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БЕЛГРАД 

БРОЈ 61 ГОД. УШ 

713. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

иа Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Вл«дата на ФНРЈ, по предлог од Ми-
нистерот на финансиите иа ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 

УРЕДБАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТОПИ 
Член 1 

Членот 7 од Уредбата за каматните стопи (»Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/52) се менува' и гласи: 

„Банките ги применуваат на краткорочните кре-
дити следните каматни стопи, и тоа: 

а) на стопанските оргнаизаадии 5% годишно 
б) на приватните лица: у 

— за стопански цели 7% годишно 
— за потрошувачки цели 6% годишно11. 

Член 2 
Оваа уредба* влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Наводна 
Република Југославија", а ќе се применува од 1 јану-
ари 1953 година. 

23 декември 1952 година 
Белгр? т 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

714. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувања 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради 
•согласување односите во ст о-па и ств ото со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Со>-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕТО И ДЕЈНОСТА НА 

ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 1 

Во Уредбата! за оставањето и дејноста на ^тргов-
ските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" број 
6/52) во членот 3 помеѓу првиот и вториот став се 
додава нов став, кој гласи: 

„Трговските претпријатија на мало можат во 
оправдани случаи да им иро дан? ат стоки на други 
тотовски 'претпријатија на мало без никакво одобре-
ние (на пр.: вишоци на загасите, лесно расиплив« 
и иекурентни стоки), со тоа што да не го менуваат 
тие претпријатија со таквите продажби своето свој-
ство »а трговски (претпријатија на мало.." 

Член- 2 
Членот 18 се менува и гласи: 

- „Индустриските претпријатија можат во своите 
продавници да продаваат покрај стоки од сопственото 

производство и производи од други производители 
кои го дополнуваат асортиманот на стоките од соп-
ственото производство. 

Две или повеќе индустриски претпријатија можат 
да отвораат заеднички продавници со цел да ги про-
даваат стоките од сопственото производство доколку! 
ваквата продажба не овозможува создавање на моно-
политичка положба на пазарот. Ова го оценува на-
родниот одбор при решавањето по предлогот за отво-
рање заедничка продавница', а по претходно приба-
вено мислење од надлежната трговска комора. Одно-
сите на индустриските претпријатија во поглед на за-
едничките продавници се утврдуваат со визиите ме-
ѓусебни договори. 

Државните селско-стопански добра можат во сво-
ите продавници да продаваат производи од сопстве-
ното производство и производи од други сел еко-сто-
пански добра, како и производи на прехранбената ин-
дустрија од други производители. 

Државните занаетчиски дуќани можат во своите 
продавници да ги продаваат покрај стоките од соп-
ственото производство и сите стоки на други занает-
чиски! дуќани од онаа трговска струка за која се 
основани. 

Издавачките и веоникарските претпријатија можат 
во своите продавници! да продаваат и веснини, повре-
мени* списи, книги и публикации од други издавачки 
и весникар ски претпријатија, како и канцелариски 
материјали и прибор, учила, школски прибор, музички 
инструменти и прибор што го производ ат други про-
изводителни стопански организации." 

Член 3 
По членот 22 се додава нов член 22а кој гласи: 
„Две или повеќе земјоделски и други производи-

телни задруги можат да отвораат заеднички продав-
ници 

Односите на задругите во поглед на заедничките 
продавници се утврдуваат со нивните меѓусебни до-
гов ери!. 

За отворање заеднички продавници важи одред-
бата од ставот 3 на членот 22 од оваа' уредба" 

Член 4 
Членовите 20 и 21 се укинуваат. 

Член 5 
Оваа уредба- влегува во сила ео денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна* 
Република Југославија". 

17 декември 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 Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 
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715. 
Врз основа на чл„ 2 од Уредбата за укинување на 

Урв(Д'бага за 'возачите на моторните возила („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/52), пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОЛЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 
Член 1 

Членот 8 од Правилникот за возачите на мотор-
ните возила- („Службен лист на ФНРЈ", бр, 31/52) се 
менува и гласи: 

„На возачот кому управувањето со моторно во-
зило му е редовно, занимање може да му се нададе 
возена дозвола за управување: 

I. со моторни возила од категоријата А, ако му е 
признаена стручната опрема н.а» л обучев алиф ик ув ам ра-
ботник во занимањето на возач; 

Ј. со моторни возила од категоријата Б, ако му е 
привијена стручната спрема на квалификува« pia6 от-
ети« во ван имањето на возач; 

со моторни возила од категоријата.Ц, ако му * 
^признаена стручната спрема н.а» квалификуван работ-
ник во занимањето на возач и ако на практично укра-
дување со возила од категоријата Б провел најмалу 
,четири години, од кои најмалv' една година на 'упра-
вување со автомобили за превоз на товари; 

4. со моторни возила од категоријата Д, ало му е 
t признаена стручната спрема на висококвалификуван 
, (работник во занимањето на возѕч. 

Стручната спрема предвидела во ст. 1 од овој 
. член потомока за добијање возачка дозвола за упра-
вување со поодделните категории возила од чл. 7 на 
(овој правилник, возачот ја здобива спрема« општите 
прописи за забивањето на стручната спрема на раг 
б оти и к. 

За секое добивање возачка дозвола за управу, 
'вање со виша категорија- возила возачот помага одде-
лен испит пред комисијата што е предвидена во чл. 6 
ст. 1 од овој правилник.'4 

Член 2 
Во членот 10 се додава нов став 4 којшто гласи): 
..Возачот што бара возачка дозвола за управу-

вање со моторно возило од категоријата Ц, мора са 
молбата« да приложи уште и потврда за времето про-
ведено на управување со моторно возило од катего-
ријата Б, што е потребно за добивање на таа возачка 
дозвола во смисла на чл. 18 ст, 1 од овој правилник". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,„Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. ИЗИ 
10 декември 1952 година! 

Белград 
Министер на внатрешните работи 

на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

716. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/52), Стопанскиот совет на Вла-
дата на- ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ПЧЕНИЧНА 

СЛАМА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ 
1) Количината на пченична слама определена за 

извоз во 1952 година со Наредбата за определување 
количината на пченична слама наменета за извоз („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр.54/52), се наголемува од 
5.000 тони ел вкупно 10000 тони. 

2) Ра-споделбата на количината наведена во тач. 
1 од оваа наредба ја врши Управниот одбор на Сојуз-
ната трговска комора. 

3) Оваа наредба ќе се применува од 5 декември 
1952 година. 

Бр. 9782 
16 декем ;ри 1952 година 

Белград 
По овластена 

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. 

717, 

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот « 
увозот на стоките и за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/52), а по предлог од Сојузната 
трговска комора, Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА КАЛЦИУМ 

КАРБИД НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ 
1) Количината на калциум карбид определена за 

извоз во 1952 година со Наредбата за определување 
количините за поодделни производи наменел* извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52), и точ. 3 од 
Наредбата за, наголемување количините на хромова 
руда, ферохром и калциум карбид наменети за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/52), се наголемува 
од 8.000 тони) на вкупно 9.500 тони. 

2) Раоподелбата на количините наведени во точ. 1 
од ссаа наредба ја врши Управниот одбор на Сојузна-
та трговска комора. 

3) Оваа наредба влегува во сила одма. 
Бр. 10639 

19 неке мв ои 1952 година 
Белград 

По овластеше 
од Стопанскиот совет на Влз ата 

на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

стопанство и шумарство, 
нж. Мијалко Тодоровиќ. е. р. 

718. 
Врз основа на чл. 40 од Уредбата за инвалидските 

принадлежности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/52), 
а во врска со Уредбата за изменување и дополнува-
ње на Уредбата за додатоците на деца („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 59/52), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАПАТСТВИЕ!^ 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИНВАЛИД-

СКИТЕ ПРИ НАДЛЕЖНОСТИ 
Во Напатствие™ за применување на Уредбата 

да инвалидските принадл ежи ости („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/52) се вршат следни наменувања и до-
полнувања: 

1) Во напатствијата со чл. 8 на Уредбата »се додава 
нова точка 7а којашто гласи: 

„Согласно на членот 2 од Уредбата за -изменување 
и дополнување на Уредбата за додатоците на деца не 
ги исполнуваат условите за признавање правото на 
инвалидски, додаток во доглед иа имотот, ири ходите 
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и приватната професионална дејност оние уживатели 
на лична инвалиднина, а исто така и уживателите на 
фами лиј арна инвалиднина: 

а) што имаат земјоделски имот чија обработива 
но врз кина надминува 2 хектара; 

б) што имаат земјоделски имот помал од 2 хекта-
ра, а данокот на доход од тој имот надминува 400 
динари годишно по член на домаќинството; 

в) што имаат друг доход подложен иа данок по-
голем од 2.000 динари месечно по член на дома-
ќинството; 

г) чијшто брачен другар или возрасно дете, со 
кои живее во дом живота ото, има заработка, плата 
или пензија што надминува 2.000 денари месечно по 
члан на домаќинството. 

Ако ги нема пречките од горниот став што го 
исклучуваат -правото на инвалидски додаток, а ужи-
вателот на инвалиднината има покрај земјоделски имот 
помал од 2 хектара уште и други доходи што подле-
жу ваат на данок (кирија од куќа, приход од вршење 
приватна професионална дејност) при определувањето 
иа правото на инвалидски додаток ќе се зема како да 
се сите приходи од земјоделство и спрема данокот 
што би му одговарал на тој приход ќе се оден«, 
дали во конкретниот случај му припаѓа право на инва-
лидски додаток. Ако при определувањето на правото 
на инвалидски додаток треба да се земе во обзир и 
заработката, платата или пензијата на некој од члено-
вите на домаќинството од уживател от на инвалидни-
(ната, тогаш на данокот што е пресметан по горе спо-
менатиот начин ќе му се продаде уште и годишниот 
данок што би се плаќал по сто пата од 3% на приходот 
рамен на таа заработка, плата или пензија. При ова 
собирање, за оданочување га приходите се зема даноч-
ната основица од 1951 година, а заработката, платата 
и пензијата! од оној месец за кој се бара инвалидски 
додаток. Инвалидскиот додаток не му 'припаѓа на ужи« 
вателот на инвалиднина ако вака пресметаниот данок 
преминува 400 динари годишно по член на домаќин-
ството." 

2) Во капат с т и јата со член 16 од уредбата пред 
точ. 19 се додава нова точка 18а која што гласи: 

„Ако фамилијарни инвалиднина ужива само еден 
родител, а другиот родител е уживател на лична инва-
лиднина, тогаш инвалидскиот додаток мсиже да му се 
признае само на еден од тие уживатели. 

Ова се применува и кога се во прашање дедо и 
баба." 

3) Во н а п а т с т в и ј а со чл. 18 од уредбата се дода-
ва »ова точка 19а која што гласи: 

„Ако се уживатели на фамилијарна инвалиднина 
самите деца (едно или повеќе од нив) што имаат право 
на постојан додаток на деца во намален износ така 
вкупниот износ на постојаниот додаток на деца да 
изнесува помалку од 3,000 динари месечно, на такви 
деца, по нивно барање може од првиот ден на наред-
ниот месец по поднесувањето на барањето, наместо 
постојан додаток на деца да им се исплатува инвалид-
ски додаток во износ од З.ООО динари месечно, ако за 
»истиот ги (пополнуваат условите." 

4) Во палатствијата со чл. 19 од уредбата во точ. 
20 во ставот 1 на почетокот зад зборат „редовни при-
ходи кои" се бришат зборовите „покрај инвалиднината". 

Во истата точка, во примерот, последниот став се 
менува и гласи: 

„Ако се уживатели на фамилијарна инвалиднина 
родители, па тие живеат so исто домаќинство со- мало-
летна ќерка и со двајца запослени синови од кои 
еден има жена и малолетно дете, а имаат и трет запо-
слен син кој има своја .поблиска фамилија со која 
>*'!1-вее одвоено од татковото домаќинство, тогаш .шри 
определувањето правото на инвалидски додаток на<ро<-
дштедите се зема во обзир платата од обата запослени 
слисти со кои живее во заедничко домаќинство, до-
века платата иа ©делениот син <не се зема во обзир. 

ЈТлаггагга на зашилените синов« се дели на 7 де-
дови и спрема тоа им се определува правото на инва-

лидски додаток на родителите. Ако овие родители има-
ат земјоделски имот помал од 2 хектара, тогаш на 
износот на данокот со кој е задолжен имотот му се 
придава износ во висина од 3% од платата на двај-
цата задоел е ш синови, па така д оживениот збир се 
дели еа онолку делови колку вкупно има членови- во 
заедничкото домаќинство (татко, мајка, малолетна 
ќерка, неоженет син, оженет еш, снаа и внук). Ин-
валидскиот додаток не им припаѓа h i свие родители 
ако вака »пресметаниот износ преминува 400 динар« 
годишно по член на домаќинството." 

5) Зад точката 20 од напатствијата со чд. 19 од 
уредбата се додава нова точка 20а која што гласи: 

„При утврдувањето на правото на инвалидски до- . 
даггок, инвалиднината И ПОСТОЈАНИОТ додаток на деца: 
не се земаат во обзир ш не се собираат со другите 
приходи, но ниту уживателите на инвалиднина, како 
ниту децата на кои се прима постојан додато«, не сг 
засметуваат - во членовите на домаќинството на кои;' 
се делат другите приходи, осем во случајот кога е | 
износот на» инв ал иднината односно постојаниот дода-
ток помал од 3.000 динари месечно«. Меѓутоа, ако 
.вашите лица имаат и други приходи што се земаат < 
во обзир при делбата, тогаш таквите лица се зесме- ' 
туваат во членовите на кои се врши делбата." 

6) Зад новата точка 20а од наиатствијата со чл. 
10 од уредбата се додава нова точка 206 која што , 
гласи: 

„При утврдувањето на правото на инвалидски до-
даток во бројот на членовите на домаќинството на 
уживател от на инвалиднина на кои се дели данокот 
односно доходот што му ^одлежува на данокот одно-
сно заработка, план:а или пензија на тоа- домаќинство 
влегуваат: уживате лот на инвалиднина, неговиот бра-
чен другар и децата (брачни, вонбрачни, усвоени ла-
ст градња и туѓи деца земени на издршка) што живеат 
во »сто домаќинство, како и родителот на уживателот , 
на инвалиднина што живее со него во заедничко дома-; 
ќинство и кого го издржува тоа лице. Кога е во пра-
шање дете — уживател на инвалиднина тогаш во 
членовите на домаќинството се засметува и преоста-
нал пот родител со кој што живее детето во заедничко 
домаќинство. Како членови на домаќинството што се 
засветуваат при пресметувањето на делот на дановог 
што наѓа на членот на домаќинството се подразбираат 
и возрасните деца, а ако тие имаат своја поблиска 
фамилија (брачен другар или деца) што ја шдржу-
ваааг, се засметуваат во членови на кои се врши дел-
бата и тие членов« од заедничкото домаќинство. Во 
бројот на членовите на домаќинството не се шетаат 
оние членови од поблиската фамилија на возрасните 
деца што имаат самостојна издршка (на пример: за-
послена жена, запослено дете) ниту нивните приходи 
од заработка* плата, пензија и др. се засметуваат во 
приходите од домаќинството што влијаат на инвалид-
скиот додаток* 

На пример: ако покрај вдовицата и детето што се 
уживатели на инвалиднина во истото домаќинство 
живее запослен син кој има дете и запослена жена, 
тогаш во .приходите на тоа домаќинство ќе се засмета 
платата на заштедениот син, а во бројот на членовите 
иа кои се врши делбата ќе се засмета вдовицата, де-
тето, возрасниот запослен син и неговото дете. Меѓу-
тоа, платата на неговата жена нема да се собере со 
другите приходи ниту таа ќе се засмета во бројот на 
членовите на кои се врши делбата. Ако пак, таа не е 
запослена ниту има друг« приходи за своја издршка, 
тогаш и таа ќе се засмета во членовите на домаќин-
ството на кои се врши делбата." 

7) Зад новата- точка 206 од напатствијата) со чл. 19 
од уредбата се додава нова точка 20в, која што 
гласи: 

„На уживателите на инвалиднина што се наедно 
и членови »а селаески работни задруги« правото, на 
инвалидски додаток се определува спрема збирот на 
даночното задолжување на доходот од •окуќнината и 
даночното задолжување по- стоката од 3% што би се 
плаќало на- другите приходи што ги прима целото 
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тоа домаќинство од задругата ((Работни дни, рента 
односно камата на .проценетата вредност на .внесениот 
имот во ееланеката работна задруга) или на- заработ-
ката, платата и пензијата! <на кој и да било од члено-
вите на домаќинството. 

Вака е об ран пот данок се дели на онолку делови 
колку членова! на домаќинството живеат на окуќни-
ната. 

Примањата на име помошти од социјалните фон-
дови на сел а нексите работни задруги не се земаат во 
обзир при определи анкето на правото на нив а лид-
ски додаток." 

8) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1953 година. 

Бр. 3631 
16 денем* Ч'И! 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Советот за народно 
здравје -и социјална политика 

ма Владата на ФНРЈ, 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

719. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службе:« 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), Стопанскиот совет на Вла-

гата! на ФНРЈ -пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛА 
БАТА НА ДОХОДОТ НА ФИЛМСКИТЕ И КИНЕМА-
ТОГРАФСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 1952 ГОДИНА 

1. — Кинематографските претпријатија (претприја-
тијата за прикажување филмови) ќе го утврдат својот 
доход за 1952 година и ќе извршат расподелба на тој 
доход применугаапќи ги стапите на акумулацијата и 
фондовите, што ќе ги определи народниот одбор на 
околината, градот односно градската општина со 
одделни мрава, на чие подрачје се наоѓа кинсмато« 
граф окото nip ет ри ј ати е. 

Износот на акумулацијата и фондовите што оста-
нува по подмирувањето на придонесот за социјално 
осигурување, претставува средства за самостојно ра-
сполагање на ки«етнографското претпријатие. 

Народниот одбор на околната, градот односно 
градската општина со одделни права ќе му ја определи 
стадата на амортизацијата на поодделно кинемато-
графско претпријатие, водејќи сметка за фактичните 
потреби на одржувањето и поправањето на кинема-
тографски* е уреѓаи. 

2.— Претпријатијата за расподелба на филмови и 
претпријатијата за увоз и извоз на филмови ќе го 
утврдат својот'доход^ за 1952 година и ќе извршат ра-
споделува на тој доход на начинот што е пропишан за 
трговските претпријатија, применувајќи ја стопата на 
акумулацијата и фондовите што е определена за тр-
говските претпријатија со псстоеќите прописи. 

3.— Фондот на платите и средствата за самостојно 
располагање за 1952 година на претпријатијата за 
производство на филмови и на услужните филмски 
претпријатија ќе им ја определат со спогодба репу-
бличкиот орган надлежен за просвета, наука и култура 
и републичкиот орган надлежен за финансии. 

4.— Против решението, со кое во смисла на точ. 
1 од ова напатствие се определуваат -стапите на акуму-
лацијата и фондовите и стоиите на амортизацијата, 

претпријатието може да изјави жалба до стопанскиот 
совет на народната република. 

5.— Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист н-1 Ф едеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 11780 
18 декември 1952 година 

Белград 
По овластениве 

од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за инду-

стрија и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

720. 
Врз основа на чл. 38» од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52) и чл. 13 од Уредбата за 
кредитирање на стопанските организации за обртните 
средства! („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52), Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ДОХОДОТ НА СТО-
ЛАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СПРЕМА ЕВИДЕНЦИ-

ЈАТА НА БАНКАТА И ЗА ИСПЛАТИТЕ НА 
ОСТВАРЕНИОТ ФОНД НА ПЛАТИТЕ 

Во Решението за пресметување доходот на стопан-
ските организации спрема евиденцијата на банката 
и за исплатите на ост в арени от фонд на платите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 49/52), се прават следни!е 
изменувања и дополнувања: 

1) Ставот 1 од точката 7 се менува и гласи: 
„Во пресметковните периоди до 1 јануари 1953 

година претпријатието може да пресмета и исплати 
само до 50% од остварениот вишок на фондот на пор-
тите, додека прописите за распоред на остатокот на 
вишокот на фондот на, платите ќе се донесат по одо-
брувањето на завршните сметки на претпријатијата/4 

2) Ставот 3 од точката 9 се менува и гласи: 
„Пр шиште за расподела а на вишокот на фондот 

на платите за трговските претпријатија што се зани-
маваат со извоз и увоз и што се како такви регистри-
рани ќе се донесат по одобрувањето на завршните 
сметки на тие претпријатија". 

3) По точ. 9 се додава нова точка 9а, која што 
гласи: 

„Нер аш ор ед ени от вишок на фондот на платите 
стопанските организации можат да го користат кака 
обртни средства. На вака користен« средства стопан-
ската организација »е плаќа данок на вишокот на 
фондот на платите." 

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

Бр. 11925 
23 декември 1952 година 

Белград 
По овластеше 

од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за инду-. 

•стрија и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

Среда, 24 декември 1952 
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721. 
Брз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/62), Стопанскиот совет на Вла-
дата иа ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗАРАДИ НАМАЛУВАЊЕТО НА 
ЦЕНИТЕ НА МРКИОТ ЈАГЛЕН И ЛИГНИТОТ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ДОМАЌИНСТВАТА 
1. З а р а « намалувањето на цените на мрк јаглен 

и лигнит за потребите на индивидуалните домаќинства, 
на трговските претпријатија и на други стопански ор-
ганизации, што се занимаваат со продажба на овие 
производи ќе им се одобрува субвенција по одредбите 
од ова решение. 

2. На претпријатијата и на организациите од точ. 
1 ќе им се одобрува на име субвенција износот од 50% 
од проодената цена што ќе ја постигнат со про-
дажбата! на 'мрк јаглен и лигнит на индивидуалните 
домаќинства. 

За количините на мрк јаглен и лигнит продадени 
на други потрошувачи, наведените претпријатија и ор-
ганизации немаат право на субвенција. 

3. За да го остварат правото на- субвенција, прет-
пријатијата и организациите, на кои им се одобрува 
субвенција по тач. 1 и 2 Од ова решение, ќе и' подне-
сат на филијалата на Народната банка« на ФНРЈ, при 
која имаат текуќа -сметка), барање со податоци за про-
дадените количини и за остварените цени во про-
дажбата на мрк јаглен и лигнит на индивидуалните 
домаќинства. 

Барањата за субвенција се поднесуваат месечно, и 
тоа до 10-иот во наредниот месец за минатиот месец, 
односно по спогодба со надлежната филијала на На-
родната банка на ФНРЈ и во пократки срокови. 

4. Откога ќе ја утврди исправноста на барањето за 
субвенција, банката и' го одобрува износот на субвен-
цијата на текуќата сметка на претпријатието односно 
стопанската организација, и тоа на терет на сметката 
бр. 800471 „Субвенција за намалувањето на цените на 
мрк јаглен и лигнит за потребите на домаќинствата". 

5. Народната банка на ФНРЈ — Главната централа 
ќе издаде поближи напатствија за начинот како ќе се 
определува субвенцијата, за податоците што треба да 
ги содржи барањето за одобрување субвенција, како 
и за начинот по кој надлежните филијали на банката! 
ќе ја проверуваат исправноста на барањето за субвен-
ција. 

6. Ова решение ќе се применува од 19 декември 
1952 година 

Бп. 11411 
17 декември 1952 година 

Белград 
По овластете 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија и 
градежништво. 

Светозар Вукмановић е. р. 

722. 
Воз основа на точ. 2 од Решението за определува-

ње државните органи надлежни за пропишување нени 
и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/152), Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ИСКЛУЧИТЕЛНАТА ТАРИФА 
НА ПРАТКИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ПРЕКУ СТА-

НИЦИТЕ НА РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИШТА И 
ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ 

1) За стоките класифицирани во позицијата 203« 
204, 207, 208. 209. 212, 215, 217, 219, 221, 223, 224, 225 
И 234, на исклучителната тарифа за превоз на стоката 
на пругите на Југословенските железници (свеската 

4 одделот Ѕ — извоз), а наменети за извоз преку стан 
нивите на речните пристаништа и поморските луки, 
возарината се смета по таблицата на одделните во-
згриноки: ставови во свесната 4 'одделот D на споме-
натата! тарифа. 

2) Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1953 
година. 

Бр. 11788 
22 декември 1952 година 

Белград 
По овластевме 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија и 
градежништво, 

Светозар Вукмановиќ, е. р. 

723. 

Врз основа на точ. 1 од Решението за определу-
вање државните органи надлежни за пропишување 
цени и тарифи (»Службен лист на ФНРЈ", бр, 39/52Х 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СЛОБОДНОТО ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАВНИТЕ 
ЦЕНИ НА НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА ОД ЕК-

СТРА КВАЛИТЕТНА ГРУПА И НА ЕКСТРА 
ТУТУНОТ ЗА ЛУЛА 

1) Производните и трговските претпријатија ги 
формираат слободно спрема .условите на пазарот, про-
даваните цени на новите видови цигариња од екстра* 
квалитетна група и на екстра тутунот за лула*, со тоа 
во продажбата на мало овие цигариња односно екстра 
тутунот за лула да не можат да се продаваат под 75 
динари за едно пакло од 20 цигариња!, односно од 50 
грама тутун. 

2) Цигарињата-, цигарите и другите видови тутун, 
за кои се определени единствени ирод авни цени Hai 
мало, ќе се продаваат и натаму по определените един-
ствени ирод авни цени на млао. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на ' 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република- Југославија". 

Бр. 11365 
16 декември 1952 година 

Белград 
По овластен не 

од Стопанскиот совет ш Владата, на ФНРЈ 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 

724. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите јавни собранија,, а по 
исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот 
закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 
НА СОЈУЗОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ ОБРАЗОВАНИ 

ЖЕНИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува оснивањето и работењето на Сојузот 

на универзитетски образовани жени на Југославија со 
седиште во Белград, а со дејност на територијата на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

Бр. 17565 
18 декември 1952 година 

Белград 
Министер на внатрешните 

работи на ФНРЈ, ^ 
Александар Ранковиќ, е. р. 
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725. 
Брз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите јавни собранија, а по 
исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 

НА ФЕРИЈАЛНКОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува според поднесениот статут оснива-

љето и (работењето на Фбригадниот Сојуз на Југосла-
вија со седиште во Белград а со дејност на терито-
ријата на Федеративна Народна Република Југославија 

Бр. 17564 
18 декември 1952 година 

Белград 
Министер на внатрешните 

работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

726. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите јавни собранија, а по 
(исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот 

;вакон донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОБИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ТУТУНСКИТЕ СТРУЧЊАЦИ 

НА ФНРЈ 
Се одобрува според поднесените правила оснива* 

«>ето и работењето на Здружението на тутунските 
'јстручњаци на ФНРЈ, со седиште во Ниш, а со дејност 
на територијата на Федеративна Народна Република 
југославија. 

Бр. 15683 
1 декемвои 1952 година 

Белград 
Министер на внатрешните 

работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со 
(изворниот текст, установи дека во текстот на Напат-
ствие^ за применување на Уредбата за додат опита 
на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 60/52), дем? 
се поткраде долу наведените грешки, и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 
1) Во точ. 7 во третиот и четвртиот ред наместо 

зборовите: „за кои е платен придонес" треба да стои: 
„за кои се патака придонес"; 

2) Во точ. 10 наместо зборовите: „овластени« на 
законскиот дел на наследување" треба да стои: „е по 
закон овластен наследник"; 

3) Во точ. 11, ст. 3 на крајот, наместо зборовите: 
„овластеник за наследување на законскиот дел од 
имотот" треба да стои: „по закон овластен наследник 
на дал од имотот"; 

4) Во точ. 41, реченицата: „За вакво дете на по-
четок на секоја школска година се поднесува уверение 
од инвалидско-пензионата комисија за продолжување 
набодувањето", што е отпечатена- како ст. 2 наточ. 41, 
треба да стои како втора реченица во првиот став 
од истата точка; 

5) Во точ. 43, реченицата: „под определен арсик 
за полагања требала се разбере секогаш целиот месец 

па и ако би се полагале испити на почетокот на ме-
сецот," што е отпечатена како ст. 3 на точ. 43 треба 
да стои кеко втора реченица во вториот став од 
истата точка; 

6) Ное ч точката 88 треба да стои наслов „Со 
член 2*6 од уредбата". 

Од Советот за набодно здравје и социјална поли-
тика на Владата на ФНРЈ, 25 декември 1952 година. 

Среда, 24 декември 1952 

УКАЗИ 
Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 

а ио др е дл ои од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА ОПОВИКУВАЊЕ НА ДР ЈОЖЕ БРИЛЕЈ ОД ДОЛ-
ЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН 
АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ГОЛЕМА БРИТАНИЈА 

Се оповпасува од својата досегашна должност др 
Јомсе Брилеј, извонреден и опојном ош ен амбасадор 
во Голема Британија. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2143 
20 декември 1952 година 

Белирад 
Президиум на Народната скупштина 

ва Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
е по предлог од Владата на ФНРЈ, Пре зид изумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГОЛЕМА 
БРИТАНИЈА 

За извонреден и ололномошен амбасадор на« Фе-
деративна Народна Република Југославија во Голема 
Британија се назначува др Владимир Велебит досега-
шен извонреден пратеник и ополномошен министер на 
ФНРЈ BIO Италија. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2144 
20 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуници«, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

Врз основа на чл. /"4 точ, 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиум от на 
Народната скупштина на Федеративна) Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА ОПОВИКУВАЊЕ НА ДР ВЛАДИМИР ВЕЛЕБИТ 
ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИТАЛИЈА 

Се ^повикува од својата досегашна должност др 
Владимир Велебит, извонреден пратеник и ополномо-
шен министер ка Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Италија. 

Министерот на надворешните работи ќе го гр?рпчт 
свој указ. 

У. бр. 2142 
20 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народа..* е/ 

на Федеративна Народна Република Југослава^ 
Секретар, Претседател, 

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



Оргда;, 24 декември 1952 

Врз основа на- чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата па ФНРЈ, Президиумот m 
Народната скупштина па Федеративна Наводна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА ©ПОВИКУВАЊЕ НА ВИКТОР РЕПИЧ ОД ДОЛ-
ЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО« 

МОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО АВСТРИЈА 
Се аповшсута од својата досегашна должност BRIO-

TOP Репич, извонреден пратеник и шолномошен ми* 
мистер иа Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Австрија. 

Министерот на шдворешште -рабови ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2145 
20 декември 1952 година * 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Превид иумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу* 
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ' ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
АВСТРИЈА 

За извонреден пратеник и ободономошен министер 
на Федеративна Народна Република Југославија во 
Австрија се назначува Драгомир Вучиниќ досегашен 
началник на одделението во Министерството на над-
ворешните работи. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
Овој указ. ѓ 

У. бр. 2146 
20 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У к \ з 
ЗА ОПОВИКУВАЊЕ НА ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ ОД 
ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ФИНСКА 

Се ©повикува од својата досегашна должност • Пе-
тар Здравковски, извонреден »пратеник и оп оден омот ен 
министер на Федеративен Народна Република Југосла-
вија во Финска 

Министерот на надворешните р а б о т ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2147 
20 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина -

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић, с р . тр Иван Рибар, е. р. 

Црој 61 — Стр зна 563 

% 
Врз основа ета чот. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 

а но предлог од Владата -на ФНРЈ, Презадиуадот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФИНСКА 

За извонреден пратеник и оладномошен министер 
на Федеративна Народна Република Југославија во 
Финска се назапчува др Славко Зоре досегашен* начал-
ник »на оддаваше во Министерството на надворешните 
работа 

Министерот на надворешните работа ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 214В 
20 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата -на ФНРЈ, Президиумот еа 
Народната скупштина на Федеративда Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА ОПОВИКУВАЊЕ НА МИЛАН РИСТИК ОД ДОЛ-
ЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО-

МОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЕПИТЕТ 
Се оповажува од својата досегашна должност 

Митан Ристиќ, извонреден пратеник и олоувномошеш 
министер од Федеративна Народна Република Југослав 
BiHija во Егитсет. 

Министерот «а надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2149 
20 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

»а Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЕГИПЕТ 

За извонреден пратеник и олош ом ош ен министер 
на Федеративна Народна Република! Југ осл авио а во 
Бпипет се назначува Марко Никези-ќ досегашен отет-
помошен министер во Министерството на надворе-
шните работи. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр 2150 
20 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

СЛУЖБЕН диа НА ФНРЈ 
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ј&рз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХОНДУРАС 
За вонреден пратеник и онолномошен министер на 

Федеративна Народна1 Република Југославија во Хон-
дурас се назначува Карло Мразови^ амбасадор на 
ФНРЈ во Мексико. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овај указ. 

У бр. 2108 
15 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

У К А З 
Врз основа на чл. 41 од Законот за« служба во 

Југословенската народна армија, а по предлог од 
Врховниот командант на оружените сили, Преаидиу-
мот на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија одлучува: 

I 
Се унапредуваат во чин на: 
генерал-потпуковшж Шибл А. Иван, генерал-маЈор; 
генеоал-потпуковник на авијацијата Лазаревиќ 

Божо, генерал-мајор на авијацијата. 
II 

Се произведат во чин на: 
генерал-мајор Турановиќ С. Драго, пуковник, Је-

лачин А. Станко пуковник, Јовановиќ Ѓ. Јефто, пу-
ковник, Комнеиозиќ Т. Данило, пуковник, Љубибра-
тић Л. Нинела, пуковник, Павловим А. Мил н, пуков-
ник, Поточар М. Стане, пуковник, Предојевиќ М. Ѓу-
раѓ, пуковник, Опсеница Т. Стево, пуковник; 

генерал-мајор на санкт ете кат а служба Леви С. др 
Сал амон, ПУКОВНИК на синтетската служба. 

У. бр. 2151 
20 декември 1952 година 

Беа гр гл 
Президиум иа Народната скупштина 

на Федеративна Наредна Република Југославија 
Секретар, Поете" тател, 

Миле П е р у п ^ ш ^ ^ р. др Иван Рпбѕр, е.p. 

ОА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ ~ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
..Нему;дие ковине" службен лист на Народна Ре-

публика Хрватска во бројот 53 од 13 ноември 1952 
го ди,уа немаат службен дел. 

Во бројот 54 од 20 ноември 1952 година обја-
вуваат: 

Уредба за оснивање Виша стручна школа за со-
ни ј ал пи раб от н иди. 
УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 33 од 18 ноември' 1952 година објавува: 

Решение за изменување во составот на околиските 
изборни, комисии за околните: Цеље околица, Толмин 
и Марибор околица; 

Наредба за изменување на Наредбата за .мерките 
иа спречување ракот на костеновата корка (Endothia 
parasitica); 

Решение за висината на дне шид:: те (надокнада 
за загубената заработка) на судиите на почетници на 
наре-дните судови; -

Одлука на Околискиот народен одбор на Мурска 
Собота за јавниот ред и мир; 

Одлука на Околискиот народен одбор на Радов-
љицд за изменување Одлуката за работното време на 
погоните како и на трговските и угостителските ду-
ќани. 

ОБНОВЕТЕ ЈА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ44 ЗА 1933 ГОДИНА 

Се молат претплатниците на „Службен лил на 
ФНРЈ" да ја обноват претплатата за 10~3 год ша Иа 
се сиди објаснението на стпзи- га „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" бгој 53 и 51 ?а 1Т/2 година). 

Годишната претплата изн?суса 1.г<39 димири а за 
странство 1ЛС0 динари, 

Доколку претплатата не ќе се обнови до 25 де-
кември 1952 година ќе се ѕагре исправањето на ли-
стот од 1 јанузи 1933 година. 

Надлгштрата, установите, претпријатијата и пое-
динци можат да се претплатат спрега своите потреби. 
Претплатата сз подага ка тек. сметка е p. 1 *>~2-909830 
кај филијалата на Народната банка во Белград. 

961 

962 

962 

962 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

713. Уредба за изменувањата и дополнувањата 
на Уредбата за каматните стопи 

714. Уредба за изменувањата и дополнувањата 
на Уредбата за оснива њего и дејноста на 
трговските претпријатија 961 

715. Правилник за* измена и дополнение на Пра-
вилникот за возачите на моторните возила 962 

716. Наредба за наголемување количината на 
пченична слама наменета за новоз 

717. Наредба за наголемување количината на 
калциум карбид наменета за извоз — 

718. Напатствие за измени и дополнение на- На-
патствие™ за применување на Уредбата за 
инвалидските п ̂ надлежности — — 

719. Напатствие за начинот на утврдувањето и 
р ̂ поделбата иа доходот на филмските и 
к::немтто1Графскнте претпријатија за 1912 
година — 964 
[решение за изменувања и доп:л.::ув°'Ња на 
Решението" .зл' nbe см ст ув-гл b е~л е х о д от на. ст а-
п а кексите __0^га1дтз?лши е ж " ма евиденцијата 
на бан ;7ата; „и ј лсплаттгге^ на осим рени от 
фонд ПнГ'плат ите - — — — 964 ^ 

721. Решес^лТ^за "доделување^убпснц-ија 'на тр-
говските претпријатија поради нама лу 
њето на цените на мекиот јгглен и лигнит 
за потребите на домаќинството — — — 965 

722. Решение за применување иа исклучителната 
тарифа! на пратките наменети за -извоз преку 
стапиците на речните пристаништа и помор-
ските луки 965 

723. Решение за слободното фор мир ање на поо-
д а в н о е цени на новите видови цига.риња 
од екстра квалитетна група и на екстра 
тутунот за лула 

724. Решение за одекнување основањето и-ра-
ботењето на Сојузот на универзитетски 
образовани жени на Југ осл: ви ја 

725. Решение за одобрување и основањето на 
Фери јадниот Сојуз' на Југославија — 

726. Решение за одобрување обивањето и ра-
ботењето на Здружението на тутунските 
стручњаци на ФНРЈ — — — 

Исправка на Напатствието за применување на 
Уредбата за додатоците на деца 

965 

965 

966 

966 

9 бб 

Среда, 24 декември 1952 


