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530 . 
Врз основа на чл. 10 од Уредбата за звањата и 

плажите на железничкиот персонал („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/52), а во согласност со Советот за заг 
хонодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ, Главната дирекција на југословенските 
Железници пропишува • 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗАШТЕДА НА ГОРИВО И МА-
ЗИВО НА ЛОКОМОТИВИТЕ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
Општи одредби 

Член 1 
На персоналот во -лож шии ци кој со сво Јат а ра-

бота придонесува да се постигне заштеда на гориво 
и'мазиво на локомотивите во експлоатацијата на југо-
словенските' железници му припаѓаат премин за заште-
да на горивото и мазивото. 

Заштеда на гориво 
Член 2 

На машиновоѓите и огнарите што ќе остварат за-
штеда на гориво на локомотивите им припаѓаат пре-
мии и тогаш кога ложилницата како колектив не 
оствари заштеда, а на другиот персонал во ложил-
ница што придонесува да се постигнува заштеда, пре-
миите за заштеда на гориво му припаѓаат само ако 
ложилвината како колектив оствари заштеда. 

Член 3 
Колективна заштеда на гориво е остварена во 

една ложионица ако количината на потрошеното, го-
риво е помала од количината на горивото што и* 
припаѓа на ложил-ницата според нормите за трошење 
гориво. 

Не се смета да е остварена колективна заштеда 
на горивото ако односот помеѓу колективната заштеда 
и индивидуално заштеденото гориво е помал од 0,15. 

Индивидуално заштедено гориво во една ложил-
нииа претставува збир на заштеденото гориво на 
сите локомотиви од таа ложилница на кои е оства-
рена заштеда. 

Заштедата на горивото на една локомотива е 
остварена ако трошењето на горивото на таа локо-
мотива е помало од нормираното. 

Член 4 
Кога во ложилница е остварена колективна за-

штеда па горивото, на персоналот од ст. 1 и, 2 чл. 2 
од овој правилник му припаѓа премија во износ до 
25% од вредноста на остварената колективна заштеда 
на горивото. 

Ако во ложилницата не е остварена колективна 
заштеда -на горивото, на машиновеѓите и опнарите што 
оствариле индивидуална заштеда на гориво им при-
паѓа премија во износ од 3% од вредноста на секоја 
тона заштедено гориво. 

Член 5 
Просечните годишни норми за трошење гориво 

на 1.000 брут от е неки километри за дирекциите н а 
железниците ги определува началникот на ма шинското 
одделение на Главната дирекција' на југословенските 
железници. 

Просечните годишни норми за трошење гориво на 
1.000 брутотонс^и километри за ложилниците се опре-
делуваат со општествениот план на ложидиицгта 

Месечните норми за трошење гориво за ложилни-
ца, како и нормите за трошење гориво за поодделни 
серии локомотиви, Бучните сектори и работните места 
на маневароките локомотиви ги определува шефот на 
ложилницата врз основа на нормираното годишно 
трошење на гориво определено со општествениот 
план на ложилницата и оствареното просечно трошење 
на гориво во претходните години. 

Месечните норми за трошење гориво мораат да 
бидат во границите на нормираното годишно тро-
шење на горивото според стварно извршената работа 
на 1.000 брутотонски километри. 

Поблиски одредби за начинот на определување 
нормите за трошење на гориво и нивната контрола 
ќе се пропишат со напатствие. 

Член 6 
Нормите за трошење гориво на локомотивите се 

утврдуваат во нормално гориво. 
Како нормално гориво се смета она гориво кое 

при согорувањето во котел на определена локомотива 
испари 4 кг вода од 0° Ц во прегрејана пара со тем-
пература ЗОО0 Ц притисок од 13 атмосфери апсолутни, 
при надворешна температура "на воздухот дц. 15° Ц 
и на тој начин дава 2,904,28 корисни к ноторни. * 

Сите горива употребени на локомотиви т. е. разни 
БИШОВИ јаглен, мазут, дрва и друго се 'Пресметуваат 
во нормално гориво при пресметувањето на тро-
шењето. 

Пресметувањето на секое гориво во нормално 
гориво се врши со множење на потрошената коли-
чина со неговиот еквивалент. 

Член 7 
Еквивалент за секој вид гориво е оној број што 

покажува однос на корисните калории добиени со 
согорување на 1 .кг тоа гориво на локомотива според 
корисните калории на нормално гориво. 

Еквивалентот се пресметува ио образецот: 

каде што е: 
Q3d = долна топлинска сила на работното гориво; 
rik — (ета к) коефициент на корисното дејство 

на котелот што се постигнува ири согорувањето на 
тоа гориво во ложиште на определена локомотива; 

2.904,28 — корисни калории што ги дава 1 кг 
нормално гориво согорувајќи во котел иа определена« 
локомотива. 

Член 8 
Како основ за пресметување еквивалентите на 

поодделни горива служи техничкиот обид на испа-
рувањето на определена локомотива и под опреде-
лени услови како и хемиската анализа на горивото. 

Еквивалентите за .поодделни видови гориво ги 
утврдува началникот на машинското одделение на 
Главната дирекција на југословенските железници. 

Заштеда на мазиво 
Член 9 

На матниовоѓи и огнари што ќе остварат заштеда 
на мазиво на локомотиви им припаѓаат премии за 
заштеда на мазното , и тоа само -ако ложилннцата 
како колектив оствари заштеда на мазивото. 
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%ен ТО 
Kara во лшсилштоата е остварена t m t « r n « a {за-

штеда на Јлазиво на машина®опите и ош&рите mi© ја 
оствариле заштедат^ им припаѓа премија ш -изгоне до 
30% од вредноста на остварената колективна заштеда 
на мазашото. 

Колективната заштеда на мазиво во ложилница се 
утврдува со упоредба на остварениот утрото« на 
машкото со определените норми за трошење. 

Член 11 
Нормите за трошеше на мази во то се утврдуваат 

ВФ Нормално мазиво. 
Како нормално .мазиво се смета летно осовднско 

уље (ИЗ 02 07 07). 
Член 12 

Нормите за трошење ма зи БОТО на лакомо пив ит е 
ри определува началникот на машинско™ одделение 
на Главната дирекција на југословенските железницу 
годишно за секоја серија локомотиви и секој вид 
мазива одделно на еден стварно преден километар 
Иа локомотивата. ' 

Во стварно прејдени километри за остварувале 
нормата за трошење на мазивото се сметаат сите 
ррејдени километри при возењето на локомотивата 

,ѓама или на воз и часовите на маневра редукуван« 
на локомотиве^ километар по клучот: еден час ма-
невра = 10 локомотиве^ километри. 

Држање и давање пара не се зема во обзир. 
Член 13 

Пресметувањето на секое мазиво на нормално 
мазиво се в^ши со множење на потрошената количина 
на стварното мазиво со неговиот еквивалент. 

Еквивалентот за поодделни видови мазива е од-
носот на цените на стварното мазиво спрема цената 
на нормалното мазиво. 

Еквивалентот за поодделни видови мазива го 
утврдува началникот на машинско™ одделение на 
Дирекцијата на железниците. 

Завршни одредби 
Член 14 

( Премиите за заштеда на гориво и мазиво се испла-
туваат на терет на остварените заштеди на гориво 
и мазиво. 

Член 15 
Временскиот период за пресметување на премиите 

ва заштеда на гориво и мазиво е календарски месец. 
Член 16 

Премиите ќе се исплатуваат по овој правилник 
од 1 август 1952 година. 

Премиите за заштеда на гориво и мазиво за април, 
мај, јуни и јули 1952 година ќе се исплатат според 
прописите од Правилникот за премиите за заштеди на 
гориво и мазиво на локомотивите во експлоатација 
на југословенските државни железници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 81/49) и според Напатствие™ за 
извршување на тој препил ник. 

Член 17 
Начин за поделба на премиите и други одредби 

во врска со применувањето на овој правилник про-
пишува со напатствие Директорот на Главната дирек-
ција на југословенските железници. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила со денот иа обја-

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

Бр 14554 
12 август 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Директорот ка Глетката дирекција 
на југословенските железници, 

ro~;r:ife СазиЗевдќ, е. р. 
Согласен, 

Потпретседател 
на Советот за законодавство 

И и з г р е а на изричната власт 
на Вгта^пта на ФНРЈ, 

Министер рл фи-а-нсиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

S 3 I . 
Врз Фенова 1 на, чеп. 47 од Уредбата за - ©севање 

заводи за социјално осигурување и га временото 
управување со средствата за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30 52), во согласност 
ш Претседателот на Советот ва законодавство и из-
градба на народната власт на Владата да ФНРЈ, а по 
пријавеното мислење од Централното веќе на Сојузот 
ва синдикатите на Југославија, пропишувам 

ВТОРО НАПАТСТВИЕ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ 
ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА 
ВРЕМЕНОТО УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. ИЗБОРИ ЗА СОБРАНИЈА НА ЗАВОДИТЕ ЗА СО-
ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОКОЛШАТА 

(ГРАДОТ) 
а) Распишување и подготвување избори 

1) Изборите за првите собранија на заводите за 
социјално осигурување на околија (град) ги распи-
шува околискиот (месниот) синдикален совет на око-
лината (градот) -за која е основан околиски (градски:) 
завод. 

Ако е основан еден завод за подрачја на Две или 
повеќе околии, или за подрачје на околија- и град, 
изборете ги распишуваат согласно заинтересираните 
околиски Аш декадни совети. 

2) Изборите мора да се распишат најдалеку на 
ЗС дена пред денот определен за одржување на избо-
рите. 

3) Изборите треба да се распишуваат така што 
денот на изборите да падне в недела. 

4) Бројот на членовите на собранието го устано-
вува времениот одбор на заводот за социјално осигу-
рување, во согласност со околискиот синдикален со-
вет, врз основа на бројот на осигурениците, а според 
одредбите од чл. 30 ст. 2 од Уредбата за оснивање 
заводи за социјално осигурување, и за временото 
управување со средствата за социјално осигурување. 

Кај заводите што опфаќаат повеќе од 4.000 оси-
гуреници секоја започната илјада се зема како цела 
илјада. 

5) Членовите на собранието на заводот за соци-
јално осигурување ка сколи јата (градот) ги избираат 
работничките совети на работните колективи на сто-
панските организации, синдикалните организации на 
оние колективи што немаат работнички совет (мали 
претпријатија, надлештва и установи) и подружниците 
на здруженијата на пензионерите за подрачјето на 
заводот. 

6) Околискиот синдикален совет ќе определи кол-
кав број членови на собрание избираат поодделни ко-
лективи, земајќи го во обзир бројот на членовите на 
колективот во однос на вкупниот број на осигурени-
ците. 

Околискиот синдикален совет ќе определи помали 
колективи, што немаат доволен број членови да мо-
жат да изберат еден делегат, да би-раат заеднички де-

легат. 
б) Спроведување »а изборите 

7) Изборите ги спроведува изборна комисија од 
5 до 9 члена што ја именува околискиот (месниот) 
синдикален совет. 

Комисијата мора да се именува најдалеку ќо срок 
од ТРИ д^на по распишувањето на из бер ите. 

Членовите на изборната комисија не можат да 
бидат кандидати за членови на собранието. 

Изборната комисија избира од својата средина 
претседател и секретар. 

8) Изборната комисија раководи со изборите за 
собргн^е на заводот и врши следни работи: 

а) назначува избирачки одбор за секој колектив 
односно за секое гласачко место; 

б) го утврдува резултатот на изборите и го про-
гласува; 

в) води записник за својата работа* 
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Џ) 'Избирачкиот бдбор раководи со H W p # r e t b 
колективот односно на своето гласачко Mecto 1k по 
завршените избори и' го предава на изборната коми« 
.•сија среден изборниот материјал заедно со записникот 
За својата работа. 

10) Синдикалната Организација на колектив кој 
издера еден или fro в £ ќе делегати истакнува кандидат-
ска листа за избоди tta членови ка собранието. Кога 
{повеќе кал'ект**в-и избираат заеднички делегат, канди-
датската Листа ја искажуваат заеднички заинтереси-
раните синд#к&лни 'организации. 

Кандидатска листа можат да истакнат и 10% од 
членовите на истиот или на повеќе колективи. 

Кандидатската листа му се предава на избирач-
киот одбор најдоцна 10 дена пред денот на изборите. 

Кандидатската листа се поднесува писмено. 
Кандидатската листа што ја поднесува синдикал-

ната подружница ја потпишуваат претседателот и 
секретарот на подружницата, а кандидатската м е т а 
што ја поднесуваат членовите на колектив ја потпи-
шуваат сите гшедложусачп. 

Кандидатската листа мора да содржи и^иња Ма 
најмању онолку или повеќе кандидати, колку членови 
ка собрание избира колективот. 

Кандидатската листа мера да биде Истакната на 
гласачкото место нз ;м°лу пет дена пред изборите, 
како и за време на изборите. 

И ) Изборите се вршат со тајно гласање. 
Кај коЛектиѕите Што имаат работнички совети, 

гласаз^его го вршач- членовите на работничките со-
вети, а ка ј другите колективи — сите членови на ко-
лективот. 

Работничките сосеги односно работните колективи 
на претпријатијата што вршат работи на подрачје 
•два или Повеќе заводи за социјално осигурувале на 
околија (град) ќе избираат членови на собранието за 
оној завод на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
претпријатието. 

12) Гласањето се врши со гласачки ливчиња на 
кои се Испишани имањата од сите кандидати, одвоено 
по кандидатските листи. 

На гласачкото л.сче избирачот ги означува кан-
дидатите за кои гласа ка тој начин што ги заокру-
жува броевите тзред имињата на кандидатите. "Изби-
рачот може да избира кандидати од сите кандидатски 
листи, но најмногу онолкав број колку членови на 
собрание избира логичниот колектив. 

Избирачот гласа на тој начин што го Става свит-
каното гласачко ливче во неад ре сиран плик кој го за-
твора и му го прелаза на избирачкиот одбор, или 
свитканото гласачко Ливче го стаса во кутија. 

13) Избирачките одбори ги исправаат пликовите 
или затворената кутија заедно со записникот до из-
борната комисија која го установува резултатот на 
изборите, г. утврдува кои кандидати се избрани. 

14) За членови на собранието се сметаат избра-
н а е кандидати предложени на кандидатската листа 
што добила ѓгајголсм броi гласови без обзир на која 
кандидатска листа се наоѓаат. 

15) Изборната комисија му издава на секој из-
бран кандидат уверените за тоа, дека е избран и на 
колективне им ги објавува имињата на избраните 
делегати. 

16) Наводниот одбор на околната (градот) може 
да ги поништи неправилно спроведените избори, по 
своја иницијатива, или fro жалба од предложувачите на 
кандидатските листи, или по барање од јавниот обви-
нител. 

Ако Народниот одбор ги поништи изборите, око-
лискиот синдикален совет ќе распише одново избори 
во срок од 15 дена од позите избори за оние гласачка 
места за кои е поништен изборот. 

в) Конституирање на собранието 
17) Собранието на заводот за социјално осигуру-

вање на околија (град) го свикува во прво заседание 
времениот Одбор на социјалното осигурување најда* 
леку во срок од 10 дена до извршените избори. 

18) На првото заседаше собранието избира прет-
седател на собранието, управен и к а д а р е н одбор, 
постиза директор ва заводот, сослушува извештај 
времениов одбор и му дава разрешница, избира деле-
гат за собранието на еаволот за социјално осигуру-
вање на народната рспублнка, р а с н а в а за предлогот 
на статутот на заводот, и ги решава сите други пра-
шања што ќе бидат ставени на дневен ред. 

II. ИЗБОДИ ЗА СОБРАНИЕ НА ЗАВОДОТ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА НАРОДНАТА 

РЕПУБЛИКА 
19) Членовите на собранието на'заводот за соци-

јално осигуруваше на народната република ги изби-
раат собранијата на заводите за социјално осигуру-
вање на околната (градот) на своето прво заседание. 

30) Времениот одбор на заводот за социјално оси* 
турување Иа Народната република, во согласност со 
советот за народно здравје и социјална политика на 
народната република ft со земскиот совет на Сојузот 
ка синдикатите, го определува бројот на членовите 
првото собрание На заводот за социјално осигурувања 
на народната република. 

21) Земскиот совет на Сојузот на синдикатите ќе 
определи колкав број членови на Собранието на заво-
дот На Fia-poдната република избираат поодделни со-
бранија на заводите ќа околијата (градот), &од£јќА 
сметка за тоа секој завод на околната (градот) да 
бќде застапен &о Собранието. 

Земскиот совет на сојузот на синдикатите ќе го 
извести времениот одбор на заводот за социјално 
осигурување на околната (градот) за определениот 
број делегати што ги избираат собранијата на по-
одделни заводи, пред изборите на собранието на заво-
дот за социјално осигурување на околната (градот). 

22) Првото заседание на собранието на заводот 
за социјално осигурување на народната република го 
свикува времениот одбор на заводот за социјално 
осигурување на народната република најдалеку во 
е рог, од 10 дена по завршеното избирање На делега-
тите од сите собранија на заводите во околиите и 
градовите. 

23) На своето прво заседание собранието на заво-
дот за социјално осигурување на народната република 
избира претседател на собранието, управен и надзорен 
одбор, постава директор на заводот, расправа за пред-
логот на статутот на заводот, сослушува извештај од 
времениот одбор и му дава разрешница, и ги решава 
сите други прашања што ќе бидат ставени на дневен 
ред. 

III. ПОДГОТОВКИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ СТАТУТИ НА 
ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

а) Статут на завод за социјално осигурување на 
околната (градот) 

24) Времениот одбор на заводот за социјално оси-
гурување на околината (градот) ќе пристапи 6еднан! 
кон изработка на нацртот на статутот на заводот * 
ќе му го предложи на собранието на Заводот на пр-
вото заседание. 

25) Пред да му го поднесе на собранието нацртот 
на статутот времениот одбор на заводот за социјатнО 
осигурување на околната (градот) е должен да при-
бави согласност од месниот синдикален совет на под-
готвениот нацрт. 

26) Нацртот на статутот на заводот треба да ја 
опфати целокупната внатрешна организација на заво-
дот, а нааочио следното: 

а) најмал односно најголем^ број членови на со-
бранието, начин за избирање членови на собранието, 
како се ©оставаат и поднесуваат кандидатски листи, 
кој има право да се кандидува, кој има пратио да гл:, е а 
(дали сите осигуреници или само они-? што пупат 
право на полно осигурување), начин 'на гласањето 
ити., надлежност на собранието, начин на донесување 
Одлуки а з»клучоди, начин на спроведување на одлу-
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ките и заклучоците, начин на свикување редовни и; 
вонредни заседанија на собранието ити.; 

б) број членови на извршниот одбор, начин на 
избирање членови на извршниот одбор, начин, на ©по-
викување поодделни членови или сменување цел из-
вршен одбор, надлежност на извршниот одбор, во кои 
срокови мораат да се одржуваат редовно седници на 
извршниот одбор, начин на донесување и спроведу-
вање одлуки и заклучоци ити.; 

в) број членови на надзорниот одбор, начин на 
избивање и оно в ик ув ање членови на надзорниот од-
бор, надлежност на народниот одбор и начин на кој 
ќе врши контрола на работењето на-заводот, начин 
ка нивното интервенирање и на постапката за оства-
рување правата на осигурениците ити.; 

г) начин на доставање директор на заводот, на-
чин на сменување на директорот, надлежност на ди-
ректорот, овластенија кон директорот не може да ти 
пренесе и кои може да ги пренесе на други службе-
ници ити.; 

д) однос помеѓу поодделни органи на собранието 
(на извршниот одбор, надзорниот одбор) и директо-
рот на заводот и нивните односи спрема собранието; 

ѓ) кој орган и на каков начин ќе донесува од-
луки за располагање со средствата со кои заводот 
располага самостојно според прописите; 

е) начин на преземање договорни обврски на те-
рет на заводот и . во кој обем поодделни органи мо-
жат да преземаат обврски; 

ж) надлежност и одговорност на испоставите и 
ка ти ср~а:п на заводот; 

з) начин на пристапување кон изменување и до-
полнување на статутот и начин на донесување изме-
нување и дополнување на статутот. 

27) Времениот одбор на заводот за социјално оси-
гурување ќе го испрати нацртот на статутот до сите 
изборни членови на собранието веднаш по извршените 
избоди. 

28) Статутот го донесува собранието на заводот 
гласајќи во начело и во поединости. 

Секој член на собранието има право да предложи 
изменување или дополнување на предлогот на ста-
тутот. 

Статутот е примен ако гласало за него % од 
вкупниот број членови на собранието. 

29) Примениот статут на заводот за социјално 
осигурување на околината (градот) му се поднесу за 
на. одобрение на народниот одбор на околијата (гра-
дот). 

По добавеното одобрение статутот се испраќа по-
ради знање до заводот за социјално осигурување на 
народната република и до месниот синдикален совет. 

б) Статут на заводот за социјално осигурување на 
народната република 

30) Времениот одбор на заводот за социјално оси-
гурување на народната република ќе пристапи вед-
наш кон изработка на нацртот на статутот на заводот 
кој ќе му се предложи на собранието на заводот на 
•неговото прво заседание. 

31) Пред да му го поднесе нацртот на статутот 
на собранието времениот одбор на заводот треба да 
прибави согласност од земскиот совет на синдикатите 
ва подготвениот нацрт. 

32) Точ. 26, 27 и 28 од ова напатствие важат ана-
логно и за статутот на заводите за •социјално осигу-
рување на народната република. 

33) Примениот статут се поднесува на одобрение 
до президиумот на народното собрание на народната 
република. 

34) Статутот на заводот за социјално осигурување 
на народната република, откога ќе го одобри пр е зи-

дну мот, се објавува во службениот весник на народ-
ната република. 

Бр. 2181 
25 август 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Советот за И -?ЈДНО 
здравје и социјална политика 

на Владата на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Генерален секретар, 
Љубодраг Ѓуриќ, е. р. 

Согласен, 
Потпретседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт 
на Владата на ФН1РЈ, 

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

532 . 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменувања 

и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и 
цените на стоките за широка потрошувачка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/51), а во врска со Решението 
за укинување на обезбеденото снабдување со огрев 
(„Службен лист на ФНРЈ4', бр. 41/52) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ДАВАЊЕ ЕДНОКРАТНА НАДОКНАДА 
ЗА НЕИСКОРИСТЕНИТЕ ПОТРОШУВАЧКИ КАРТИ 

ЗА ОГРЕВ 
1) Одредбата на точ. 2 од Решението за давање 

еднократна надокнада за иеискористените потрошу-
вачки карти за огрев („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/52) се менува и гласи: 

,,2Н*днократната надокнада изнесува за цела не-
искористен а потрошувачка карта за ошев („Кокарда) 
2.200 динари, односно 900 динари за неискористен 
бон за дрво и 1.300 динари за неискористен бон за 
јаглен. 

Оваа надокнада ќе се исплатува во индустриски 
бонови." 

2) Ова решение ќе се применува од 6 август 1952 
. година. 

Бр. 2938 
21 август 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, 

Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. _ 

ПРИЛОГ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НАГФНРЈ" 
Прилогот на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 44 од 

27 август 1952 година излезе од печат и содржи: 
Правилник за преглед на добитокот за колење и 

на месото и за ветеринарна контрола на животните 
прехрани од животинско потекло. 

Цена 80 динари. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

530. Правилник за премиите за заштеда на гори-
во и мазиво на локомотиви те во експлоата-
цијата на југословенските железници 797 

531. Второ напатствие за спроведување на Уред-
бата за оснивање заводи за социјално оси-
гурување и за временото управување со 
средствата за социјално осигурување 798 

532. Решение за изменувања^ и , go по ли у в а њ а_ н а 

за „нс 11 ек е д: г е т си i1 ' ^ j f f i р оТнувачки з а 
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