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„СЛУЖБЕН л и с т НА ФНРЈ* излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло« 
венечно и македонско издание* — Огла» 
си по тарифата. — Текушта сметка прв 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр 1032-T-220 

за огласи 1032-Т-221. 

503. 
Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-

стување државниот секретар за работи на народ-
ната одбрана да донесе наредба за.забрана на но-
сење воена униформа од страна на граѓански лица 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а во соглас-
ност со сојузниот државен секретар за внатрешни 
работи, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА НОСЕЊЕ ВОЕНА УНИФОРМА 

ОД СТРАНА НА ГРАЃАНСКИ ЛИЦА 

1. Воена униформа (службено облекло, празни-
чно, свечено и војно) пропишана за воените лица, 
одделни делови од таа униформа, како и ознаки на 
воените чинови и класи на таква униформа, можат 
да носат само воените лица. 

Како воена униформа од претходниот став и 
како -нејзини делови не се смета униформата од 
која се симнати ознаките на воен чин и класа, ега-
лизирот и други специјални ознаки (копчиња и ел.). 

2. Бојата и кројот на службеното облекло и 
ознаките на него, што ги носат работниците и служ-
бениците на државните органи и установи, на сто-
панските и општествените организации, не смеат 
да бидат истоветни ни слични со бојата, кројот и 
ознаките на воената униформа. 

3. Државните органи и установи можат за сво-
ите работници и службеници, што имаат право на 
носење службено облекло односно униформа, да го 
пропишуваат кројот и бојата на такво облекло, 
како и ознаките на него, но така што тие да бидат 
видливо различни од кројот, бојата и ознаките на 
воената униформа. 

Одредбата од претходниот став се однесува и 
на стопанските и општествените организации. 

4. Со парична казна до 10,000 динари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице во стопанска 
или општествена организација што за работниците 
и службениците ца претпријатието ќе одреди но-
сење на службено облекло (униформа) а кое е слично 
на воената униформа. 

5. Ке се казни за прекршок, и тоа: 
- а) со парична казна до ld.OOO динари лице што 

бесправно носи воена униформа; 
б) со парична казна до 5.000 динари лице што 

носи делови од воена униформа, од која не се сим-
нати сите или одделни ознаки и обележја (егали-
зир, копчиња, нараменици и др.). 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. в, п. бр. 65 
7 септември 1956 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на народната одбрана, 

генерал на армита 
Иван Гошњак, е. р. 

504. 
Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уред-

бата за надворешнотргозското работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/55), а во врска со членот 7 
оддел I алинеја А под а) точка 2 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лп сг 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Комитетот за надворешна тр-
говија, со согласност од сојузниот Државен секре-
таријат за работи на стоковниот промет, донесува 

Р Е Ш Е Н Н Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИИ-
ГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА 

ИЗВОЗ 
1. Во Решението за забрана на извозот и за 

контингентирање на производите наменети за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/55. 25/56, 29/56^ во 
точката 3 под а) во ставот 2 — гранка 113 (Нафта) по 
зборов „петролеум" место точката и запирката се 
става запирка и се додаваат зборовите „бутан — про-
лази (текушт плин) и битумен;". 

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

П. бр. 42 
7 септември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

505. 
Врз основа на членот 17 став 2 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), во врска со членот 10 точка 9 став 3 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26'56), а на прилог 
од Сојузната надворешнотрговска комора и со со-
гласност од сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите, издавам 

Н А Р Е И В А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ (ТАРИ-
ФАТА) ЗА ПРЕГЛЕД НА ДОБИТОКОТ. НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ДОБИТОК, НА ПРЕРАБОТКИТЕ 

И НА СУРОВИНИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
1. Извозникот на добитокот, на производите од 

добиток, на преработките и на суровините наменети 
за извоз му плаќа на овластениот стручњак за пре-
глед надоместок иа начинот и во износот што се 
предвидени со оваа наредба. 

2. За преглед на еден вагон крупни грла или 
ситен добиток за колење, без оглед на тежината во 
вагонот и на бројот на вагоните, се плаќа за еден 
вагон — 400 динари. 

3. За преглед на еден вагон месо говедско, овчо 
или свињско, без оглед на тежината во вагонот и 
на бројот на вагоните, се плаќа за еден вагон — 
400 динари. 
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4. За преглед на еден вагон заклана живина, 
солени црева, суви црева, јајца во лушпа или за-
мрзнати јајца, без оглед на тежината во вагонот и 
на бројот на вагони!е, се плаќа за еден вагон — 
400 динари. 

5. За преглед на еден вагон производи од месо, 
без оглед на тежината во вагонот и на бројот на 
вагоните, се плаќа за еден вгдч>н — 400 динари. 

6. Ако производите од тон. 2—6 се товарат во 
бродови, надоместокот се плаќа според одредбите на 
оваа наредба, со тоа што соодветниот износ од тон. 
2—6 ќе се плаќа за секои 15 парчиња крупни грла, 
и за секои 50 парчиња ситен добиток, или за 10 
TCH:I производи од добиток, преработки или суро-
вини — како за еден вагон. 

7. За преглед на секоја камионета »пратка на до-
биток за колење или на производи од добиток, пре-
работки или суровини извозникот плаќа за еден 
кампон — 200 динари. 

8 За преглед на секоја авионска пратка на до-
биток за колење или на производи од добиток, пре-
работки или суровини, извозникот плаќа за еден 
авион 200 динари. 

9. За преглед на секоја деичана пратка на до-
биток или на производи од добиток, преработки 
или суровини извозник плаќа за еден денк — 100 
динари 

10. Ако прегледот е^ врши ноќе, височината на 
надоместокот определена со оваа наредба се з а л е -
мува за 50У<?, 

Како преглед ноне се смета прегледот што овла-
стениот стручњак го врши од 20 до 6 часот во пе-
риодот од 1 јули до 30 септември, односно од 17 до 
7 часот во периодот од 1 октомври до 30 јуни. 

11 За случај извозникот да не изврши благо-
времена подготовка на стоката според поднесената 
пријава за преглед, а овластениот стручњак да из-
лезе на местото на утова,рот во определеното време, 
извозникот е должен да му надомести на овласте-
ниот стручњак на име денгуба износ од ЗОО динари 
по еден час. 

12. Патните трошоци на овластениот стручњак 
гаѓаат на товар на извозникот и тој му ги испла-
тува непосредно на овластениот стручњак по извр-
шениот преглед на стоката. » 

Патите трошоци на овластениот стручњак се 
пресметуваат според прописите за патните и сел ид-
ејните трошоци на државните службеници. 

13. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист ва ФНРЈ". 

Бр. 574 
27 август 1956 година 

Белград 
Секретар 

за селско стопанство и шумарство 
не Сојузниот извршен совет, 
Драгослав Мутаповић е. p. 

50& 
Врз основа не .членот 22 алинеја II точка 1 од 

Уредбата за пренесување работете во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56}, во согласност 
со секретарот за трудот и со секретарот за сообра-
ќај и врски на Сојузниот извршен совет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПОТРЕБАТА НА КАПАЦИТЕ ВРЗ КРАТЕ-
НИТЕ НА ПАЛУБАТА ОД НАДВОЃЕТО НА БРО-
ДОВИТЕ ОД ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА 

ФНРЈ ШТО ИМААТ ЗАШТИТНА ПАЛУБА 
1« Бродовите на трговската 'морнарица на ФНРЈ 

што имаат заштитна палуба можат, под условите 
од точката 2 на оваа наредба, да употребуваат на 
хратерите од палубата на надвоѓето под заштитната 
палуба непропустлив^ цврсти метални капаци без 
пражници над палубата на надвоѓето, што ќе ги за-

твораат отворите на кратените во нивото на палу-
бата, или еквивалентни метални1 капаци на правни-
ците што се високи помалку од 229 мм. 

Овие капаци можат да се употребуваат место 
дрвени капаци покриени со пократки од восочно 
платно и положени на пражниците, како е тоа про-
пишано со Правилото XVTTI од Прилогот I на Ме-
ѓународната конвенција за товарните линии (Лон-
дон, 1930). 

2. Металните капаци од точката 1 на оваа на-
редба бродовите можат да ги употребуваат под 
следните услови: 

а) баждарскиот кратер (»tonnage hatchway«) на 
заштитната палуба да е снабден со ефикасно вре-
мено средство за затворале; 

б) под баждарскиот кратер да постои баждарски 
кладенец (»tonnage well«) со излив надвор од бро-
дот на секоја страна, во пречник од 127 мм, со не-
повратен вентил на шраф, со кој непосредно се 
ракува од заштитната палуба, со тоа баждарските 
отвори (»tonnage openings«) во оние прегради на ме-
ѓу палубјето што го одвојуваат споменатиот кладене^ 
од предметните кратери без издигнати пражници, 
снабдени со капаци од челичен лим, прицврстени 
на преградата со кукасти сворници или со вметнати 
(подвижни) дрвени штици («wood shifting boards^); 

в) отворите на страните од меѓупалубвиот про-
стор под заштитната палуба,* ако постојат, да се 
снабдени со непропустливи врати или со капаци 
што заедно со нивните средства за осигурување 
имаат соодветна цврстина; 

г) в онб род ски те изливи на надворешната оплата 
во меѓупалубјето под заштитната палуба, ако посто-
јат, да имаат неповратни вентили што ќе можат не-
посредно да се затвораат со шрафење од заштит-
ната палуба; 

д) предвидените одводни цевки, ако кај опиша-
ниот систем за затворање на кратерите (точка I 
став 1) се излеваат во бари надвор од просторот на 
главната погонска машина, да имаат неповратни 
вентили на шраф со кои непосредно се ракува од 
заштитната палуба. 

3. Метални капаци без пражници над палубата 
на надвогето не можат да употребуваат бродовите 
со створена заштитна палуба што имаат бажд арени 
отвори во надворешната оплата на бродот. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист не ФНРЈ*4. 

Бр. 2364 
24 јули 1956 година 

Белград 
Директор 

не Управата за поморство и 
рече« сообраќај, 

Мирослав Драгутин е. р. 

507. 
Врз основа на точката 1 од Решението за овла-

стување Управата за цивилно воздухопловство да 
одредува гранични влезно-излезни коридори во во-
здушниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ4', бр. 
24/54), а во согласност со Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана, со Државниот се-
кретаријат за надворешни работи и со сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи, Упра-
вата за цивилно воздухопловство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ГРАНИЧЕН ВОЗДУШЕН 
КОРИДОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-БУГАРСКАТА 

ГРАНИЦА 
I. За прелетување со воздухоплови преку др-

жавната југословевско-бугарска граница со уредни 
Одобренија, се установува граничен влезно-излезен 
воздушен коридор над следниот граничен земски 
сектор: 
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1) за прелетување при надворешна видливост 
(VFR) — по пет морски милји (9265 метра) од двете 
страни на железничката пруга што води од градот 
Димитровград, на југословенската, територија, кон 
местото гара Драгоман, на бугарската територија; 

2) за прелетување без надворешна видливост 
(IFR) — по пет морски милји (9265 метра) од двете 
страни на замислената права линија што ја пресе-
чува југословенско-бугарската граница спојувајќи 
го радио-фарот „Белград" кај Земун со радио-фа-
рзт кај Софија. 

II. Воздушниот сообраќај од и спрема коридо-
рот, кој се наога над граничниот земски сектор на-
веден во точката I под 1 и 2. има да се врши во 
согласност со прописите на онаа земја во чиј Бе-
здушен простор се наоѓа воздухопловот. 

III. Ова решение - влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 4062 
3 јули 1956 година 

Белград 
Директор 

на Управата за цивилна 
воздухопловство, 

Ватрен Јовановиќ, е. р. 

508. 
Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за про-

дажните цени на јагленот („Службен лист на 
ФНРЈ 4, бр. 30/56), Сојузниот уред за цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЈА-
ГЛЕНОТ ЗА одделни РУДНИЦИ НА ЈАГЛЕН 

!. Им се определуваат највисоки продажни це-
ни на јагленот на следните рудници на јаглен:. 

х Р у д н и к Е л е м е н т и 

« РУДНИК 

п 

сз 
л t; Е л е м е н т и 
35 5 н 
goJp пепел влага Т4 о ѕ и о Ѕ 

сумпор 

-св « 

д о 
5 * 

I. Камев: ' 
Ибарски парче 28,66 1,85 6,54 5:900 
рудници коцка 30.68 1,80 5,64 5.800 

орев 32,25 2,95 5,80 5.500 
ситен 29,30 5,70 5,64 4.200 

Раша парче 14,48 1,48 10,30 7.400 
коцка 10,98 2,02 10,20 7.200 
орев 10,00 2,78 10,29 7.000 
грав 8,13 3,50 10,45 6,800 

пран ситен-прав 6,89 5,69 9,86 6.600 
непран цвет-прав 13,26 5.12 9.16 3830 

'Ртањ коцка 32,00 2,00 5,00 6.500 
< -»ев 39,00 2,00 .5.00 6.500 

брикет 28,00 1.00 4,00 9.9Q0 
ситен 28,00 ч 2.00 4.00 6.200 

Сечовје парче 14,30 4 4,92 11,74 10.865 
коцка 18.76 5,22 10,38 10.250 
грав 15 Дб 7,60 11.19 9.430 
ситен 19,27 14,78 11,16 8.600 
прав 15,90 12,26 9,82 7.790 

Вршка Чука ровон 14,00 2.00 1,00 8.000 
II. Мрк: 

Абид • Лалиќ парче 10,48 16,50 1,67 5.280 
коцка 10,05 21,05 1,60 4.900 
ситен 16,18 21,40 1,65 2.200 

Алексинац парче 19Ј55 15,24 5,04 5.100 
коцка 19,38 16,40 5,57 4.600 
орев 15,10 19,49 4,66 4.330 
ситен 12,34 21,14 4,14 3.690 
подв 15,86 £5,45 4,01 1.940 

ѕ « 
£ о, jg пепел 
E g s 

влага сумпор 

Бановини парче 20,35 22,43 1,00 4.660 
коцка 22,84 21.85 1,00 4.400 
орев 22,61 20,60 1,00 4.000 
ситен 24,16 22,07 1,00 2.500 
рове« 23.20 22.10 1,00 3.930 

Бања Лука парче 24,00 22,00 3,20 3.900 
коцка 25,60 25,00 3,00 3.600 
орев 26,50 26,50 2,70 3.100 
ситен 29.50 42.00 2,60 1.500 

Бреза парче 19,23 14,54 1,80 5.450 -
коцка 20,09 16,55 1,80 5.150 
орев 18,03 17,93 1,80 4.800 
ситен 18,58 22,09 1,80 2.400 

Деспотовац парче 9,00 35,00 2,65 3.750 
коцка 10,00 35,40 2,68 3.406 
орев 16,00 34.00 2,64 2.500 
ситен 39.00 26.00 2,33 1.300 

Какањ па} ie 22,90 8,94 2Д0 5.400 
коцка 23,98 10.00 2,30 5.150 
орев 23,00 10,20 2,00 4.500 
грав 26,94 14,53 1,80 2.900 
ситен 26.80 16,66 1,60 1.750 
прав 26,93 23,01 1,68 1.650 
ровон 33,41 7,99 1,90 4.000 

коксен 10,60 14.70 1,80 8.400 
Каментрад парче 7,86 30,27 2,48 4.320 

коцка 9,30 31,07 2*55 4.200 
орев 12,20 31,21 2,40 3.300 
ситен 13,64 31.57 2,18 1.800 
ровеа 10.80 30,30 2,24 3.450 

Кањижар- парче 11,50 28.06 2,19 4.300 
ица 17,80 27 70 2,14 3.300" 

грав 23,40 27,40 2,08 2.100 
ШТРН 23*90 28,30 1,99 1.850 
прав 24,30 29,60 1,98 1.340 

металуршки 13.30 26.57 2,40 3.750 
Кочев је парче 15,04 29,86 1.40 4.320 

коцка 15,1? 31,00 1,40 4.200 
орев 15,87 31,00 1,40 3.600 
грав 16,86 31,00 1,40 3.400 
сите« 19,22 32.00 1 40 1.600 

Крадина крупен 13,50 15,00 2,50 5.500 
орев 16,30 16.40 2,50 4.500 
ситен 22,26 19,85 2,50 2.500 

ровно-решет. 17,47 16,50 2,50 5.000 
оозен 15.30 17.РО 2,50 4 050 

Крмељ парче 24,23 25,55 1.74 3.550 
коцка 18,10 27,30 1,51 3.150 
орев 15,00 31,68 1,34 2.500 
грав 15,50 33,15 1,28 п 2.100 
гриз 18,81 34,00 1Л5 2.000 
прав 1875 34.28 1.47 . 1 <U0 

Лашко парче 8,29 20,66 0,49 5.500 
коцка 8,64 20.00 0,33 5.100 
орев 9,50 21,00 0,38 4.500 
грав 11,50 22,00 0,35 4 350 
ситен 13,52 26.00 0.30 3 600 
прав 26.10 34.00 0.25 1 330 

Месумурски парче 9,60 31,80 23 3.850 
коцка 11,90 31,70 2,3 3.500 
орев 16,10 32,20 2,3 2250 
грав 17,68 32,78 2,3 1.450 
ситен 1А 90 33.00 23 1 ЗОО 

Милевина парче 14,88 21,55 1,6 4.700 
коцка 19,50 21.22 1.6 4.600 
орев 90.30 21.40 1.6 4.300 
сите« 19,1(1 21,80 1.6 2.600 
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Печовник парче 8,39 19,00 1,62 5.910 
коцка 13.48 20,47 1,40 5.950 
орев 9,60 20,35 1,65 5.300 
грав 10,50 19,00 1,55 4.500 
гриз 13,39 18.00 1,76 3.500 
прав 16,29 18,00 2,09 2.100 

Сеново парче 17,15 20,40 2,97 4.500 
коцка 17.80 21,50 3,07 4.400 
орев 16,32 21,73 2,77 4.000 
грав 14,52 23,62 2,78 3.600 
ситен 15,31 25,77 2,63 3.300 
прав 16,66 35,42 2,32 1.550 

Сивериќ парче 8,00 17,00 5,00 5.300 
орев 12.00 18,00 5,00 4.000 

решетан 13,50 17,00 5,00 4.450 
грав 15,00 18,00 5,00 3.000 
ситен 15,00 18,00 5,00 2.700 

Соко—Читлук парче 11,90 28,74 1,43 4.150 
коцка 13,50 27,66 1,35 3.750 
орев 22,54 26,56 1,62 2.900 
ситен 26,30 25,98 1,99 1.500 

Стамница парче 14,80 28,40 — 4.500 
коцка 23,60 26,70 — 4.000 
орев 26̂ 95 25,35 — 3.300 
грав 23.75 27,20 — 1.900 
ситен 42.50 25,00 — ЗОО 

Трбовље парче 11,80 22,33 1,53 4.700 
коцка 14,56 22,53 1,82 4.400 
орев 14,70 23,26 2,25 4.100 
грав 14,85 22,32 2,38 3.400 
гриз 16,48 24,04 2,55 3.000 
прав 16,35 39,50 1,90 1.450 

Угљевик парче 15,90 35,50 3,5 4.100 
коцка 15,40 36,80 3,5 3.600 
орев 23,00 36,70 3,5 2.300 
ситен 25,00 35,00 3,5 1.200 

Вијан— крупен 12,00 33,00 2,00 3.150 
Чачак орев 20,00 30,00 1,60 1.950 

ситен 34.00 29.00 1,80 1.100 
Загорје парче 10.49 21,98 1,33 5.000 

коцка 10,36 23,46 1,26 4.700 
орев 13.05 24,62 1,21 4.300 
грав 13 80 26,10 1,22 3.750 
ситен 14.29 25,84 1,20 3.300 
прав 18 65 32.26 1,11 1.650 

Зеница парче 20.83 17.75 3,08 4.900 
коцка 20.99 20.36 3,27 4:800 
орев 20.23 17,42 3,85 4.300 
грав 20.64 19,70 3,80 3.350 
ситен 30,39 23,64 3,76 2.560 
прав 27.72 26.48 3,60 1.220* 

III. Лигнит: 
Колубара царче 8,76 52,71 0,50 1.550 

(без парче) ровен 8,53 51,86 0,50 1.360 
ровон 8.57 52,70 .0,50 1.400 

Косово— парче 11,70 48,80 0,80 1.900 
„Обилни" грав 8,42 49,23 0,80 1.600 

ситен 16,50 46,18 0,80 450 
Костолац парче 12.00 44,00 0,70 2.000 

ровон 14,00 44,00 0,70 1.720 
Крека: 

басен парче 6,00 40,00 0,60 . 2.900 
„Молуха" коцка 8,00 42,00 0,60 2.800 

орев 13,00 40,00 0,50 2.400 
ситен 18,00 39,00 0,5р , 1.000 
рове« 10,50 40,00 0,50 2.300 

в и • £ Е л е м е н т и •/, | 
н ? Р у д н и к $ а gпепел влага сумпор So 

басен парче 7,50 41,00 0,60 2.500 
„Букиње" коцка 10,00 42,50 0,60 2.300 

орев 15,00 40.00 0,50 1.600 
ситен 21,00 39,00 0,50 900 

басен парче 8,00 47,00 0,50 2.080 
„Лукавац" коцка 12.00 47,00 0,50 1.800 

орев 15,00 46,00 -0,50 1.300 
ситен 22.00 45,00 0,50 ^00 

басен I „Делиќ парче 5,00 42,00 0,50 2.900 
Поток" ровен 7,00 42,00 0,50 2.500 
бесен II „Делиќ 
Поток" парче 7,00 46,00 0,50 2.500 
басен парче 10.00 41.00 0,50 2.500 
„Добрња" коцка 13,00 . 40,00' 0,50 2.300 
басон парче 7,00 41,00 0,60 2.900 
„Ливница" ровен 10,00 42,00 0,50 2.300 
Ладање Доње парче 9,90 39,50 1,75 2.800 

коцка 13,50 38.50 1,75 2.400 
орев 19,50 36,70 1,75 1.700 
ситен 23,50 37,50 1,75 800 

Лубница парче 18,00 28.00 , 1,00 2.900 
ровно-решет, 24,50 30,00- 0,95 2.400 

ровен 25.00 30,00 0,95 2.200 
ситен 26,00 30,00 0,95 2.000 

Плевље ровен 8,35 34,00 0,76 1.960 
Суботички парче 10,30 42.30 0,8 2.8ГЗ 
рудници коцка 12,60 42,00 ,0,7 2.450 

орев 17,30 41,30 0,6 1.500 
ровон 14,00 42,60 • 0,7 1.950 

Белење ксилит . 3,86 ' 40,25 0,85 2.730 
коцка 7,21 44,58 1,38 2.200 
орев 9,34 43,99 1,39 2.230 
грав 8,22 43.51 1,49 1.800 

здробен 11,23 42.22 1,35 1.400 
прав 11,23 42,22 1,35 1.000 

2. Определените највисоки продажни цени ва-
жат за просечните долни калорични вредности 
остварени во I полгодиште на оваа година.- За го-
лемината на зрното на одделни сортимента Јважи 
времениот JUS. B.N0 001 за јаглен („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 9/52). 

3. Цените од точката 1 на ова решение важат 
како продажни цени на производителот франко 
утоварено во вагон на Ј Ж односно во шлеп, .ако 
рудникот се наоѓа на железничка линија или по-
крај пристаниште, ил и ако јагленот од рудникот до 
утоварната железничка станица или до пристани-
штето се превезува со жичана железница или. по 
сопствен индустриски колосек. Ако јагленот од 
рудникот до железничката утоварна станица или 
до пристаништето се превезува со камион ќа рела-
ција преку 10 километри определените цени важат 
франко утоварено во камион ЕО рудникот. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1422 
8 септември 1956 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот уред за цени. 
Јован Крстев, е. р. 
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509. 
Брз основа на чл. 1 од Уредбата за оставањето и 

работењето на Сојузниот е с т е т и ч к и уред и ста-
тистичките уреди во народните републики („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 47/48, 27/50 и 45/52), во врска 
со Одлуката за органите и установите на Сојузната 
управа што продолжиле со работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОПИСОТ ПА СЛУЖБЕ-

НИЦИТЕ ВО НАДЛЕШТВАТА И УСТАНОВИТЕ 

1. Во првата половина на октомври ќе се 
изврши на целото подрачје на Југославија по-
пис со кој ќе се присоберат податоци за бројната 
состојба и за составот на службениците во надле-
штвата и установите 

2. Со приготвителните дејствија, организацијата и 
спроведувањето на пописот ќе раководи Сојузниот 
завод за статистика во соработка со заводите за« ста-
тистика на народните републики, а непосредното из-
вршување ка пописот ќе го спроведат околиските за-
води за статистика со помош од пописните органи 
во општините и со извршителите на пописот во 
вадлештвата и установите. 

3. Околиските заводи за статистика ќе им пред-
ложат на претседателите на народните одбори на 
околиите, да именуваат органи на пописот во општи-
ните и тог« од редовите на службениците на народ-
ните одбори на околиите и општините. 

Извршителите на пописот ќе ги именуваат, со со-
гласност од органите за попис во општините, рако-
водителите на надлештвата и установите, и тоа од 
редовите на службениците на односните надлештва 
и установи. 

4. Сите лица што се предвидени според Упатства-
та за извршување на пописот да даваат податоци, се 
должни, во смисла на чл. 1 ол Уредбата за измену-
вала и дополнувања на Уредбата за оснив"»њето и 
работењето на -Сојузниот статистички уред и Стати-
стичките угоени во наполните републики (.,Службен 
лист цг. ФЈТРЈ". бр 45/52) да дадат точни одговори 
на сите прашања поставени во обрасците. 

5. Ова решение влегува во сила со ленот на обја-
вувањето во ..-Слч^жбен лист на ФНРЈ". 

Бр. 9005 
12 септември 1956 година . 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Анте Новак, е. р. 

510. 

Воз основа на членот 16 став 2 од Уредбата за 
лековите („Службен лист на ФНРЈ"; бр., 4Ј5/33), а со 
согласност од Сојузниот извршен совет Комисијата 
за лекови пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ИСПИТУВА-
ЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИТЕ И ЛЕКОВИ-

ТИТЕ СУПСТАНЦИИ 
1. Во Упатството за испитување и контрола на 

лековите и лековитите супстанции („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/55) точката 6 став 3 се менува и-
гласи: 

„Од секоја испитана серија на готов лек одно-
сно на лековита супстанција контролната служба 
од ставот 1 на оваа точка чува најмалу една го-
дина по две пакувања односно мостри." 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1211 
4 септември 1956 година 

Белград 
Комисија за лекови при Сојузниот завод за 

народно здравје 
Претседател, 

проф. др. Војислав Ристиќ, е. p. 
Секретар, 

Mg. ph. Венцеслав Павлов, е. р. 

511. 
Врз основа на членот 7 од Уредбата за платите 

на службениците и работниците на претпријатијата 
во состав на Заедницата на стопанските претприја-
тија на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) и точката 
3 од Одлуката за платите на службениците и работ-
ниците запослени во Генералната дирекција на Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони и во 
одделните единици („Службен^ лист на ФНРЈ", бр. 
19/54), во врска со членот 12 оддел II точка 2 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките ортани на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56), а во согласност 
со Секретаријатот за трудот, Секретаријатот за соо-
браќај и врски и со Секретаријатот за општа управа 
на Сојузниот извршен совет, Управниот одбор на 
Генералната дирекција на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ ПОШТИ. ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

, ' Член 1 
t Во Правилникот за стручната спрема на слу-

жбениците и работниците на Заедницата на сто-
панските претпријатија на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/561 членот 1 се менува и гласи: 

„Лицата што првпат стапуваат во служба на 
Заедницата на стопанските претпријатија на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони (во ната-
мошниот текст: Заедницата) се примаат како при-
правници за нижи, средни односно виши стручни 
службеници, ' 

Приправниците од претходниот став мораат да 
ја имаат следната школска спрема, и тоа: -

1) за нижи стручен службеник —• непотполна 
средна школа, 

2) за среден стручен службеник — средна бп-
штообт)азовна школа, односно средна стручна 
школа 

3* за виши стручен службеник — факултет. 
По исклучок, за приправници за нижи стручни 

службеници можат да се .примаат в'о служба. на 
Заедницата и лица со школска спрема пониска од 
непотполната средна школа, но најмалку со завр-
шени четири одделенија основно училиште- ако се 
работи за кандидатите што треба да се распоредат 
на следните работи: достава и исплата дома, раз-
мена и придружување на заклучоците, малцинска 
служба во патувачките пошти, магацини и слага-
л и ц у , отворање и затворање на пакети во царин-
ските магацини, селска достава, празнење на сан-
дачиња, делење на обични пратки и слично.'Вакви 
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лица можат да се примаат во служба само во слу-
чај коѓа, по завршувањето на конкурсот објавен за 
таа цел во основната и Извршната единица, ќе се 
утврди дека за вршење на наведените работи не 
се пријавиле лица со непотполна средна школа 
или дека лицата со непотполна средна школа што 
се јавиле на конкурс не ги исполнуваат другите 
услови за прием во служба. 

Приправничкиот стаж трае 2, а најмногу 3 го-
дини. 

За приправниците од ставот 3 на овој член 
приправничкиот стаж трае 3 години. 

Во оправдани случаи {болест, воена, вежба и ел.) 
приправничкиот стаж може да биде продолжен за 
6 месеци со решение на старешината на органот 
надлежен за назначување." 

Член 2 * 
Во членот 28 став 1 се брише точката 5. 
Ставот 2 од истиот член се менува и гласи: 
„По исклучок, на работните места од точката 1 

на претходниот став можат да се примат и ученици 
во стопанството за телеграфско-телефонски меха-
ничари, што во време на влегувањето во сила на 
овој правилник имале склучени ДОГОВОРИ ОА учење, 
када ќе положат пропишан испит за степен на ква-
лифициран работник." 

Член 3 
Во членот 31 став 2 се бришат ѕверовите^„и 5 £. 

Член 4 
Членот 45 се менува и гласи: 
„Покрај службениците, од членот 43 точка 1 став 1 

од правилникот, нижата стручна спрема им се- при-
знава уште: 

1) на службениците што на 16 јуни 1954 година 
се затекнале во звањето поштенско-телеграфско-
телефоиски манипулант — ако имаат положен 
стручен испит и над 3 години служба; 

2) на службениците што се примени во служба 
по 16 јуни 1954 година и се распоредени иа рабо-
тете од членот 1 став 3 на правилникот — ако 
имаат положен стручен испит според програмата 
што била предвидена за бивш ите поште неко *теле-
графско-телефонски манипулант^ и 2 односно 3 го-
дини служба, според тоа дали имаат непотполна^ 
средна школа или помала школска спрема. 

Со одлука на управниот одбор на претпријати-
ето нижата стручна спрема може да им се признае 
и на бавените поштенско-телеграфско-телефонски 
манипулант што немаат положен стручен испит, 
ако на 16 јуни 1954 година имале над 12 години по-
штенско-телеграфско-телефонска служба. 

Другите бивши поштеиско-телеграфско-телефон-
ски маштуланти односно службеници што работат 
на работите од членот 1 став 3 на правилникот се 
сметаат, и тоа: 

1) како приправници за нижи стручни службе-
ници — ако имаат помалку од 3 години служба на 
денот на влегувањето во сила на овој правилник; 

2) како нижи стручни службеници — ако имаат 
над 3 години служба на денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Службениците од точката 2 на претходниот став 
се должни да го положат стручниот испит до кра-
јот на 1957 година* 

Член 5 
Членот 46.ee менува и гласи: 
„На бивш ите поштенско-телеграфско-телефон-

ски службеници на кои работниот однос им преста-
нал поради определување инвалидска пензија пред 
1 април 1952 година, а кои по овој датум до влегу-

вањето во сила на овој правилник стапиле во по-
штенско-телеграфско-телефонска служба, ќе им се 
признае стручната спрема според звањето во кое 
би биле преведени ако на 1 април 1952 година би 
се затекнале во служба. Мислење за тоа во кое 
звање при тоа би биле преведени ќе дава Комиси-
јата за службенички прашања при Генералната ди-
рекција на поштите, телеграфите и телефоните, со 
тоа што да не можат да се земаат во обзир одред-
бите за исклучително преведување односно унапре-
дување во више звање според прописите за 
звањата и платите на службениците .од 1952 година. 

На службениците од претходниот став не може 
да им се признае виша стручна спрема ако немаат 
факултетска спрема, освен ша борците от 1941. 1942 
и 1943 година." 

Член 6 
Во членот 59 став*! првата реченица се менува 

и гласи: 
„За сите службеници и работници што на денот 

на влегувањето во сила на овој- правилник се за-
текнале во служба на Заедницата ќе се утврди 
стручната спрема во смисла на одредбите на пра-
вилникот, и на секој од нив ќе му се издаде реше-
ние за признавање на стручната сатима најдоцна 
до 1 декември 1956 година." 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
ГД ПТТ бр. 7160/1-56 

11 август 1956 година 
Белград 

Претседател 
на Управниот одбор 

на Генералната дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните. 

Гојко Бубало, е. р. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 ед Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несувам 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И 

ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 
ВО ШВЕДСКА 

I 
Се назначува 
Максо Баќе. досегашен извонреден пратеник и 

ополномошен министер на Федеративна Народна 
Република Југослава а во Шведска, за извонреден 
и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Шзедска. 

ч 
IT 

Државниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

III 
Овој, указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
11 септември 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 79 точка 9 од Уставниот, 

закон и членот 27 став 2 од Законот за државната 
управа, а во врска со членот 26 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВНИ ПОТСЕКРЕТАРИ 
ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕ-

ШНИ РАБОТИ 
За државни потсекретари во Државниот секре-

та ријат за надворешни работи се назначуваат, и тоа: 
Владимир Велебит, досегашен извонреден и ©пол-

ном отен амбасадор на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во Велика Британија, и 

Младен Ивековић, досегашен извонреден и ооол-
н ом отен амбасадор на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во Федерална Република Гер-
манија. 

Б. бр. 2186 
17 септември- 1956 година 

Белград 
Сојузен изврте« совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 19 од Уредбата за Југосло-
венската инвестициона банка, а во врска со чл. 26 и 
30 од Уредбата за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

Августин Папиќ, досегашен генерален директор 
за долгорочниот сектор на Главната централа — на 
Народната банка на ФНРЈ, се назначува за гене-
рален директор на Југословенската инвестициона 
банка. 

Бр. 1294 
7 август 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 29 од 23 јуни 1956 године објавува: 
Одлу*« за начинот и постапката за утврдување 

демон от во постојанен износ; 
Правилник за организацијата и работата на 

економските средни школи; 
Решете од Републичката изборна кемиш ја на 

Народна Република Србија за разрешување од .дол-
жности на досегашните и за именување на нови 
членови на изборната комисија за Изборната око-
лија пееска. 

Во бројот 30 од 25 јуни 1956 година објавува: 
Одлука за оснивање републики фонд за сти-

пендии 
Наредба за задолжителната минимална школ-

ска прете према на учениците на училиштата со 
практична обука; 

Решение за именување членови на стручниот 
совет за комунални работи; 

Решение за именување членови ва стручниот 
совет за урбанизам; 

Решение за утврдување бројот на членовите на 
Републичкиот совет за култура и за именување 
членови на тој Совет; 

7 Решение за утврдување бројот еа членовите 
на Републичкиот совет за школство и за имену-
вање членови на тој Совет; 

Решение за утврдување бројот на членовите 
на Републичкиот совет за народно здргшје и за 
именување членови на тој Совет; 

Решение за утврдување бројот На членовите 
на Републичкиот совет за социјална заштита и за 
именување членови на тој Совет; 

Правилник за задолжителна минимална школ-
ска претспреода на учениците во стопанството; 

Општо упатство за организацијата на "советот 
и на органите на управата на народните одбори. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 32 од 21 јуни 1956 годи-
на немаат службен дел. 

Во бројот 33 од 28 јуни 1956 година објавуваат: 
Одлука за планот за сечење дрва на подрачје-

то на Народна Република Хрватска во 1956 година. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ-
НИЈЕ 

„Уредни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 21 од 2в јуни 1956 година објавува: 

Закон за дополнение на членот 149 од Законот 
за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на народните пратеници на Народното собрание на 
НРС; 

Закон за здравствените домови и здравствени-
те станици; 

Закон за болниците; 
Заков за кдравствениот стручен надзор над 

здравствените установи; 
З а е м за овластување Извршниот совет на На-

родното собрание на Народна Република Словенија 
и околиските народни одбори да определуваат, кои 
растениски болести и штетници важат како опасни 
на. подрачјето од Народна Република Словенија 
односно од околиите: 

Одлука за потврда на Уредбата за измени и до-
полненија на Уредбата за организацијата « рабо-
тата на Извршниот совет на Народното Собрание на 
Народна Република Словили ја; 

Одлука за ново определување бројот на суди-
ите при Врховниот суд на Народна Република Сло-
венија и при окружните судови »а подрачЈето на 
Народна Република Словенија, 

Во бројот 22 од 5 јули 1956 година обја)вува: 
Одлука за определување аконтации и за пла-

ќање данокот на доход од селското стопанство за 
третото тримесечје на 1956 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
опи тетката тарифа за експроприраните земјишта 
за 1956 година; 

Решение за именување помошници на држав-
ниот секретар во Држениот секретаријат за вна-
трешни работи на НРС и пбмошници на државниот 
секретар во Државниот секретаријат за работи на 
финансиите на НРС. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот И од 15 мај 1956 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Законот за шумите; 
Указ за прогласување на Законот за унапреду-

вање на овоштарството и лозјарството; 
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Указ за прогласување на Законот за туристи-
чкото логорување; 

Указ за прогласување на Законот за измена на 
членот 17 од Законот за уредување на имотните од-
носи настанати со узурпација на земјиште во оп-
штонародниот имот, 

Указ за прогласување на Законот за Универзи-
тетот во Сараево; 

Одлука за овластување на Извршниот совет на 
НР Б и X да може да је менува Уредбата! за за-
брана на држање кози; 

Одлука за избор на претседател, потпретседа-
тели и записничар на Републичкиот собор на На-
родното собрание на НР БиХ; 

Одлука за потврда на изборот на народните 
пратеници на Соборот на производителите на На-
родното собрание на НР БиХ; 

Одлука за поништување на дополнителните из-
бори за избор на народен пратеник во Соборот на 
производителите на Народното собрание на НР 
БиХ; 

Одлука за разрешување и избор на членови на 
Факултетскиот совет на Економскиот факултет од 
Универзитетот во Сараево; 

Одлука за потврда на Одлукѕ^а на Мандатно-
лмунитетскиот одбор на Републичкиот собор на На-
родното собрание на НР БиХ за одобрување да се 
покрене кривична постапка против народниот пра-
теник Сирио Халид; 

Одлука за разрешување1 на судии на окружните 
судови; 

Одлука за разрешување на судијата на Окруж-
ниот стопански суд во Тузла; 

Одлука за избор на судии на окружните су-
дови; 

Одлука за избор на судии на окружните сто-
ла неки судови; 

Одлука за одобрување на Правилата за органи-
зацијата и работата на Здружението на рударските 
претпријатијата „Рударство"; 

Одлука за одобрување на измените и дополне-
нијата на Правилата за организацијата и работата 
на Здружението на производителите на дрвната ин-
дустрија во Сараево; 

Уредба за Републичкиот фонд за станбена 
изградба; 

Уредба за измени на членот 15 од Уредбата за 
постојаните -судски толкувачи, 

Одлука за тарифата на надоместоците за екс-
проприраните земјишта за 1956 година; 

Наредба за определување градежни објекти за 
кои ќе основат комисии за технички преглед репу-
бличките и околиските органи; 

Наредба за ревизија на главните проекти за 
градежните објекти од општ интерес за Народна 
Република Босна и Херцеговина, 

Решение за измени во составот на Околината 
изборна комисија за избор на одборници во народни 
одбори на подрачјето на околината Бихаќ; 

Исправка на Одлуката за определување грани-
ците за пропишување на општинските такси. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

503. Наредба за забрана на носење воена уни-
форма од страна на граѓански лица — — 709 

504. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за забрана на извозот и за кон-
тингентирање на производите наменети за 
извоз — — — — — — — — — — 709 

505. Наредба за височината на надоместокот 
(тарифата) за преглед на добитокот, на 
производите од добиток, на преработките 
и на суровините неженети за извоз — — 709 

506. Наредба за употребата на капаците врз 
кратените на палубата од надвоѓето на бро-
довите од трговската морнарица на ФНРЈ 
што имаат-заштитна палуба — — — — 710 

507. Решение за установување граничен возду-
шен коридор на ју гос ловенско-бу ганската • 
граница — — — — — — — — — 710 

508. Решение за највисоките продажни цени на 
јагленот за поодделни рудници на јаглен — 711 

509. Решение за извршување на пописот на 
службениците во над лепливата и установевте 713 

510. Упатство за измена на Упатството за испи-
тување и контрола на лековите и лекови-
тите супстанции — — — — — — — 713 

511. Правилник за измени ж дополненија на 
Правилникот за стручната спрема на слу-
жбениците и работниците на Заедницата 
на стопанските претпријатија на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони — 713 

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ј 

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ на „Службен лист на ФНРЈ" I 
Се известуваат оние претплатници на „Службен лист на ФНРЈ" I 

што досега не ја платиле разликата од ЗОО динари по еден примерок, иако досега | 
повеќе пати се опоменат дека од идниот број (40) им се прекратува I 
натамошното исправање на весникот. | 

Испраќањето на весникот ке се продолжи кога ке биде добиена t 
должната разлика. | 

Од Одделението за претплата о 
на „Службен лист на ФНРЈ", V 
Белград, Краљевина Марка 9, л 

тел. 2627G, жиро сметка бр. • 

Издавач: „Службен лист на «K>HPi° - »><чмНгко-издавачко претпријатие — Белград. Улица Краљевина 
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Сло5одан М. Н е ш о в и « , Улица Краљевина Марка бр 9. 
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