
тоа: на квалификуваните работници — свидетелство', 
а на висошквалификуваните работници — дишомА. 
Овој орган на народниот одбор води список за ИЗД& 
дините свидетелства и дипломи. 

Податоците за признавање стручната спрема на 
квалификуван односно високога алифи куван работи* 
се внесуваат во работната книшка на работникот. 

7. Одредбите од ова напатствие не се однесуваат 
до лицата запослени) во занаетчиските дуќани. 

При премин од занаетчиството во индустрија, на 
занаетчискиот помошник му се признава стручната 
спрема на квалификуван работник а на занаетчискиот 
мајстор стручната спрема на висококвалифнхуван ра-
ботник во соодветно занимање од дотичната струка* 
ш д услов да провел во својство на занаетчиски по-
мошник и занаетчиски мајстор вкупно најмалу седум 
години. 

На висококвалификуваниот работник, при пре мил 
во занаетчиството, му се признава стручниот испит 
на. в и е ок оке ал и фик ув ан работник како положен тео-
риски дел од испитот за занаетчиски мајстор, додека 
е должен да го положи тој практичниот дел од 
испитот за занаетчиски мајстор пред комисијата над-
лежна за испитување на кандидатите за занаетчиски 
"мајстори. 

8. На работниците што се преведени во звањата 
спрема одредбите на Уредбата за стручното оспосо-
бување и звањата на работниците и прописите што 
се донесени врз основа на оваа уредба, им се призна* 
ва стручната спрема во- смисла на ова напатствие, 
и тоа: 

а) на полуприучените и приучените работници —• 
стручна спрема на пол уквал иф и кува« работник; 

б) на изучените работници, на самостојните ра-
ботници од специјалисти — стручна спрема на квалм* 
фикуван работник; 

в) на вишите специјалисти, на мајсторите и 
повеќеструките мајстори! — стручна спрема на високо*' 
квалификуван работник. 

9. Евиденцијата за работниците што здобиле во 
смисла на ова напатствие стручна спрема на полу* 
квалификуван, квалификуван и висококвалификува^ 
работник, ја водат претпријатијата во кои се зашт-
едени односните работници. | 

Претпријатијата се должни да водат таква еви* 
денција која ќе им овозможи секогаш да имаат ир^г 
глед на бројната состојба на работниците по нам« 
дените категории на стручната! опрема. 

10. Уверенијата и свидетелствата за признавању 
на стручната опрема во смисла на ова напатствие^ 
ослободени се од такса« врз основа на чл. 6 точ. 7! 
од Законот за таксите. 

11. Работниците, што зад обиваат стручна спрему 
со практична работа во претпријатието де полагаат 
ѕисп&т за квалификуван односно шсокошашифиЈсува« 
работник (точ. 3 и? 4) во местото иа постојаното! 
запеел ување имаат »а време на полагањето на испита* 
право на надокнада во вишна н а »»носот на тарифни-.. 
от ста® по кој им се пресметува заработката. 

Работниците, што го полагаат овој испит (тб«|. 
3 и 4) вон местото на постојаното заполтување, при 
доаѓањето на испит и заминувањето од испитот, како' 
и за време на траењето на испитот, имаат право на 
надокнада на патните трошкови и дневница по посто-
еќите прописи. На (работниците, што имаат фамилија 
ка издршка, им припаѓа покрај тоа за ова време и 
надокнада за односните дни во шеина на износот на 
тарифниот ста® по кој што им се пресметува зара-
ботката. 

Надокнадите по оваа точка паѓаат на терет на 
претпријатието во кое е запослен работникот. 

12. Ова Општо напатствие влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службениот лист ка Феде-
ративна Народна Република' Југославија", на кој ден 
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престанува да важи Општото напатствие за стручната 
спрема* и општо образование на работниците, што се 
потребни за да добијат поодделно »вање и за. струч-
ниве лепити и испитни комисии, нивниот состав и ра-
ботеше („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 9/51). 

Бр. 13486 
22 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегори«, е. р. 
Согласен1, 

По овластеше 
ед Ci ̂ пансионот совет на Владава на ФНРЈ, 

Министерот на Владана иа ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво. 
Светозар Вукмановић е. р. 

636. 
Врз основа на точ. 1 од Решението aai определу-

вање државните органи надлежни за пропишување! 
цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бјр. 39/52)* 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАВНИЦЕ НЕНИ НА ГОЛЕМО НА МАСТ, 

УЉЕ ЗА ЈАДЕЊЕ И ШЕКЕР 
1. — Пропив одителните ш увезните претпријатија 

ќе продаваат маст, уље за јадење и шеќер по след-
ните нени: 

а) маст 165.— дин. за 1 кг 
б) уље за јадење 175.— дин. за 1 кг 
в) шеќер во кристал 135.— дин. за 1 кг 
г) шеќер во калапчиња 160.— дин. за 1 кг 

.Горните цени важат франко ^товарната станица 
«а купувачот. 

2. — На купувачите што се наоѓаат во непроиз-
водни реони производителите и увозните претприја-
тија ќе им исплатуваат, покрај цената одседе лен а во 
точ. 1 од оза решение, уште и 10 дин. за секој про-
даден килограм маст, 

Износите наплатени по одредбата на претходниот 
став во текот на еден месец проиаводителните и уво-
зните -претпријатија должни се до 5-иот во следниот 
месец да. ги' уплатат на сметката бр. 800472 — ,ТРО-
ШКОВИ за! подвоз иа маст, уље за јадење и шеќер". 

3. — Одредбата од претходниот став важи и за 
тр: овски те претпријатија на големо кси маста купена 
по цената од тач. 1 на1 ова решение им ја продаваат 
ка купувачите што се наоѓаат во непроизводните 
•реони?. 

4. — Производителите претпријатија должни се 
месечно и тоа најдоцна до 10-иот за минатиот месец, 
да ја утврдат разликата помеѓу фактично платените 
подводни трошкови и своите калкулативни просечни 
подвоени трошкови. 

Разликата утврдена со оваа пресметка претприја-
тијата ќе ја пресметаат со филијалата иа Народната 
банка на ФНРЈ при која претпријатието има текуќа 
сметка на тој начин што позитивната 'разлика ќе ја 
уплатат во корист Hai сметката бр. 800472 — ,,Тро-
шкови за подвоз на маст, уље за јадење и шеќер", а 
негативните .разлики ќе им се надокнадат на терет на 
!гстата! сметка. 

5. — Републичкиот орган надлежен за стопанство 
може на трговските претпријатија на големо да нм ги 
определи износите што ќе можа'т овие претпријатија 
да ги засметаат за покриле на трсииксвпте на тргови-
јата за производите од точ. 1 од ова .решение. 

6. — Трговските претпријатија на мало ќе прода-
ваат маст, уље за јадење и шеќер по цените пропи-
шани со Рет: лнието за намалување на единствените 
поодавно цени на мапо на маст и шеќер („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 41/52) и со Решението за един-
ствената прода виа цена на мало за уље за јадење 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52). 

7. — Ова/ решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", на кој де« преста-
нува да важи: Решението за продаваните цени на маст, 
уље за јадење и шеќер („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/52). 

Бр. 360 
24 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

637. 
Врз основа на чл. 1 од Решението за определу-

ваше државните органи надлежни за пропишувања 
цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАВНА ЦЕНА НА МАЛО 

НА УЈБЕТО ЗА ЈАДЕЊЕ 
1. За уљето за јадење се определува единствена 

цена во продажбата на мало во износ од 190 динари 
за) 1 кг. 

Оваа цена важи на целата територија на Федера-
тивна! Народна Република Југославија. 

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

Бр. 361 
24 октомври; 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

638. 
Врз основа на чл. 26 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното [работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бјр. 35/52), а во согласност со 
Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ПРОДАВАЊЕ ДЕВИ-

ЗНИ СРЕДСТВА НА ПРИВАТНИ ЛИЦА 
1. Народната банка на ФНРЈ може да продава 

на приватни лица странски средства за плаќање, по 
испитувањето на секој конкретен случај, до најповеќе 
3.000 динари, mi тоа во следни случаи: 

а) за потребите на патување во странство на 
име сп 1 ни трошкови а врз основа на редно визир ани 
патни исправи: 

б) за ситни патни- трошкови на лицата со стран-
ски патни исправи кои се сметаат како домашни лица 
во е?,шел а на девизните прописи; 

в) на лицата без државјанство, што се иселу-
ваат од нашава земја; 

г) на странските стручњаци што биле запосле-
ни во установи и општествен и организации, но не и 
во претпријатија, at кси! заминуваат на годишен одмор 
или дефинитивно ја напуштаат земјава, ако не им се 
обезбедени! со« договорот никакви други странски 
средства за плаќање на пропишан начин; 

д) за дозначување помошти; 
ѓ) за судски и други такси; 
е) за алиментации врз основа на правосилна 

судска пресуда, ако вакви плаќања се предвидени со 
соодветни планини спогодби; 

ж) за други неспоменати слични потреби што 
ќе и.1 бидат во барањето подробно образложени на 
Наредната банка на ФНРЈ. 

2) Девизните средства потребни за школување, 
специјализација, лекување и набавка на лекови, било 
да се работи за целокупните трошкови или само за 
дополнителни трошкови, ќе ги купуваат приватните 
лица кај Народната банка на ФНРЈ само врз основа 
на прибавени! налози од. надлежните републички со,-
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»ети, и тоа од девизните квоти што им се одобрени 
иа тие совети. 

3. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да из-
даде технички напатствија за спроведување на €.ва 
{решение. 

4. Ова решение ќе се применува од денот на об ја-
»увањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", 

Бр. 8074 
31 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, 

По овластенине од 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД П РЕЗИЛИ УМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ШНРЈ г\ 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
сушити и а на ФНРЈ" во бројот 16 од 15 август 1952 
година објавува: 

Указ за ратификација на Спогодбата за стоковната 
размена и платната спогодба помеѓу Федеративна На-
родна Република Југославија и Сојузната Република 
Германија; 

Указ за Ратификација на Конвенцијата за меѓу-
себната заштита против дента; 

Указ за одликувања бр.: 117/50,154/51,161—165/51, 
167-175/51 и 177/51; 

Исправка на Указот за помилување осудени лица 
бр. 7722/51; 

Пристап на Владата на Хаити кош Конвенцијата 
еа привилегиите и имунитетите на специјализираните 
агенции од 21 ноември 1947 година; 

Примена на Конвенцијата за Светската метеоро-
лошка организација; 

Индонезија ја признава полноважноста на Конвен-
цијата за изедначување извесни прописи за- меѓуна-
родниот пренос по воздух од 12 октомври 1929 год.; 

Ратификација од страна на Гватемала на женев-
ските конвенции за заштита на жртвите од војната 
од 12 август 1949 година; 

Пристап на Владата на Јапонија кон Протоколот 
ва ставање под меѓународна (контрола на дрогите од 
19 ноември 1943 година, што не се опфатени со Кон-
венцијата за 'Ограничување производството и регули-
рање дистрибуцијата на наркотичните дроги од 13 
јули 1931 година; 

Аргентина го пријави својот пристап кон Конвен-
цијата за изедначување извесни ПРОПИСИ за меѓуна-
родното пренесување по воздух од 12 октомври 1929 
година; 

Владата на Италија го положи инструментот за 
пристап кон Конвенцијата за спречување и казнување 
злочниот геноцид; 

Конвенција за геноцид; 
Пристап на Обединетото Крале в ство Либија кон 

Светската поштенска к о ш еи ци ја од 5 јули 1947 год.; 
Ратификација на Конвенцијата за спречување и 

казнување злочинот геноцид од страна на Бразилија; 
Ратификација на Конвенцијата за спречување и 

казнување злочин от геноцид од 9 декември 1948 го-
дина од страна на Шведска; 

Пристап на Либија кон Уставот на Светскава 
здравствена орт ами занија, од 29 јули 1946 година; 

Меѓународна конвенција за заштита човечкиот жиг 
вот пг мере од 1948, ќе стапи во сила на 19 ноември 
1952 годинг; 

Пристап на Јужноафриканска^ Унија кон чети-

рите женевски .конвенции од 12 август 1949 година; 
К о н в е н ц и ј а за создавање во Париз Меѓународен 

институт за студ потпишан во Париз на 21 јуни 1920 
година, изменета со 'спогодбата од 31 мај 1937 година. 

Во бројот 17 од 1 септември 1952 година обја-
вува: 

Указ за одобрување актот на Владата на ФНРЈ за 
пристап на Федеративна Народа а Република Југосла-
вија кон Спогодбата за увоз на предмети од просве-
тен, научен и културен карактер; 

Указ за ратификација на Конвенцијата за создава-
ње Меѓународна унија за објавување царински та-
рифи и Протоколот со кој се менува со Конвенцијата 
за создавање Меѓународна унија за објавување Ца-
рински тарифи; 

Решение за одобрување Резиме — записникот за 
разговорите водени на Блед од 27 до 29 февруари 
1952 и Резиме — записникот * за разговорите водени 
во Веленд од 8 до 10 мај по прашањето за уредување 
на погоните на југословенските и австриските хидро-
централи на Драва, како и статутот за оснивање По-
стојана Југословекско-Австриска комисија за Драва 
Од 9 мај 1952 година; 

Укази за одликувања бр.: 176^51, 180—183/51, 3— 
5/52 и 8/52; 

Пристап на Италија со резерва кон Конвенцијата 
за привилегиите и имунитетите на специјализираните 
агенции од 21 ноември 1947 година; 

Конвенција за привилегиите и имунитетите на спе«* 
анализираните агенции одобрена од страна на Гене" 
редната скупштина на ОН од 21 ноември 1947 година; 

Владата на Виетнам положи инструмент за тарифа-, 
ќање на Спогодбата (со Протокол) за увоз воспитен^, 
научен и просветен материјал; 

Здружението на трговците во Читагонг е овласте-
но да издава уверенија за потеклото на стоките осем»-
за свежо и суво овоштие; 

Владата на Полска го положи инструментот за 
пристап кон Конвенцијата (со Финален протокол) за*-
сузбивање прометот со персонал и експлоатација на 
проституција на други; 

Владата на Израел го положи инструментот за* 
прифаќање • на Протоколот потпишан во Париз на 19 
ноември 1948 за донесување под меѓународна кон-
трола опојните дроги што не се опфатени со Конвен-
цијата од 1931 година; 

Владата на Израел го положи инструментот за 
пристап кон Меѓународната конвенција за опојните 
дроги со Протоколот кон Меѓународната конвенција 
за ограничување производството и регулирање р а ш о -
делбата на наркотичните дроги со Протоколот и кон 
Меѓународната конвенција за сузбивање на незако-
нитост промет на опојни дроги со Протоколот; 

Италија ја ратификува Европската конвенција за 
радиодифузија; 

Владата на Индија ги овласти своите организации 
да можат да издаваат уверенија за извоз; 

Франција ја ратификува Спогодбата за оснивање 
Генерален совет за рибарство на- Средоземјето; 

Државите што го прифатија Правилникот за из-
бегнување' судрувања на море; 

Владата на Финска го одобри Вториот дополни-
телен протокол кон трговската спогодба! од 1 октом-
ври 1948 година помеѓу ФНРЈ и Република Финска; 

Владата на Пакистан го положи инструментот за 
прифаќање на Протоколот за дополнување- на Меѓу-
народната спогодба за сузбивање прометот со бели 
робје како и Меѓународната конвенција за промет со 
бело робје; 

Италија ја ратификува Дополнителната конвенција 
на Меѓународната конвенција за транспорт на стоки 
со железници; 

Владата на Израел пристапи кон Конвенцијата за 
гр а га нек о-суд ската постапка; 

Пакистан ја ратификува. Конвенцијата за сузби-
вање трговијата со робје и експлоатацијата на про-
ституцијата на други. 
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ОА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговке" во бројот 17 од 21 јули 1962 година обја-
вува: 

Указ за измена ни имињата на населените места; 
Указ за измена во Владата на НР Босна и Хер-

цеговина; 
Уредба за измена на Уредбата за бројот, седи-

штето и подрачјето на околиските и окружните судо-
ви во НР Босна и Херцеговина; 

Наредба за пренесување претпријатија од репу-
бличка надлежност во # надлежност на народните 
одбори; 

Наредба за прегледување и отплаќање метални 
отпадоци во кои има експлозивни материи; 

Решение за ставање вон сила на Решението за 
дополнување на тарифите за превозење стоки СО 
друмски моторни возила во меѓумесниот сообраќај; 

Решение за пренесување Институтот »а научни и 
шумарски истражувања во Сараево од надлежноста 
на Советот за селско стопанство и шумарство на 
НРБиХ во надлежност на Советот за просвета, наука 
и култура на НРБиХ; , * 

Решение за спојување администрацијата на репу-
бличките стопаноко-утравии органи; 

Решение за дополнување на Решението за изно-
сот на амортизацијата за еде« колски километар за 
одделни видови возила односно по гранките на вози-
лата во друмскиот сообраќај. 

Во бројот 18 од 1 август 1952 година објавува: 
Закон за народните одбори на околиите; 
Закон за народните одбори на општините; 
Закон за народните одбори на градовите и град-

ските општини; 
Закон за избор и оп свикување одборници на на-

род;-чте одбори. 
Бо бројот 19 од 9 август 1952 година објавува: 
Одлука на Народната скупштина на НР Босна и 

Херцеговина за потврда на указите од Президиумот 
га Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина 
донесеш! во времето помеѓу IV и V редовно заседа-
ние на Народната скупштина на НР Босна и Херце-
1 овина (од второто свикување) согласно на чл. 75 
Јоч. 4 и 9 од Уставот на Народна Република Босна и 
Херцеговина; 

Одлука на Народната скупштина на НР Босна и 
Херцеговина за потврда на уредбите што ги донела 
Владата на НР Босна и Херцеговина во периодот од 
17 март до 13 јули 1952 година врз основа на Зако-
нот за овластување Владата на НР Босна и Херце-
говина за донесување уредби од областа на народ-
ното стопанство; 

Одлука за избор судии на Врховниот суд на НР 
Боска и Херцеговина; 

Уредба за Економскиот факултет во Сарајево; 
Уредба за престанок на важноста на прописите 

за задолжителниот откуп на житата; 
Уредба за укинување на Институтот за здрав-

ствено просветување; 
Правилник за основањето, организацијата и ра-

ботата на прифатните станици во состав на амбу-
лантите и здравствените станици; 

Напатствие за воспоставување и водење прирачни 
одделенски и клинички апотеки; 

Напатствие за висината на положајните додатоци 
за раководителите на установи и за просветните 
инспектори во просеегно-научната струка; 

Наредба за сузбивање на дудовец; 
Напенба за пренесување установи од републич-

ката Hn*!w?>KHocT во надлежност на народните одбори; 
Решение за оснивање заеднички заводи за соци-

јално осигурување за подрачје на две или повеќе 
окот!;! односно за подрачје на град и околина; 

Решение за Завод за водостопанство во Сараево; 
Решение за пренесување Станицата за професио-

нални' оболенија во Сараево во надлежност на Народ-
ниот одбор на град Сараево. 

Во бројот 20 од 15 август 1952 година објавува: 
Решение за организацијата иа Администрацијата 

на Министерството на финансиите; 
Решение за организација на администрацијата на 

Стопанскиот севет на Владата на БР БиХ; 
Напатствие за полагање приемни испити во осум-

годошдшите школи и гимназиите за учениците на на-
родните ш едногодишни школи. 

Во бројот 21 од 30 август 1952 година објавува: 
Решение за спојување Институтот за пол е дел ска 

економика со Економскиот институт; 
Напатствие за категоризација на здравствените 

установи и висината на положениот додаток на ра-
ководителите од тие установи; 

Решение за типовите на брашно што ќе се мелат 
на подрачјето на НР Босна- и Херцеговина; 

Решение за одобрување основањето и рабо i е-
њето на Музејско-конзерваторското друштво на НР 
Босна и Херцеговина. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе'4 

во бројот 16—17 од 20 август 1952 година објавува: 
Одлука за прогласување Законот за народните 

одбори за! општините, Законот за наводните одбори на 
околиите и Законот за народните одбори на грд та-
вите и градските општини; 

Одлука на Народната скупштина на Народна Ре-
публика Црна Гора за потврда на указите на Пре-
зидиумог на Народната скупштина на НР Црна Гора 
донесених во времето помеѓу II вонредно и V редовно 
заседание на Народната скупштина на НР Црна Гора 
согласно па чл. 74 точ. 4, 7 и 9 од Уставот на НР 
Црна Гора; 

Одлука на Народната скупштина на НР Црна 
Гора за избор на Претседател на Врховниот суд на 
НР Црна Гора; 

Закон за народните одбори на околиите; 
Закон за народните одбори на градовите и град-

ските општини; 
Закон за народните одбори на општините; 
Закон за избирање и ©повикување одборници на 

народните одбори; 
Закон за дополнување на Законот за Президи-

ум© т на Народната скупштина на Народната Репу-
блика Црна Гора; 

Закон за прогласување шумските подрачја, на 
Ловќен, Биоградска Гора и Дурмитор за национгл,"т 
паскови. 

Во бројот 18 од 20 септември 1952 година обја-
вува : 

Правилник за организацијата и работењето на Ви-
шата педагошка школа на Цетиње; 

Решение за определување единствени тѕродавнч 
цене на мало на брашно и леб на територијата на 
Народна Република Црна Гора; 

Решение за определување единствена продан чч 
цена на мало на уље за јадење на територијата на 
НР Црна Гора; 

Ршение за тоа« кои се сметаат за оснивачи на 
стручни школи на територијата на Црна Гора. 

Во бројот 19 од 15 октомври 1952 година« обја-
вува : 

Решение за употребување на наведените обрасци 
по За хс?от за избирање и ^повикување народни' од-
борници; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

..Службен весник на Народна Република Македо-
нији" во бројот 24 од 15 август 1952 година објавува: 

Указ за разрешување заменици министри; 
Уредба за оснивање фонд за социјални установи: 
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Уредба за Економскиот институт; 
Уредба за укинување Нижата стручна школа за 

механизација на земјоделието во Свети Николе; 
Уредба за укинување Уредбата за обивањето, 

задачите и работењето на Стопан окото здружение на 
кинематографските претпријатија; 

Решение за оснивање комисии за ревизија идејни 
и главни проекти при народните одбори; 

Решение за пренос на социјално-восиитните уста-
нови. од надлежност на Советот просвета, наука и 
култура на Владата во надлежност на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата; 

Наредба за работите што се вршат под посебни 
услови на работењето. 

Во бројот 25 од 23 август 1952 година објавува: 
Уредба за забрана да се зида со плитари и за 

запазување хигиенските услови во станбените згради. 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОЖНИЈЕ 

„Упадни лист Народне Републике Словеније", во 
бројот 23 од 19 август 1952 година објавува: 

Решение за именување околиски изборна коми-
сија за околната Кочевме; 

Решение за именување околината комисија за 
околната Ново Место; 

Решение за именување околиски изборна комисија 
за околината Љутомер; 

Решение за изменување околиска изборна коми-
сија за околната Постојна; 

Уредба за платите на куќепазителите; 
Уредба за платите на куќните помошници; 
Уредба за уредување прометот со дрво; 
Наредба за (начинот на задолжителното пријаву-

вање и за мерките за спречување оболенија поради 
труење со животин прехрани. 

Во бројот 24 од 29 август 1952 година објавува: 
Решение за именување околиска изборна коми-

сија за околиите: Горица, Кршко, Му река Собота, 
Шоштањ, Љубљана околица, Черномељ, Трбовље и 
Сло венера дед; 

Правилник за означување имињата на населбите, 
улиците и плоштад ипе и еа означување куќи; 

Решение за единствените продажни цени за бра-
шно и хлеб, шеќер, маст и зејтин што важат на по-
драчјето на Народната Република Словенија. 

Во бројот 25 од 5 септември 1952 година обја-
вува: 

Одлука на Околискиот народен одбор на Љуто-
кер за изменувања и дополнувања на Одлуката за 
работното вЈреме на стопанските претпријатија во 
Околната Љутомер; 

за изменувања и дополнувања на Одлуката за 
јавниот ред и мир; 

за надзор над обновата на лозја; 
за надзор над производството »на лозов матери-

јал, и 
за уништување на дудов прелец (Hyphantria 

синев). 
Во бројот 26 од 9 септември 1952 година објавува*: 
Уредба за укинување на Главната дирекција за 

набавка и рашоделба на санитетските стоки; 
Решение за изменување на Решението за оснива-

ње комисија на Владата на НРС за издавање (решенија 
што спаѓаат во исклучителна надлежност на коми-
сијата на владата по прописите за звањата и платите 
на службениците на државните органи; 

Решение за тоа колку ученици мораат да имаат 
занаетчиските дуќани. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 26 од 16 август 1952 година објавува: 

Указ за изменување расподелбата! на износите на 
општествениот придонес, на данокот на доход и на 
дотациите, утврдени со Законот за општествениот план 
на НР Србија за 1952 година; 

Указ за исправка на одделни елементи на потом-
ците групи од стопанските праши иа индустријата и 

рударството во Законот за општествениот пла« на 
НР Србија за 1952 година; 

Уредба за укинување Главната дирекција ме-
дицинско снабдување и Дирекцијата Иа иЅ^Ј^Риоките 
сервиси; 

Напатствие за начинот иа обележуваш« нашви ил 
населените места, на улиците и плоштадите и Ш обе-
лежување куќите со броеви, 

Во бројот 27 од 30 август 1952 година објавува; 
Указ за свикување Народната скупштина на НР 

Србија во IVj редовно заседание; 
Решение за определувале единствени продан'"* 

дени на брашното и лебот на територијата на Н? 
Србија; 

Решение за определување продавши цени на зејтин 
за јадење на територијата на НР Србија. 

Во. бројот 28 од 20 септември 1952 година објаву«-:* 
Одлука на Народната скупштина на ВР Срби ! 

за потврда на уредбите на Владата на НР Србг;* 
донесени во времето од III редовно до IV ре ДОБУ' * 
заседание на Народната скупштина на НР Србија; 

Закон за неменување и дополнување на Закон ог 
за поделба на територијата на Народна. Република 
Србија на општини, градови и околии; 

Закон за дополнување на Законот за заштита ка 
земјиштето на (Подрачјето Нед Г р д е л и ш а т а Клисура « 
на Бра ирската Котлина! од опивање и одронување. 

Во бројот 29 од 27 септември 1952 година об ја-
вува: 

Закон за народните одбори на околиите; 
Закон за народните одбори на градовите и град-

оките општини; 
Закон еа народните одбори на општините; 
Закон за »збирање и ^повикување одборници на 

народни!е одбори; 
Решение обрасците во изборната постапка по 

Законот за избирање и отповикување на одборници 
на народните одбори. 

Во бројот 20 од 30 септември 1952 година објавува: 
Решение за оснивање Управа на Сепс кат а локо-

мотивска вуча во Кладово; 
Технички правилник за организацијата и работе-

њето на леком огнената вуча на Српскиот канал; 
Тарифа за употребата на лок омо тивок ат а вуча на 

Српскиот канал. 
Во бројот 31 од 10 октомври 1952 година објавува: 
Указ за делом идното ставање вон сила на Указот 

на Презздиумот на Народната скупштина на Народна 
Република Србија бр. 141 од 28 април 1948 година; 

Указ за распишување општи избори за народни re 
одбори на општините, народните одбори на градските 
општини, народните одбори на околиите и народните 
одбори на градовите; 

Указ за именување околиски и градски изборни 
комисии за раководење со изборите за одборници на 
народните! одбора! на општините, народните одбори на 
градските општини, народните одбори на градовите и 
народните одбори на околиите; 

Указ за потврда на одлуките на народните одбори 
на околиите и градовите за определување бројот на 
одборницима на околиските и градските совети на на-
родните одбори на околиите и градовите и за наго-
лемување бројот на одбореиците на околиските и 
градските совети на народните одбори на околиите и 
градовите; 

Указ за именување уште двајца членови на Од-
борот за високи школи и наука; 

Решение на Президиум от на Народната скупштина 
на Народна Република Србија за определување сто-
пански установи чии што работници и службеници ќе 
избираат одборници на советите на производителите 
на народните одбори на околиите и градовите. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Репу-
блике Хрватске во бројот 40 од 21 авп-сг го-
дина објавуваат: 
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Уредба за организација на наставата на Меди-
цин ок нот факултет на Свеучилиште™ во Загреб; 

Правилник за отпивањето, составот и работата на 
комисиите за »преглед на осигуреници; 

Решение за применување продавните цели на 
мало на маста и за определување цени на зејтинот за 
јаде ЈБ е; 

Решение за единствените пролазни цена на мало 
на брашното и лебот во слободна продажба. 

Во бројот 41 од 28 август 1952 година објавуваат: 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за бројот и територијалната: надлежност >на 
окружните и околиските ^ судови на територијата на 
№ Хрватска и Уредбата*за укинување на постоеќите 
и за определување бројот и територијалната -надле-
жност на новите окружни' судови; 

Наредба за одделен додаток на работниците за-
послени во здравствените установи за работа под 
условите опасни за здравјето. 

ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНАТА 

ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ 
„С тужбени лист Војне управе ЈНА Југословенов 

»оне Слободне Територије' Трста" во бројот 8 од 18 
октомври 1952 година објавува: 

Наредба бр. 58 за проширување важноста на За-
конот на ФНРЈ за државните матични книги; 

Наредба бр. 59 за проширување важноста на За-
конот за личните имиња!; 

Наредба бр. 60 за .проширување важноста на За-
конот на ФНРЈ за извршување на казните, мерките 
ва без беди: ост и воспитно-поиравителиите мерки; 

Наредба бр. 61 за проширување важноста на За-
конот на ФНРЈ за инспекцијата на трудот; 

Наредба бр. 62 за проширување важноста на Уред-
бата па Владата на ФНРЈ за ученици те во стопан-
ството; 

Наредба бр 63 за проширување важноста, па 
Уредбата за определување отопите и; основите за пре-
сметување придонесот за социјално осигурување на 
куќните помошници и учениците во стопанството кај 
приватни! е .рабо тед оз цп; 

Наредба бр. 64 за проширување важноста на Уред-
бата на Владата на ФНРЈ за основањето и работењето 
на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди 
во .народните републики-!; 

Наредба бр. 65 за проширување важноста на Уред-
бата на Владата на ФНРЈ за начинот на р е т е н ц и ј а 
и заверка на работните книги; 

Наредба бр. бб за/ проширување важноста на Уред-
бата на Владата на ФНРЈ за кредитирање на обртните 
средства, на стопанските организации; 

Наредба бр. 67 за проширување важноста на Уред-
бата на Владата па« ФНРЈ за здравствениот преглед на 
овоштието во внатрешниот промет и ок ошти ето наме-
нето за извоз; 

Наредба бр. 68 за проширување важноста на Уред-
бата на Владата на ФНРЈ за отклонување и спречу-
вање на заразите на добитокот; 

Наредба бр. 69 за проширување важноста на Уред-
бата на Владата на ФНРЈ за сообраќајот на јавните 
патишта; 

Наредба бр. 70 — Одлука за распишување избори 
за народни одбори на општините и Околината Копар; 

Наредба бр. 71 — Одлука за именување околиски 
изборна комисија за Околината Копар; 

Наредба бр. 7'2 — Одлука за распишување изборм 
за народните одбори на општините и Околната Бу је; 

Наредба бр. 73 — Одлука за именување околне кп 
изборна комисија за Око лиј ат а Кује. 

С О Д Р Ж А Л : е 
630. Задолжително толкување на чл. 246 ст. 2 

, од Кривичниот законик —' — бео 
631у Уредба за наголемување закупнини за стан-

бените и работните простории! — 865 
632. Наредба за наголемување количините на 

"»ромова руда, ферох:ром и калциум карбид 
наменети за шво-з ^ b 

633. Наредба за определување количината на 
пченична слама -наменета за извоз 866 

634. Наредба за изменување на Наредбата за 
начинот за купување и .продажба на деви-
зните средства од страна на надлештвата, 
установите и општествените организации — 866 

635. Општо напатствие за здобивање стручната 
спрема на работниците со прак-тичи а работа 
во претпријатието — • 867 

636. Решение за продававте цени на големо на 
маст, уље за јадење и шеќер 86Ѕ 

637. Решение за единствената п-родавна цена' на 
мало на уљето за јадење 868 

638. Решение за висината и начинот за прода-
вање девизни средства на приватните лица 86$ 

ГОКАНА З А ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИЅТ НА Ф Н Р Ј " З А 1 Ѕ 5 3 ГОДИНА 
Се известуваат претплатниците на ,,Службен лист на ФНРЈ" дека претплатата за 1953 година ќе 

изнесу са годишно 1.000 динари за еден примерок. 
Претплатата се положува однапред за цела година со чековната уплатница што е приложена 

во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 53/52 година, и тоа на текуќата сметка бр. 1052-930-880 кај На-
воднета банка на ФНРЈ" — Централа за НР Србија, Белград. 

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница во оној број 
на кој што е залепена адресата. 

На секој оној што ка ќе ја обнови претплатата до 25 декември оваа година ќе му се запре 
испраќањето иа листот од 1 јануари 1953 година. 

Се молат сите претплатници да се придржуваат кон отпечатената забелешка на грбот од че-
ковната уплатница и својата адреса да ја напишат јасно и читливо а по можност со машина и без 
никакви скратувања-. Со непотполна адреса листот нема да ви доаѓа редно. 

Ако ја исправате, претплатата со вирмански чек, потребно е на вирманскиот налог да се стават 
сите горе споменати податоци. 

Доколку за 1953 година Ве претплатува наѓ ?д;шот орган, треба за ова веднаш да го изве-
стите, како би ја извршил на време претплатата за Вас, 

Ако има нешто да се забележи или јави, достаточно е да се напише тоа на грбот од чекот. 
Непотребно е, спрема тоа, да се лишат одделни писма и да се оптеретувате со непотребни издатоци. 
Старите претплатници секогаш треба да се повикуваат на својот претплатен број. 

Од администрацијата на 
„Службениот лист на ФНРЈ" 

Белград, пешт. фах 223 

Издавач} „Службен лист да ФНРЈ" новинарско издавачка установа — Белград, Улица К т п т ѓ а Марка 
бр. & — Директор е одговорен уредник Слободан М, Нешови«, Улица Кралевиве Марка бр« 9« •» Печа1 и* 

Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


