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БЕЛГРАД 

БРОЈ 49 ГОД, VIII 

566. 
Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, 

Президиумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија, по .предлог од Прет-
седателот на Владата на ФНРЈ, издава 

У К А З 
ЗА ПОТПИШУВАЊЕ АКТИ НА СТОПАНСКИОТ 

СОВЕТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
1) Актите што ги издава Стопанскиот совет на 

Владата на ФНРЈ ги потпишува Претседателот на 
Стопанскиот совет или членот определен од Стола«-
екиот совет. 

Актите што е овластен да ги донесува Претседа-
телот на Стопанскиот совет може да ги донесува и 
членот на Стопанскиот совет овластен од со-ветот за 
тоа. 

2) Овој указ влегува во сила на денот на потпи-
шувањето. 

У. бр. 1647 
2 октомври, 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Потпретседател, 

Миле Перуничић, е. р. Моша Пијаде, е. р. 

мени во договорите за испорачаа што се веќе склу-
чени. 

4) Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на- Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 5576 
26 септември 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбранат 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

567, 
Врз основа на чл. 8 од Законот за буџетот »на 

ФНРЈ за 1952 година, Владата иа ФНРЈ, по предлог 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО ЗА НАДО-
КНАДА (РЕГРЕС) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА 
ШЕЌЕРОТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПРЕХРАНБЕ-

НАТА ИНДУСТРИЈА 

1) Се става во« сила Решението за надокнада (ре-
грес) на разликите во цената на шеќерот за претпри-
јатијата на прехранбената индустрија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 39/52), како и Напатствието за начинот 
на надокнадата (регресот) на разликите во ценана на 
шеќерот употребен во производството на претприја-
тијата на прехранбената индустрија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 41/52). 

2) На сите количини производи што се испора-
ч е н ^ до денот на влегувањето во сила на ова реше-
н и е ^ претпријатијата ќе им се изврши пресметка на 
регресот во смисла на Напатствие™ за начинот на 
над оки а дат а (регресот) на разликите во цената на 
шеќерот -употребен во производството на претприја-
тијата на прехранбената индустрија. За таа цел прет-
пријатијата ќе ги поднесат своите регресни барања 
до "Народната банка на ФНРЈ во срок од осум дена 
по влегувањето во сила на ова решение. При подне-
с и а њ е т о на регреското барање претпријатијата се 
должни да II поднесат на банката и соодветна доку-
уентапија за извршувањето на испораката пред да 
влезе во сила ова решение. 

3) Претпријатијата на прехранбената индустрија 
имаат право, во врска со ова решение, да вршат из-

568. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на Вла*-; 
дата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗ НА НЕКОИ 

ПРОИЗВОДИ 
1) Во врска со овогодишнава суша и со нејзи-

ното дејство на билансот на плаќањето со странство, 
времено се забранува увоз на следни производи: 

Гранка 114 
Сурово железо бело 
Железнички шини, колосечен прибор 

Гранка 117 
Оков и градежен прибор 
Санитарни уреѓаи (кади, умивалници, клозетски 

шољи) 
В air он ети 
Автобуси 
Патнички автомобили 
Тролејбуси 
Бициклети и трициклети 
Орудија за обработка земјиште и одгледување се< 

јанија (запрежни плугови, др лачи, ваљци, тањирачи 
култиватори) 

Машини за подготвување х-рана (сечалки, пре-
купувачи , мелници На чекани) 

Селско-стопански алат и прибор (лопати, ашови, 
мотики, копачи, грабје, вили, српови, коси, чешѕгии* 
потковицу) 

Градежно-зидарски и рударски алат (чекани, 
мистрии, лажици, БИСКОВИ, набивач И, крампови и казшгЈ 
рударски лопати и казми, мин ерски длета, ќу скии) 

Кинематографски и проакциони апарати 
Метален мебел (кревети, ормани, устали, столици 

лустери, каси, касети) 
Болнички мебел (кревети, астали, столици, ко-

лички) 
Садови и прибор (емајлирани, бр усени, ал уми-

ниски, п о в и к у в а н и и калаисани садови; алуминиоки, 
п о в и к у в а н , хромиран и прибор за јадење што не 
'рѓосува) 

Средства за осветление (петролни и карбитни 
ламби, пет рол ни фене ри) 
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Печки, шпорети, прибор « делови 
Котлови со ложиште 
Сребрена и украсна стока (накит, значки, ор дени, 

градеерски Изработки), будилници 
Утии на јаглен 
Детски колички и играчки 
Метален канцелариски прибор 

Гранка 119 
Армирани — бергман д е ш и : и (Прибор 
Сијалици за јака струја — к о р а л н а изработка 
Светилки (собни, индустриски, и улични) 
Електрични апарати за домаќинство и занаетчи-

ство (шпорети, решо и, утии, радијатори, бојлери;, 
апарати за усисување прав и глачање, ла<дњаци, вен-
тилатор^ електрични летувала) 

Гранка 120 
Натриу м хид о оксид 
Натриум карбонат 

1 Калциум карбид 
Пла« камен 
Калциум ција.намид 
Супер фосфат 
Течен хлор 
Ми»»ум 
Ли топон 
Туткал 
Фи риа јс 
ПВЦ прав 
ПВЦ од примарна и з р а б о т к а 
Сумпорна киселина/ 
•Солна киселина 
Уљали бои, емајли, г л а в д ж 

'Сапун 
Рударски каписли бр. 6 и 8 

Гранка 126 
Детски играчки 
2) Оваа наредба нема да се применува на оние 

вакл учоци кај кои е извршено ш а р а њ е т о однапред 
или е * о тво ре н не опозив акредитив шре& да влезе во 
с т а 'Оваа наредба. 

3) Оваа наредба ќе се применува од 1 октомври 
1952 година до 1 в т т 1953 година. 

Бр. 5563 
2 октомври 1952 година 

Белград 
По овластување на Стопанскиот совет 

на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за« * индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. p. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

569. 
Врз -основа на чл. 26 во врска со чл. 15 од Уред-

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ ДЕ-
ВИЗНИ СРЕДСТВА ОД СТРАНА НА НАДЛЕШТВАТА, 
УСТАНОВИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

"J) Надлештвата, установите и општествените орга-
низации можат да купуваат девизни средства само по 
одделно одобрение од сојузниот орган надлежен за 
стопанството и тоа од линиските средства што им се 
одобрени за таа цел. 

2) надлетав ата, установите и општествените орга-
низации можат да купуваат девизни средства >на де-
визните пресметковни места само 'преку 'Народната 
банка на ФНРЈ, 

Зѕ) На стопанските организации им се •забранува 
да увозат производи за надлештвата, установите, и 
општествените организации што не ги набавиле .реви-
зиите средства во смисла иа точ. 1 и 2 од оваа на-
редба. 

4) Надлештва^ , установите и општествените орга-
низации што ќе постапат спротивно на точ. 1 и 2 о д 
оваа наредба ќе се казнат за девизе« (прекршок о д 
чл. 16 точ. 15 од Законот за регулирање платниот 
промет со странство (Девизен закон), а стопанските 
организации што ќе постапат спротивно .ца точ. 3 о д 
оваа наредба ќе се казнат за прекршок о д точ. 8 
чл. 22 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и 
за девизното работење. 

5) Оваа наредба ќе се применува од денот «а 
објавувањето во „Службениот лист «а Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 5564 
2 октомври 1962 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, 

За Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за .индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

570. 
Вр»з основа на чл. 20 од Уредбата за финансиското 

работење, преку банка и за плаќањето со гогови пари 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52), а во согласност 
со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИН И ОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ РЕПАРАЦИОНИ И 
РЕСТИТУЦИОНИ СТОКИ ОД ИНВЕСТИЦИОНЕН КА-
РАКТЕР, КАКО И ТРАНСПОРТНИТЕ И ДРУГИТЕ 

ТРОШКОВИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ ДО ОВИЕ 
СТОКИ, ВО ТЕКОТ НА 1932 ГОДИНА 

I. Фактурите за репарациони и реституциони сто-
ки од инвестиционен карактер испорачани во теко® 
на 1952 година Народната банка на ФНРЈ ќе ги испла-
тува на терет на одделната сметка на Министерството 
•на финансиите на ФНРЈ бр. 01-2840 Дирекција на 
фондовите (за сметка на Министерството на финан-
сиите на ФНРЈ бр. 33720). 

Налози за исплата на горните фактури ќе и' 
издаваат на Народната банка на ФНРЈ непосредните 
инвеститори (претпријатијата) што ги примиле овие 
репарациони и реституциони стоки. Налозите ќе се 
поднесуваат во срок од 30 дена од денот на приемот 
на фактурата. 

На терет на споменатата одделна сметка на Ми-
нистерството на финансиите на ФНРЈ ќе се испла-
туваат и фактурите на Репарационата комисија за 
транспортните трошкови на територијата на Федера-
тивна Народна Република Југославија што се одне-
суваат до репарационите и реституционите стоки од 
инвестиционен карактер .непоразени на инвеститорите 
(претпријатијата) во текот на 1952 година. 

II. Народната банка ка ФНРЈ на крајот на годи-
ната сите извршени исплати по овој основ ќе ги 
прокнижи од опоменатата одделна сметка на Мини-
стерството на финансиите на ФНРЈ на Фондот за 
инвестиции. 

Доколку средствата на фондот за инвестиции за 
оваа цал ке ќе бидат достаточни, разликата ќе се 
подмири на терет на сојузниот буџет за 1952 толика. 

III. Ако примените р ш а р аци они и реституцкоии 
стоки не се од нивес: ицн гп ен к а т е т е р , претпријати-
јата ќе извршат исплата на такви фактури на терет 
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ж т а н ч е т к у ки сметки при Надснднаш белка на 
ФОРЈ во корист еа сметката на Ршараадншвага 
сија етри Народната банка на ФНРЈ. 

IV. Реиараци опата комисија ќе му испраќа -на 
претпријатието (инвеститорот) фактури за испорача-
ните x t o m во да а примерока. Потврдата за приемот на 
стоките 410 .односните фактури! со евентуални рекла-
мации Гсе ја испрати инвеститорот до Реп ар акцион ат а 
комисија ^најдоцна во срок од дваесет дена од денот 
кога. ја ноп Dai ила; фактурата Реп ар аци он ата коми-
сија. 

V. Исплатата «а неисплатените фактури за приме-
ните реларациони и реституциоии стоки од инвести-
ционен карактер и тргнелортните трошкови во 1951 
и поранешните години, како и исплатата на фактурите 
што ќе се испостаѕат во текот на 1952 година, а се 
однесуваат до исто рач ен ит е стоки од инвести-
ционен карактер и транспортни трошкови во 1951 или 
во поранешните години ќе се ,врши на- терет на« оддел-
ната .сметка на Министерството на финансиите на 
ФНРЈ бр. 01 -2<840 Дирекција на фондовите на Народна-
та Фаика на ФНРЈ (за сметка на Министерството на 
финансиите на ФНРЈ бр. 33721). 

-Со цел да- се исплатат овие фактури, непосредните 
инвеститори (претпријатија), кои ја уградиле оваа 
ревтарациона и реетитуциона стока или при кои се 
наоѓа оваа стока неуградена, треба да и' поднесат на 
Раавнат« централа на Народната банка на ФНРЈ — 
н а 'Д«р>ек1*ијата на фондовите, — пријава со соодветни 
документи. Овие пријави, за исплата фактурите при-
мен« до објавувањето на оваа наредба непосредните 
»инвеститори "('Претпријатијата) ќе ти испратат во срок 
ед 30 дена ои, денот на објавувањето на оваа наредба, 
а .пријавите за фактурите што ќе се ист оставаат но 
објавувањето на оваа наредба ќе се поднесуваат по-
ради »тлата во еро« од 30 дена од приемот на 
односните фактури. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ на кра-
јот ш годината ќе ги подмири од расположивите 
•средства н о буџетот за 1952 година cine исплати што 
ќе *ги> даврши Народната банка на ФНРЈ но горниот 
основ на терет на споменатата одделна сметка бр, 
33721 пр« Народната банка на ФНРЈ. 

•VI. Исплатата на неисплатените фактури за ре-
'шдаадиша и реституциона стока примена во 1951 или 
поранешните години, а која не е од инвестиционен 
карактер, како и исплатата на фактурите што се одне-
суваат д о транспортните трошкови за оваа стока — 
&е се -врши на терет на обртните средства на тпет-
лггзадјфтието (корисникот). Корисниците на оваа реата-
национа стока од -неим в е стадион ен карактер должни 
се сите примени фактури што се однесуваат до ваква 
стока да ги исплатат најдоцна во срок од 30 дена од 
^ ј а в у в а њ е т о на оваа наредба, а фактурите што ќе се 
<ис«постават но објавувањето на оваа наредба нај-
доцна 30 дена од денот на приемот на односните 
фактури. 

VII. Исплатата на фактурите по оваа наредба ќе 
се врши во1 корист на сметката на Репарациопата ко-
мисија ири -Народната банка на ФНРЈ бр. Ш-820630. 

VIII. "За сите спорови помеѓу Репарационата. ко-
мисија и претпријатијата е надлежна државната арби-
тража. 

ТХ. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Наводна Република Југославија", кога престануваат 
дна лажат сите досегашни прописи што се однесуваат 
да начинот за исплата на инвестиционите стоки од 
реларацишо или р естету цио но потекло. 

Бр. 18390 
-25 септември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. 
Согласен, 

Министер на Влагата на ФНРЈ 
Претседател на степан скиот е от. ег, 

Борис Кидрич, е. p. 

571. 
'Врз основа на ед. 20 од Уредбата за финансиското 

работеше преку јбанка и за плаќање со готови надо 
(„Службе« лист ши ФНРЈ", бр. 30/52) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАШЕ ПАТНИЧКИ ЧЕКОВИ, БАНЧИНИ ЧЕ-
КОВИ И ЧЕКОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ СЕЛСКО-СТОПАН* 
СКИ ПРОИЗВОДИ И ЗА КОРИСТЕЊЕ ЧЕКОВИ ЗА 

ПРЕСМЕТКА 

1. Народната банка на ФНРЈ може да воведе в 
-промет патнички чекови, банчити чекови и чекови за 
Плаќање селско-стонаноки производи. 

Овие чекови можат да се издаваат само врз основа 
на полното покриле кај банката. 

2. Патничките чекови, баич ини те чекови и чеко-
вите за плаќање селско-стопански производи можат 
да се користат за плаќање услуги (угостителски, ту-
ристички, сообраќајни, колана ли и и др.) кај стопа::-* 
ските претпријатија (државните, задружните и ш о-
•пштест вените орг ани зашта), кај задругите, дуќаните и 
установите, за плаќање данок и такси и други давачки 
на државните органи и установи, како и за купување, 
стоки во трговските претпријатија (државните, задру-
жните и на општествените организации). 

Овие чекови можат да се наплатат и во готов« 
пари кај сите филијали на народната банка на ФНРЈ 
и поштите, како и кај други места кои се овластени 
за тоа од банката. 

3. Сите претпријатија, задруги и установи, како » 
•државните органи се должни да. ги примаат патни-
чките'чекови, банчинит е чекови и чековите за плаќа-
ње селоко-стопански производи место готови пари. 

Стопанските орг а нп за ци, државните органи и уста-
нови не „можат да ги користат примените чекови ?а 
натамошни свои плаќања (не можат да ги индосираат;., 
туку се должни да ги поднесуваат до Народната банка 
на ФНРЈ на. пресметка. 

4. Патничка I е чекови, банчините чекови и чековите 
за плаќање сел еко-сто папски производи ги печати На-
родната "банка на ФНРЈ на однапред утврдени заокру-
жени износи и им ги продава на корисниците без напла-
тување трошкови и провизија. 

Овие чекови ги продаваат сите филијали на На-
родната банка на ФНРЈ и други места овластени од 
Народната банка -на ФНРЈ за тоа. 

5. Патничките и банчините чекови можат да ги ку-
пуваат сите физички и правни липа. 

6. Патничките и банчините чекови гласат на ш.:е 
и важат три месеци од денот кога ќе го потпише 
чекот купувачот и на него го означи местото и дечот 
на издавањето. 

Местото и денот на издавањето на чекот го по-
полнува купувачот на чекот на денот на шлакањето. 

7. Чековите за плаќање селско-стопански производи 
можат да ги купуваат кај надлежната филијала на 
Народната банка на ФНРЈ стопанските организации што 
се занимаваат со купувањето на овие производи. 

.8. Чековите за плаќање селеко-стоигнс;:и произво-
ди гласат ка име и важат три месеци од денот на из-
давањето. 

Местото и денот на издавањето и името па ко-
рисникот го испишува на чекот стопанската организа-
ција при плаќањето на селско- стопанските производи. 

9. Плаќањата без употреба на готови пари ги оп-
фаќаат и плаќањата што се вршат со прецртан (бари-
ран) чек и со чек што носи ознака „само за пре-
сне тка". 

10. Примените прецртани (базирани) чекови и че-
ковите со ознака „само за пресметка" (пресметковни 
чекови) Наредната банка на ФНРЈ и' ги одобрува на 
сметката на .подносителот (корисникот) на чекот без 
претходна проверка дали на сметката од издавачот на 
лекот има доволно покриќе. 

И . За ба рпр аните и пресметковните чекови за кои 
ќе се утврди дека на сметката од издавачот нема до-
волно по кр и ќе, банката ќе издејствува протест и до 
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вишата потполна наплата ќе Ја блокира сметката од 
издавачот на чекот. 

12. Народната банка на ФНРЈ им издава на своите 
работни, единици поблиски технички напатствија за 
(работењето со патничките чекови, со (Јаичцните че-
кови и со чековите за плаќање селско-стопански про-
изводи. 

13. Чековите споменати во оваа наредба се сме-
таат како чекови по Законот за чекот. 

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

Бр. 5279 
24 септември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

572. 
Брз основа на чл. 85 ст. 2 од, Уставот на ФНРЈ, 

i>o врска со' чл. 1 ст. 2 и чд. 9 од Уредбата за оснива-
њето и работењето на Сојузниот статистички уред 
И1 статистичките уреди во народните (републики 
{„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/48, 27/50 и 45/52), 
а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет 
иа Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДАВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ОД ОБЛА-
СТА НА ПРОСВЕТНИОТ, КУЛТУРНИОТ И 

НАУЧНИОТ ЖИВОТ 

1. Сите установи, државни органи, претпријатија 
и организации што се занимаваат со просветната, 
културната или научната дејност, како што се: уста-
новите за предшколско воспитание, школите и уста-
новите што им служат непосредно (домови, кујни 
и ел.), [разни курсеви, културно-уметнички и културно-
•масовни друштва, здруженијата на книжевниците, 
музичарите и уметниците, културни пословници, те-
атри, музеи, заводи за заштита спомениците на 
културата, оркестри, хорови, библиотеки, библио-
графски ике in ѓути, издавачките установи и претприја-
тија, научни установи, спортски и фискултурни орга-
низации, установи и .претпријатија за радиодифузија 
и кинематографија, зоолошки градини, ботанички 
градини и ел. се должни: 

а) да им даваат на ограбите на статистичката 
служба статистички податоци за својата состојба и за 
својата дејност (за материјалните средства за оства-
рување на своите задачи, за» бројната состојба на 
членството, на книгите, приредбите и ел.); 

б) со цел да се обезбеди потполноста, точноста 
и ^Бременоста на давањето на овие статистички по-
датоци' да организираат и уредно да водат потребни 
евиденции. 

2) Обрасците и напатствијата за статистичката 
служба од точ. 1 под а) и за евиденција од точ. 1 
под б) од оваа наредба ги пропишуваат надлежните 
органи на статистичката служба. 

3) Одговорното лице во установа, претпријатие, 
односно во организација кое не ќе им дава податоци 
на статистичките органи, или не ги да^ва во пропи-
шаниот срок, или намерно* дава невистинити податоци', 
•или ги води немарно евиденциите потребни) за доби-
јање статистичките податоци, или ако не им ги даде 
на статистичките органи податоците потребни за да се 
провери точноста на податоците, — ќе се ^ а ^ и за 
прекршок по чл. 9-а) ст. 2 од Уредбата за Изменување 
и дополнувања на Уредбата ва о б и в а њ е т о и работе-
њето на Сојузниот статистички! уред и статистичките 
уреди во народните републики („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/52). 

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

Бр, 3019 
25 септември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за на} 
и култура, 

Родољуб Чолаковић е. р. 
Согласен, 

Министар на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

573. 
Bipe основа на чл. 56 од Законот за државните 

матични книги пропишувам 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ НАПАТСТВИЈА 

ЗА СОСТАВ И ВОДЕЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ 
МАТИЧНИ КНИГИ 

1. Во Општите напатствија за состав и водење на 
државните матични книги („Службен лист на ФНРЈ", 
6ip. 29/46) во точ. 12 се внесува но® с а в прв којшто 
гласи: 

„При пријавувањето раѓањето на детето по чл. 24 
и 26 од Законот за државните матични книги името 
на детето по спогодба со родителите односно со ста-
рателот може да му го пријави на матичарот и лице 
кое присуствува како сведок (кум). Фамилијарно!о 
и роденото зиме на- сведокот (кумот) се внесува во 
магичната книга под името на п риј as ит ел от на раѓа-
њето". 

Сегашните ставови 1 и 2 стануваат ставови 2 и 3. 
2. Во то'ч. 23 се внесува нов став втор којшто 

гласи': 
„По исклучок, на изводот од матичната книга на 

родените за дете најдено нема да се става забеле-
шката од матичната книга дека детето е најдено, а за 
дете позаконето односно огласено дека е родено во 
брак нема да се става накнаден упис за поза« он-ув а -
њето односно огласувањето дека е родено во бра«. 
Рубриките за родителите во овој извод за најдено 
дете нема да се пополнуваат, а за дете по-законето 
односно ©гласано дека е родено во брак ќе се ста-
ваат како родители лицата кои« нгжнадно склучиле 
брак односно кои биле спречени- да стапат во брак 
(чл. 23 ст. 2 од Основниот закон за односите на ро-
дителите и децата*).'" 

Сегашниот став 2 станува став 3. 
3. Ова општо напатствие влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службениот лист на Феде-
ративна Народна Република Југославија". 

Бр. 5057 
30 август 1952 година 

Белград 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, е. р. 

574. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите 

на работењето на стопанските -претпријатија („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 10/52) и чл. 13 од Уредбата 
за кредитирање на стопанските организации за смр-
тните средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52), 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ дон ес ув г 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПРЕМА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА БАН-
КАТА И ЗА ИСПЛАТИТЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ФОНД 

НА ПЛАТИТЕ 
1. Народната ба«каѕ на ФНРЈ ќе изврши во вре-

мето од 1 до 5 октомври 1952 година периодична 
пресметка на остварениот доход за периодот јашари 
—септември 1952 година за сите стопански п р е р и ј а -



Четврток, 2 октомври 1952 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 49 — Страна 833 

тија, осем угостителските претпријатија, занаетчиските 
дуќани и трговските претпријатија што се занимаваат 
со извоз и увоз и кои се регистрирани како такви. 

За претпријатијата на внатрешната трговија ова 
пресметување ќе се изврши за периодот јули—септем-
ври 1952 година. 

2. Исплатата на заработете на рабе штите и 
службениците на претпријатијата од точ. 1 од ова 
(решение се врши само врз основа на остварениот 
фонд, на платите опрема пресметката на банката. 

3. Стопанските претпријатија од точ. 1 на ова ре-
шение, што им наплатиле на име заработка на рабо-
тниците и службениците повеќе отколку што с н о -
селе средствата на остварениот фонд на платите 
опрема евиденцијата на банката, должни се да ги 
вратат повеќе исплатените износи на начинот што е 
изложен во точ. 4 и 5 од ова решение. 

4. На -претпријатијата чиј што остварен фонд на 
платите, за периодот што се пресметува на- 1 октомври 
1952 година е помал од исплатениот фонд на платите, 
банката ќе го исплати за месец септември 1952 годи-
ла износот на просечниот фонд на платите намален 
за 10%. 

5. На претпријатијата со пресметковен период 
подолг од еден мес^ц, на кои во пресметковниот пе-
риод до 1 октомври 1952 година им е исплатено по-
веќе отколку што заработиле, банката ќе им исплатува 

.аконтации во висина на просечниот фонд на платите 
иамален за 10% до наполнето враќање на повеќе 
исплатениот фонд на платите. 

На претпријатијата кои во пресметковните пери-
оди по 1 октомври 1952 година ќе остварат помал фонд 
на платите од просечниот фонд -на платите, а не ја 
вратиле' разликата помеѓу заработените и исплате-
ните плати од поранешните пресметковни периоди, 
банката во текот на секој следен период ќе им го 
наплатува износот на просечниот фонд на платите 
намален за 20%, до напол ното враќање на повеќе 
исплатениот фонд на платите. 

На претпријатијата кон во пресметковните пери-
оди по 1 октомври 1952 година оствариле поголем 
фонд на платите од просечниот фонд на платите, а 
не ја вратиле сета разлика помеѓу заработените и 
исплатените плати од поранешните пресметковни пе-
риоди банката ќе им го исплати износот на просечни-
от фонд на платите само ако е остварениот вишок 
на фондот на платите поголем за 10% од просечниот 
фонд на платите до наводното враќање на повеќе 
исплатениот фонд на платите. Во спротивно, банката 
ќе го намали просечниот фонд на платите за разлика-
та од процентот на остварениот вишок до 10%. 

6. Како просечен фонд на платите во смисла на 
точ. 4 и 5 од ова решение, се подразбира збирот на 
тарифните ставови и другите давања што паѓаат' на 
терет на просечниот фонд на платите, доколку тој 
износ не е поголем од просечниот фонд на платите 
-од чл. 3 на Уредбата за данокот на вишокот на фон-
дот на платите односно од чл. 20 на Уредбата за осно-
вите на работењето и за фондот на платите на тр-
говските претпријатија, а ако е поголем тогаш се 
подразбира просечниот фонд на платите од тие про-
писи. 

Просечниот фонд на платите на сите претприја-
тија осем трговските, се утврдува врз основа на по-
датоците во платниот список на претпријатијата во 
кој се содржани остварените работни часови во пе-
риодот за кој е составен платниот список. Заради 
тоа сите претпријатија се должни на банката да и* го 
поднесат платниот список кој слуиш како доказ за 
висината на остварените работни часови. 

Просечниот фонд на платите на трговските прет-
пријатија се утврдува в,рз основа на податоците од 
платниот список во кој е содржан бројот на персо-
налот за кој се пресметуваат заработете осем за 
персоналот за кој се пресметуваат заработете по 
работен, час. 

7. Во пресметковните периоди до 1 јануари 1953 
година претпријатието може да пресмета и исплати 
само до 50% од остварениот вишок на фондот на; 
платите, додека остатокот на вишокот на фондот ца 
платите ќе се пресмета и ' исплати на крај на 1952 
година. 

При пресметувањето вишокот на фондот на пла-
тите претпријатијата се должни да и' ги поднесат на 
банката со пресметката на вишокот на фондот на 
платите уште и своите плаши списоци во смисла на 
одредбите од точ. 6 на ова решение. 

8. Сите стопански претпријатија кон ги плаќале 
работниците и службениците по поранешните прописи 
однапред, должни се до 1 јануари 1953 година да пре-
минат на пресметување и исплата на заработите 
уназад односно аконтации на заработивте кои можат 
да се исплатуваат спрема постоевте прописи. 

9. Исплатата на за,работете на работниците м 
службениците на трговските претпријатија што се за-
нимаваат со невоз и увоз и кои се регистрирани како 
такзи, односно давања аконтации на заработите и 
други издатоци што паѓаат на терет н а фондот на 
платите (осем издатоците од чл. 19 од Уредбата за 
основите на работењето и за фондот на платите на 
трговските претпријатија) ќе се врши во рамките на 
одобрените тарифни правилници на претпријатијата. 

Уплатата на акумулацијата и фондовите' на прет-
пријатијата од претходниот став ќе се врши опрема 
исплатениот фонд на платите. 

Конечното пресметување на остварениот доход ил 
трговските претпријатија што се занимаваат со извел, 
и увоз и пресметувањето и исплатата на с т а п е н и о т 
фонд на платите ќе се изврши на крај на 1952 
година. 

10. Ова решение ќе се применува од 30 сенте:,.гчс 
1952 година. 

Бр. 5465 
27 септември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

575. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за извозот ЈС 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДА-

ВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА НА ПРИВАТНИТЕ 
ЛИЦА 

1) Се става вон сила Решението за продавање! 
девизни средства на приватните лица {„Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/52). 

2) Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 5565 
30 септември 1962 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

Согласен, 
За Претседателот на Стопанскиот совет 

на» Владата на ФН1РЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. р. 
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576. 
Врз основа на чл. 20 о д Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ОД СРЕДСТВА-

ТА НА ЕКОНОМСКАТА ПОМОШ 
1) Увозот на- стоките од средствата на економ-

ската помош можат да го вршат само стопанските 
репш риј атија што се регистрирани* како -увозници, 

односно кои имаат овластени е за вршење работите 
ша увозот на односните артикли, по постоевте про-
миси. 

Производните претпријатија можат да учествуваат 
во увозот на стоките од средствата на економската 
помош само за потребите на сопствената репро-
дукција. 

2) Одлука за тоа кои стопански претпријатија од 
поетходната точка ќе учествуваат во увозот на сто-
ки! е од економската помош донесува одделна коми-
сија при Управата за економска и техничка помош на 
Сте ланскиот совет па Владата на ФНРЈ. 

Комисијата за определување увозници од сред-
ствата на« економската помош својата одлука ја до-
несува врз основа на условите пропишани во ова 
решение, земајќи ја при тоа в о 'Обзир нарочно фи-
нансиската, комерцијалната и техничката способност 
на претпријатијата за вршење работите на увозот на 
стоките од средствата на економската помош. 

Одлуката на оваа комисија е конечна. 
3) Списокот (номенклатурата) на артиклите што 

ќе се увозот од средствата на економската помош 
Управата за економска и техничка помош на Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ е должна навремено 
да им го соопшти на стопанските претпријатија преку 
„Службениот лист на ФНРЈ" .или на друг начи-. 

4) Стопанските претпријатија — увозниците на 
стоките од средствата на. економската помош ги до-
биваат девизите потребни за плаќање на сг оки. е 
од Управата за економска и техничка помош на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по службениот 
курс. 

Во поглед на пресметувањето цените на увезените 
стоки од средствава на економската помош важат 
прописите што се применуваат и на стоките кои се 
у возат од до ути средства. 

5) Стопанските прегпријатија — увозниците мо-
жат да вршат работи околу 'купувањето и поодува-
њето на стоките од средствата на екои1,М'Ска7Ј помош 
само во свое име и за своја сметка. 

6) Стопанските претпријатија — увозниците се 
должни кога ги склучуваат и извршуваат купопро-
давните работи да се придржуваат кон техничките 
напатствија издадени од Управата за економска и 
техничка помош на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ. 

Техничките напатствија што содржат поблиски 
услови за увоз на стоки од средствата на економскана 
помош се составен дел од ова решение. 

7) Стопанските претпријатија кои со одлука од 
одделната комисија од точ. 2 на ова решение се опре-
делени да учес:вувзат во увозот на стоките од сред-
ствата на економската помош, должни се да склучат 
со Управата за економска и техничка помош на. Сто-
п гански от совет на Владата на ФНРЈ писмен договор 
со кој се утврдуваат условите пропишани со ова реше-
ние, како и пеналите што е должен увозникот да ги 
плати ако не ги исполни договорените обврски. 

Управата за економска и техничка помош на 
Стопанскиот совет на Влагата на ФНРЈ заклучува 
договор« со стопанските претпријатија во името на 
Федеративна Народна Република Југославија, а во 
рамките нзбуџетски-е средства што му се доделени на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за извршување 
ма економската помош. 

В) За опорезиве настанати во врска" со извршу-
в г њ ^ о на склучените дсгезори во смисла на "оч 7 
од ица решение е надлежна државната арбитража. 

9) Управата еа економска и техничка помош иа 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ има ;драво 
да го раскине склучениот договор за увозот ако сто-
п а н с к о ^ претпријатие — увозникот не се придржува 
кон договорот склучен во смисла, на точ. 7 од о ш 
решение или ако со својата постапка го доведува во 
прашање правилното извршување на економската 
помош. 

10. Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 4825 
27 септември 1952 година 

Белград 
По овластување на Стопанскиот совег 

на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. p. 

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Закон ог за здру-
женијата, соборите и другите јавни собранија а по 
испотување на условите од чл. 14, 16 и Ш од истиот 
закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАШЕ О Б И В А Њ Е Т О И РАБОТЕЊЕТО 
НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА СПОРТСКИТЕ 

РИБОЛОВЦИ НА ФНРЈ 
Се одобрува, според поднесените правила, о б и -

вањето и (работењето на Сојузот на здруженијата на 
спортските риболовци на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија -со седиште во Белград, а со д е ј -
ност на целата територија на Федеративна Народ«* 
Република Југославија. 

IV бр. 13395 
15 септември 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на внатрешните работи, 
А'1екс?Јндар Ранковиќ, е. р. 

Ш. 
Врз основа 'пз чл. 5 од Законот за поштекско-те-

леграфско-телефсгнската тарифа и чл. 11 од Законот 
за Југословенскиот Цовек кост донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧА.! ДОИ ЛАТИ А ПОШТЕНСКА 
ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД НА НЕ ЦЕ-

ЛАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ ВО 1952 ГОДИНА 
На 5 октомври 1952 година ќе се пушти во течај 

д оил ати а- поштенска франко и порто марка по повод 
на Неделата на Црвениот крст, секоја во вредност 
од Д50 дин. 

Цртежот »а франко марката претставува жена во 
народна носија со Црвен крст што го држи во една 
каденца, што симбол ира здравје. Мерката е е иво-цр-
вен а боја. 

На порто марката е цртеж на Црвениот крст в 
среде. Марката е сиво-костенова-црвена боја. 

На двете марки стои под сликата „ФНР Југосла-
вија", а околу „Недеља Црвеног коста 1952". На 
франко марката е означена вредноста „0,50" од ле-
вата страна, а „Дин." од десната страна на сликата, 
додека на порто марката ознаката на вредноста со 
„Дин." стои во среде под Црвениот крст, а под оваа 
ознака стои уште зборот „порто". Сите натписи на 
овие марки испишани се со латиница. 

Овие марки ќе 'бидат во продажба и задолжител-
на употреба како доплатени .поштенски марки за време 
на траењето на Неделата, на Црвениот крст од 5 д ј 
12 октомври 1952 година. 

Бр. 11694 
19 септември 1952 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на подлите, 
Никола Милановиќ, е. р* 
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ito-даска что чл. 6 од Уредбата Ја Јк^словшоситв 
стандарди, с о ј у з и т е прописи за квалитетот на произ-
водите и итроттаводит едните спецификации („Службен 
лист-на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната комисија за1 стан-
дардизација дноесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ХЕМИСКАТА И ПРЕХРАН-

БЕНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Bo издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат југословенски стандарди: 
Бариум-о&лорид, технички! JUS Н.В1.020 
Полупреработки од овоштие JUS Е.Н0.001 
Полупреработки од овоштие — Пулта JUS Е.Н 1.005 
Полуп?рера<богки од овоштие — Овошна 

каша 
(срж, 
марк) JUS EiHl.OW 

Поидареработки од овоштие — Суров 
овошен 
со« и 
сукус JUS Е.Н 1.015 

Преработки од овоштие — Овошни со-
ков« JUS ЕсН2.00б 

Преработкиод овоштие — М а р мал ада JliSE.H3.0D5 
Преработиш од овоштие — Џем JUS Е.Н3.010 
Преработки од овоштие — Кошот JUS Е.Н3.015 
Млеко JUS Е;Са001 
Путер JUS * Е Ш 001 

2. Овие југословенски стандарди шегуваат во сила 
на 1 јануари 1953 година. 

Бр. 159 
23 септември 1952 годиш 

Белград 
За Претседателот 

на Сојузната комисија за стандардизаада, 
инж. Бранислав Станковић е. р. 

580. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, сојузните прописи за квалитетот еа произ-
водите и продав од ит ел ни т е спецификации („Службен 
лист на-ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната комисија за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 

ЗА ЦРТЕЖИ ВО МАШИНСТВОТО 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат југословенски стандарди: 
JUS М.АОШ10 — цртежи во малцинството, формати и 

мерила 
JUS "MAO.Oll — цртежи во машинство™, пресвуку-

вање на цртежи 
'JUS М.А0.020 — цртежи во малцинството, линии 
'JUS М.А0.030 — цртежи во машинството, техничко 

писмо 
JUS М.А0.050 — цртежи во машинство™, ортошнално 

проицкрање 
'JUS 'МАО. 150 — аксиоме!iриско проицираље 
JUS М.А0.060 — означување на материјалот со шра»-

фур и со боја 
2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила 

на 1 јануари 1953 година. 
Бр. 160 

23 септември 1952 година 
Белград 

За Претседателот 
на Сојузната комисија за стандардизација! 

инж. Бранислав Станко вик, е. р. 

581. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди^ сојузните прописи за квалитетот на прсио* 
»одите и п р оизв одит ел ни те спецификации („Службе« 
лист »на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната тошсиј-а з̂а стал-
дардивација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 

ЗА ЗАКОВКИ 
1. Во мада« не на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат југословен оки стандарди: 
JUS М.ВЗ.001 Закоски: Дефиниција на поимите и савет 

ките 
JUS M.B3.0U Зг<коаки со ттолутркалеста глава, преч-

ник 1—9 мм 
JUS М.В3.012 Закоски со пуштена глава, пречник 

1—8 мм 
JUS М33.013 Закков-ш со зрцалеста глава, пречник 

1,7—9 
JUS М.В3.014 Заков«« с о сплеска««® главев t ipечи« 

2—9 ше 
JUS M.B3.031 Закивки за ремени 

2. Овие југословенски ставдарди »летуваат во сили 
на 1 јануари 1953 година. 

Бр. т 
25 септември 1952 година 

Белград 
За Претседателот 

на Сојузната комисија за стаедардтаци 
инж. Бранислав Стојковиќ, е. р» 

582. 
Во брека со чл. 6 од Уредбата за Југословенските 

стандарди, сојузните простиш за квалитетот «а етрои* 
з »одите -и за ftp одавод ите л нит е сгпецификашш („Слу* 
жбен лист -на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната комисија 
за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 
ЗА ЦЕВКИ ЗА МЕБЕЛ И ТЕНКИ ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ 

ЗА ДЛАБОКО ИЗВЛЕКУВАЊЕ 
1) Во издание на Сојузната комисија за стандард 

лиз аци ја се донесуваат југословенски стандарди: 
Топло вал јани тенки челични лимови 

за длабоко извлекување JUS СЈВ4.052 
Заварени челични цевки, цевки за 

мебел JUS С,В5,21« 
2) Овие југословенски стандарди влегуваат во 

сила »а 1 јануари 1963 година. 
Бр. 176 

30 септември 1952 година 
Белград 

За Претседателот 
на Сојузната комисија за стандардизација^ 

инж. Бранислав Станковић, е. р. 

УК&ЗИ 
Врз основа на. чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 

а но предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната "скупштина -на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија изда«ва 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БОЛИВИЈА 

Се назначува за вонреден пратеник и аполномо-
ш ш министер на Федеративна Нгро-тна Република Ју-
гославија во Б о л н и ј а Лазар Лилиќ, вонреден прате-
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Пристап на Федерална Република Германија кон 
Меѓународната конвекција за телекомуникациите од 2 
ОКТОМВРИ 1947 година, 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 15 од 19 јули 1952 година објавува: 

Указ за свикување Народната скупштина на НР 
Црни Гора во V редовно заседание; 

Указ за уки,нување главните управи и главните 
дирекции во советите на Владата на НР Црна Гор*1.; 

Указ за разрешување од должност директорите иа-
укинатите главни управи и главни дирекции во сове-
тите на Владата на НР Црна Гора; 

Правилник за сродните струки на занаети. 
с 0 — " 

Страна 
566. Указ за лотпишување акти на Стопанскиот 

совет на Владата На ФНРЈ 829 
567. Решение за ставање вон сила Решението за 

надокнада (регрес) на разликите во цената 
на шеќерот за претпријатијата на прехран-
бената индустрија — — — 829 

568. Наредба за времено забранување увоз на 
некои производи 829 

569. Наредба за начинот за купување и прода-
вање девизни средства од страна на надле-
штвата, установите и општествените орга-
низации 830 

570. Наредба за начинот за плаќање репараци-
они и ресгитуциони споки од инвестиционе« 
карактер, како и транспортните и другите 
трошкови што се однесуват до овие стоки, 
во текот на 1952 година — • 830 

571. Наредба за- издавање патнички чекови, бан-
чи«« чекови и чекови за шлакање селско-
стопа-нски производи и за користење чекови 
за пресметка 831 

572. Наредба за давање статистички податоци 
од областа на просветниот, културниот и 
научниот живот " 832 

573. Општо напатствие за дополнување на оп-
штите напатствија за е ос газ и водење на 
државните матични книги 832 

574. Решение^ за ̂  пдс шет уза њ е _до хо др т на сто-
ор га ни за ши i спрема евиденцијата 

наГ~балката и за исплатите на остварениот 
фонд -на платите г 833 

575. Решение за ставање во« сила Решението 
за продавање девизни средства на при-
ватните лица 833 

576. Решение за условите за увоз на стоки од 
средствата на економската помош 833 

577. Решение за одобрување основањето и ра-
ботењето' на Сојузот на здруженијата на 
спортските риболовци на ФНРЈ 834 

578. Решение за пуштање во течај доплата« 
поштенска франко и порто марка по повод 
на Неделата на Црвениот крст во 1952 го-
дина 834 

579. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за производите на хемиската и пре-
хранбената индустрија 834 

580. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за цртежи во малцинството 835 

581. Решение за донесување југословенска стан-
дарди за закоски 865 

582. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за ц&мси за мебел и тенки челични 
лимови за длабоко извлекување — 835 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

Издавач} »Службен ли« аа ФНРЈ" новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка 
бр. 9. - Директор в одговорен уредник Слободан М. Нешовић, Улица Кра лев ика Марка бр, 9< -» Печат и* 

Југословенското штампарско претпријатие. Белград 

НА ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ 

„Службени весник Президијум Народне скупштине 
ФНРЈ'1 во бројот 15 од 1 август 1952 година објавува: 

Указ за ратификација на Француоко-југословен-
ската спогодба за обештетување на француските ин-
тереси наци о»н али зира« и во Југославија; 

Решение за озборување Трговската спогодба, 
Спогодбата за плаќање како и разменетите писма со 
кои се регулирани некои прашања за. извоз и пла-
ќање, склучени помеѓу Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и Кралеви«на Грција на 10 април 
1951 година; 

Решение за одобрување Протоколот склучен по-
меѓу Федеративна Народна Република Југославија и 
Кралеви-на Данска за размена на стоки за период од 
1 ноемв^ 1951 година до 31 октомври 1952 година, 
потпишам на 10 ноември 1951 година во Копенхаген; 

Решение за одобрување Протоколот за трговска-
та размена со кој е продолжено траењето на важно-
ста на Трговската спогодба помеѓу Федеративна На-
водна Република Југославија и Шведска од 12 април 
1947 "година за период од 1 јули 1951 до 30 септем-
ври 1952 година, склучена на 29 октомври 1952 год.; 

Решение за одобрување Вториот доно дните лен 
протокол кон трговскава спогодба од 1 октомври 1948, 
склучен помеѓу Федеративна Народна Република Ју-
гославија и Република Финска, потпишан на 26 ок-
томври 1951 година; 

Указ за одликувања бр.: 115/50, 117—118/51,121— 
123/51, 144/51, 148—153/51, 155/51, 157/51 и 178— 
179/51; 

Пристап на Египет со резерва кои Конвнецијата 
ѕа привилегиите и имунитетите на анализираните 
агенции од 12 ноември 1947 година; 

Нотификација на Белгија за примена на Конвенци-
јата за спречување и казнување зл очи« от геноцид од 
9 декември 1948 година на Белгиско Конго и на тери-
торијата Руанда—Урунди што се под старателство; 

Пристап на Норвешка кон Конвенцијата на Фи-
налниов протокол за сузбивање прометот со лица и 
експлоатација на проституцијата на други; 

Ратификација на Конвенцијата за спречување и 
казнување злочинот геноцид од 9 декември 1948 го-
дина на Владава на Хондурас; 

Меѓународна конвенција за упростување царински 
формалности, потпишана во Женева на 3-XI-1923 г.; 

Нотификација од Француската влада за примена 
на Бернската конвенција за заштита на книжевните 
и уметничките дела, последен пат ревидирана во Бри-
сел на 26 јуни 1948 година, на Тунис, Мароко, Пре-
куморската територија, Територијата под Ф ^ ^ ц у ш о 
старателство и под Франко-Британдш кодеомшиудо; 

Ратификација од страна на Италија на женевскиве 
конвенции за доставување со водните з е н и ц и , за по-
добрување судбината -на (ранетите и б о ш JIT е во вој-
ната, за подобрување положбата на редните, болните 
и бродоломците на поморските оружени сили и за 
заштита на граѓанските лица за време војна; 

кик и шолномошш министер на Федеративна Народ-
на Република Југославија во Чиле. 

У. бр. 1567 
18 септември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

ва Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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


