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481. 
Врз основа на членот 7 став 2 и членот 9 од 

Законот за воените поморски знамиња на Феде-
ративна Народна Република Југославија и за ко-
манданте и ранговните знамиња („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/56), пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОМАНДНИТЕ ЗНАМИЊА И ПЛАМЕНЦИ II 
ЗА РАНГОВНИТЕ ЗНАМИЊА ВО ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА ВОЕНА МОРНАРИЦА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Освен воените" поморски знамиња востановени 

со Законот за воените поморски знамиња на Фе-
деративна Народна Република Југославија и за ко-
манданте и ранговите знамиња, во Југословенска-
та воена морнарица постојат и командни знамиња, 
пламеним и ранговни знамиња, кои се востанову-
ваат со овој правилник, и кои бродовите на Југо-
словенската воена морнарица ги веат според одред-
бите на овој правилник 

Член 2 
Командните знамиња се: 
1) знамето на државниот секретар за работи на 

народната одбрана; 
2\ знамето на командантот на воената морна-

рица; 
3) знамето на адмирал на флота; 
4> знамето на адмирал; 
5) знамето на вецеадмирал; 
6) знамето на контраад мирал. 

Член 3 
Пламенците се: 
1) пламенецот на командант на флотила одно-

сно на командант на бригада на воени бродови; 
2) пламен^цот на командант на дивизион; 
3) пламенецот на командант на одред; 
4) пламенецот на најстариот командант на сид-

риште; 
5) пламенецот на командант на брод. 

Член 4 
Ранговните знамиња се: 
1) ранговното знаме на претседателот на Соју-

зната народна скупштина; 
2) ранговној знаме на членовите на Сојузниот 

извршен совбт и на претседателите на собранијата 
на народните републики; 

3) ранговното знаме на ополномоштен претстав-
ник на Федеративна Народна Република Југосла-
вија; 

4) ранговните знамиња на генерал, на генерал 
на армија, на генералполковни-к, на генералпотпол-
ковник и на генералмајор. 

II. Командни знамиња 
Член 5 

Знамето на Претседателот на Републиката воста-
новено со членот 7 став 1 од Законот за воените по-, 
морски знамиња на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија и за командните и ранговните зна-
миња, е командно знаме што го вее бродот на вое-
ната морнарица на кој се наоѓа Претседателот на 
Републиката.. 

Член 6 . 
Знамето на државниот секретар за работи на на-

родната одбрана го вее бродот на воената морнари-
ца на кој се наоѓа државниот секретар за работи на 
народната одбрана. 

Знамето на командантот на воената морнарица го 
вее бродот на воената морнарица на кој е вкрцан 
командантот на воената морнарица. 

Знамето на адмирал на флота, на адмирал, на 
вицеадмирал односно на контраадмирал го вее бро-
дот на воената морнарица на кој е вкрцан адмирал 
на флота, адмирал, вицеадмирал односно контра-
адмирал. 

Член 7 
Знамето на државниот секретар за работи на 

народната одбрана е во бела боја, во форма на квад-
рат, со пораб што се состои од сино-бело-црвени 
пруги вертикално положени на рабовите од знаме-
то. Широчината на поработ изнесува четири ши-
рочини на пругата, а широчината на секоја пруга 
изнесува дваесетдеветти дел од должината на зна-
мето. Распоредот на Пругите според боите во пора-
бот е сино-бело-црвено, така што во секој надворе-
шен агол од пора бот да се наоѓа син квадрат чии 
страни се рамни со широчината на пругата. Во аг-
лите на поработ пругите се спојуваат под прав атол. 

Во средината на белото поле од знамето се нао-
ѓа државен грб. Височината на грбот од неговиот 
долни раб до врвот на ѕвездата изнесува две тре-
тини од височината на знамето. 

Член 8 
Знамето на командантот на воената морнарица 

е во бела боја, во форма на квадрат, со пораб што 
е истоветен со поработ на знамето на државниот 
секретар за работи на народната одбрана. 

Во средината на белото поле на знамето се на-
оѓа стилизирано адмиралитетско сидро во црвена 
боја. Над сидрото се наоѓа црвена петокрака ѕвезда 
чии краци имаат тесен жолт пораб. Височината на 
сидрото и на петокраката ѕвезда, мерено од врвот 
на ѕвездата до дното на сидрото, изнесува две тре-
тини од должината на знамето. 

Член 9 
Знамето на адмирал на флота е во бела боја, 

во форма на квадрат, со пораб што е истоветен со 
по работ на знамето на командантот на воената мор-
нарица. 

Во средината на белото поле од знамето се на-
оѓа стилизирано адмиралитетско сидро во сина 
боја. Височината на сидрото изнесува три летини 
од должината на знамето. 

Член 10 
Знамето на адмирал е во бела боја, во форма на 

квадрат, со пораб што е истоветен со поработ на зна-
мето на адмирал на флота. 

Во горниот лев агол од белото поле се наога 
адмиралитетско сидро во жолта боја. Растојанието 
на сидрото од ^внатрешниот горни и од левиот раб 
на поработ на знамето изнесува до две широчини на 

• пругите во поработ. Височината на сидрото изнесу-
ва осум, а широчината шест широчини на пругите 
во поработ. 

Член 11 
Знамето на вицеадмирал е во црвена боја во 

форма на квадрант, со пораб. Поработ и сидрото на 
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знамето се истоветни со п»работ и сидрото на знаме-
то на адмирал.. 

Члеа 12 
Знамето на контраадмирал е во сина боја, во 

форма на квадрат, со пораб. Поразот и сидјрото на 
знамето се истоветни со поработ и сидрото на зна-
мето од претходниот член. 

HI. Пламени* 
Член 13 

Пламенен, вее бродот на воената морнарица на 
кој е вкр-цан офицер на воената морнарица од со-
сд »етна положба. 

Ако на положбата на командант на флотила од-
носно на командант на бригада на воени бродови се 
наоѓа контраадмирал, воениот брод на кој е вкрцан 
контра адмира лот, наместо пламенецот на командан-
тот од членот 3 став 1 на овој правилник, го вее зна-
мето на контраадмиралот. 

Племенецот на командант на брод го вее секој 
брод на воената морнарица чиј командант е офицер 
на воената морнарица. 

Член 14 
Пламенецот на командант на флотила односно 

на командант на бригада на воени бродови е во сина 
боја, во триаглеста форма, а врвот му е исечен во 
вид на ластовичина опашка. Исечокот допира до по-
ловината од должината на пламенецот. Односот на 
височината и должината е едно спрема две. 

Во левиот горни агол се наоѓа адмирал и детско 
сидаро во жолта боја чија форма е истоветна со 
сидрото на знамето на адмирал. Височината на сид-
рото изнесува три десетини од височината на пла-
менецот и е спуштено од горниот раб за половина 
од својата височина. Широчината на сидрото изнесу-
ва три четвртини од височината на сидрото и тоа 
е оддалечено од левиот раб на пла мене цот за по-
ловина од својата широчина. 

Член 15 
Пламенецот на командант на дивдоион е во 

бела боја, во триа&леста форма, со пораб во сина 
боја кон косите страни. Основата на триаголот нема 
пораб. Широчината ва поработ изнесува една де-
сетина од основата на триаголен Односот на ви-
сочината и должината на пламенецот е едно спрема 
две. 

Во белото поле покрај основата на триаголот се 
наога адмиралитетско сидро во боја и форма како 
сидрото од знамето на адмирал. Височината на сидро 
то изнесува една третата од основата на трмасолот 
и тоа е оддалечено од таа основа за половина од сво-' 
јата широчина. 

Член 16 
Пламенецот на командант на одред е во црвена 

боја, во триаглесто форма. Односот на височината 
и должината на пламенецот е едно спрема две. 

Во црвеното поле покрај основата на триаголот 
се наоѓа адшшралитетско сидро во боја, форма и го-
лемина хажо .сидрото на пламенецот на командант 
ме дивизион. • 

Член 17 
Плааиенецот на најстариот командант на с и р и -

ште според бојата, формата и големината е исто-
ветен со пламенецот на командант на д иниз ион, о-
свен што има пораб во црвена боја. 

Член 18 
Пламенецот на командант на брод е тесна цр-

вена врвца во триаглесто форма, на чиј врс се наоѓа 
сино -бе ло-црвена реса. Односот на основата на триа-
1х)лот спрема должината е едно спрема четириесет. 
Покрај основата на триаголот се наоѓа југословенско 
државно знаме чиј однос на широчината спрема дол-
жината е едно спреѕма едно и пол и е одвоено од 
^ в е н а т а врвца со тесен бел раб. На средината на 
белото поле на државното знаме се наоѓа црвена пе-
токрака ѕвезда со венец, која во с£ и одговара на 
петозфвЈкша ѕвезда ма знамето на воената морна-
рица!. 

Среда, 29 август 3956 

IV. Ранговни знамиња 
Член 19 

Ј^аншвните знамиња од членот 4 тон. 1, 2 и 4 
од овој правилник ги вее бродот на воената мор-
нарица кога на него се наоѓаат лица со соодветна 
положба односно генерал со соодветен чин. 

Рангови ото знаме на ополеомоштениот претстав-
ник на Федеративна Народна Република Југославија 
го вее бродот на воената морнарица во внатрешните 
морски води, односно во територијалната море на 
странска- држава кога на бродот во званична мисија 
се наоѓа амбасадорот или пратеникот на Федера-
тивна Народна Република Југославија кој во таа др-
жава е акредитиран. 

Член 20 
Ран-говното знаме на претседателот на Сојузната 

народна скупштина, е знаме во државни бои: сино-
бело-црвено, во форма на квадрат, со државен грб 
во средината. Височината на грбот од неговиот долни 
раб до врвот на ѕвездата изнесува две третини од 
страната на знамето. 

Член 21 
РангсБнмте знамиња на членовите на Сојузниот 

извршен совет и на' претседателите на собранијата 
на народните републики е знаме -во државни бои: 
сино-бело-црвено, во форма на квадрат, со петокра-
ка ѕвезда и тркалест венец во средината. Петокрака-
та ѕвезда е во црвена боја со жолт раб, а венецот е 
во жолта боја. Полупречникот ка тркалестиот ве-
нец изнесува една четвртина од должината на стра-
ната /на знамето. 

Член 22 
Ранговно ј знаме на опел помош тени те прет-

ставници на Федеративна Народна Република Ј у г о -
славија е истоветно со државното знаме, со таа 
разлика што петок раката ѕвезда на ран горното 
знаме има раб во жолта боја. Односот на височи-
ната спрема должината на знамето е едно спрема 
едно и пол. 

Член 23 
Ранговните знамиња на генералите се во бела 

боја, во форма на квадрат со соодветен број пето-
краки црвени ѕвезди на белото поле, и тоа: 

1) знамето на генерал има пет ѕвезди, во секој 
атол по една и една во средината на полето; 

2) знамето на генерал на армија има четири 
ѕвезди, во секој агол по една; 

3) знамето на генерал полковник има три ѕвезди, 
по дијагоналата од горниот лев до долниот десен 
атол; 

4) знамето на генералиотполковник има две 
ѕвезди, една во левиот горни и една во десниот 
долни агол; 

5) знамето на генерална јор има една ѕвезда во 
левиот горни агол. 

Пречникот на ѕвездиниот надворешен круг из-
несува две деветини од /страната на квадратом а 
центарот на ѕвездите што се положени во аглите 

'на знамето е оддалечен од соседните рабови на зна-
мето за една петина. од страната на квадратом 
Средната ѕвезда на знамето од претходниот став 
тон. 1 и 3 се наоѓа на просекот на дијагоналите. 

V. Други одредби 
Член 24 

Кота на воен брод се наоѓ$ лице што има право 
на определено командно и ран говно знаме, воениот 
брод го вее командно то знаме што му припаѓа на 
тоа лице според положбата. 

Кога на воениот брод се наоѓаат повеќе лица 
што имаат право на определени, командни односно 
ранговни знамиња* воениот брод го вее само според 
рангот најстарото командно односно ранговно знаме. 
Покрај најстарото командно знаме може да се вее 
и најстарото ранговно знаме, освен ако бродот го 
вее хомандното знаме на Претседателот на Репуб-
ликата. 

Член 25 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

стануваат да важат прописите што се во спротив-
ност со неговите одредби. 
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Член 26 
w^uj правилник влегува во сила по истекот е а 

30 дена од денот на објавувањето во „.Службен лист 
»а ФНРЈ". 

Бр. 485 
25 јули 1956 година 

Белград 
Врховен командант 

на вооружените сили 
Маршал на Југославија, 

Јос кд Броз-Ткто; е. р. 

. 482, 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 5 од 

Уредбата за организацијата, посл ува њего и упра-
вувањето »ео Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), а 
во врска со чл. 12 и 13 од Спогодбата за поштен-
ската служба меѓу Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија и Романската Народна Репуб-
лика, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА ПИСМО-

НОСНИ ПРАТКИ И ВРЕДНОСНИ ПИСМА ВО 
СООБРАЌАЈОТ МЕЃУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА в РОМАН-
СКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

I. Поштенската тарифа во сообраќајот меѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и 
Романската Народна Република изнесува, и тоа- за: 

1. Писма 
динари 

до 20 грама — — — — — — — — 25 
за секои натамошни 20 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 15 
2. Допиеш* картички 

отворени — — — — — — — — — 15 
со одговор — — — — —- — — — — 30 

& Печатен« работа 
до 50 грама — — — — — — — — 7 
за секои натамошна 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 4 
4. Стоковни мостри 

до 50 грама — — — — — — — — 7 
за секои натамошни 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 4 
5. Деловни хартии 

до 50 грама — — — — — — — — 7 
за секои натамошни 50 грама или дел од-

оваа тежина — — — — — — — — 4 
најмала поштарина — — — — — — 20 

в. Мали колеги 
за секои 50 грама или дел од оваа тежина — 7 
најмала поштарина — — — — — — 45 

7, Пратки „Звучна пошта" 
до 20 грама , — — — — — — — — 15 
преку 20 до 40 грама — — — — — — 2& 
преку 40 до 60 грама — — — — — — 40 

8. Вредносни писма 
За вредносни писма се наплатува поштарина 

според тежината, што и одговара на поштарската 
за препорачано писмо од соодветна тежина,, и по-
штарина според вредноста, што и одговара на так-
сата за вредносни, писмо во меѓународниот сооб-
раќај. 

II. Ова решение влегува во сила со денот, на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите к 

телефоните 
Бр. 7696 

14 август 1956 година 
Белград 

Го застапува 
Генералниот директор 

Помошник, 
Владимир Шени, е. Е* 

483. 
Врз основа на членот 43 ста® 2 точка 5 од Уред-

бата за организацијата, школувањето и управување-
то со Југословенските пошти, телеграфи и телефо-
ни („Службен лист на ФНРЈ", бр 53/53) а во врска 
со чл. 8 и 14 од Спогодбата за службата на поштите 
и телекомуникациите меѓу Федеративна Народна 
Република Југославија и Народна Република Бу-
гарија, донесувам 

Р Е Ш Е Н Н Е 
ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА ПИСМОНОСНИ 
ПРАТКИ И ВРЕДНОСНИ ПИСМА ВО СООБРАЌА-
ЈОТ МЕЃУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА Г* НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
БУГАРИЈА 

I. Поштенската тарифа ао сообраќајот «*еѓу Фе-
деративна Народна Република Југославија и На-
редна Република Бугарија изнесува, и тоа за: 

1. Писма 
динари 

до 20 грама — — — — — — — — 25 
за секои натамошни 20 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 15 
2» Дрмеви картички 

отворени* — — — — — — —. — — 15 
со одговор — — — — — — — —• 30 

3* Печатени работи 
до 50 грама 1 — — — — — — — — 7 
за секои натамошни 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 4 
4. Стоковни мостри 

до 50 грама — — — — — — — — 7 
за секои натамошни 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 4 
5. Деловни хартии 

до 50 грама — — — — — —* — — ? 
за секои натамошни 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 4 
најмала поштарска — — — — — — 20 

6. Мали колеги 
за секои 50 грама или дел од оваа тежина — 7 
најмала поштарина — — ~ — — — 45 

7, Пратки ^Звучна пошта" 
до 20 грама — — — — — — — — 15 
преку 20 до 40 грама — — — — — — 25 
преку 40 до 60 грама — — — — — — 4& 

&. Весници и списанија 
За весници и списанија се применува тарифата 

за внатрешниот сообраќај. 
9. Вредносни писма 

За вредносни писма се наплатува поштарина 
според тежината, што п одговара на поштарина га 
за препорачано писмо од соодветна тежина, и по-
штарина според вредноста, што п одговара на та-
ксата за вредносни писма во меѓународниот со-
обраќај. 

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

Генерална дирекција ва поштите, телеграфите и 
телефоните 

Бр. 8427 
14 јули 1956 година 

Белград 
Го застапува 

Генералниот директор 
Помошник,. 

Владимир Шеик, е. р. 
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484. • 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, иселувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА СЕРИЈА ПРИ-

ГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ ОД 
ЈАДРАНСКАТА ФАУНА 

На 10 септември 1956 година ќе се пушти во оп-
тек серија пригодни поштенски марки со мотиви од 
јадранската фауна. 

Серијата на овие марки има 9 вредности со 
следните мотиви, во следните бои: 

1) од 10 динари, морско коњче — зелена, мас-
линестокафеава и црнокафеава; 

2) од 15 динари, аргонаут — отвореноултрама-
рин, сива, јоргованестсружичеста и црна; 

3) од 20 динари, јастог — сина, пурпурна, кар-
минот, окераста и кафеавокарминска; 

4) од 25 динари, риба кнез — виолетносина, 
темкозелена, кармин е ка, кафеавопортокалеста и 
црн а; 

50 од 30 динари, риба пирак — тиркизносина, 
ксстеново-кафеава, жолтокафеава и сивовиолетна; 

6) од 35 динари, риба барбун — темносинозе-
лена, псртокалестокафеава, жолта и карминска;, 

7) од 50 динари, риба шкрпина — црносива, 
тем ноќ армин ек а, портокалестожолта и јорговане-
ста: 

8) од 70 динари, риба фига — сивозелене, сиво-
в ио летова, сивој орг оваиеста и жолтопортокалеста; 

9) од 100 динари, јадрански ковач — ултрама-
рин, сивозелене, лимонеста и карминскокафеава. 

На сите марки под мотивот напечатено е 
„Југославија", и тоа наизменично: на едната со ла-
тиница, на другата со кирилица. Називот на ри-
бата напечатен е на секоја марка на латински 
јазик. Ознаките на вредноста се напечатени во 
разни агли од марката. 

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за франки-
ра«^ на поштенски Пратки ќе важат до 31 декем-
ври 1957 година заклучно. 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Бр. 8660 

16 август 1956 година 
Белград 

Заменик 
на Генералниот директор, 

Владимир Шеик, е. р. 

485. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговека 
комора и Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори ка ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет и со 
согласност од Комитетот за надворешна трговија, 
пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ, ЗА 
. КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на добитокот за 

колење наменет за извоз („Службен лист 

Среда, 29 август 1956 

ФНРЈ", бр. 32/56) членот 13 се менува така што 
да гласи: 

„Биковите за колење наменети за извоз, според 
квалитетот можат да бидат: од I-ва, Н-ра и III-та 
класа." 

Член 2 
По членот 15 се додава нов член 15а, кој гласи: 

„Ш-та класа 
Во Ш-та класа спаѓаат биковите- стари над 

четири години, излачени од приплод. Второраз-
редна колбасичарска стока. " 

Тежината најмалку 500 кг. 
Рандманот најмалку 45% од живата тежина." 

Член 3 
Членот 16 се менува така што да гласи: 
„Воловите за колење наменети за извоз, според 

квалитетот можат да бидат: од I-ва А класа, 1~ва 
класа, Н-ра класа и Ш-та „класа." 

Член 4 
По членот 19 се додава нов член 19а, кој 

гласи: 
\,1П-та класа 

Во III-та класа спаѓаат негоените волови од не-
ограничена возраст, исфрлени од употреба за ра-
бота, груби и коскеливи. 

Тежината најмалку 400 кг. 
Рандманот најмалку 45% од живата "тежина." 

Член 5 
Членот 20 се менува така што да гласи: 
„Кравите за колење наменети за извоз, според 

квалитетот можат да бидат: од I-ва класа.. П-ра 
класа и Ш-та класа." 

Член 6 
Во членот 21 последниот став се менува и 

гласи: 
„Рандманот најмалку 55% од живата тежина." 

Член 7 
По членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи: 

„III-та класа 
Во Ш-та класа спаѓаат" старите, измолзани и 

од приплод излачени крави со неограничена ста-, 
рост и негоени. Колбасичарска стока. 

Тежината неограничена. 
Рандманот најмалку 45% од живата тежина." 

Член 8 
Членот 23 се менува така што да гласи: 
„Говедата за колење од пасмпната „буше" на-

менети за извоз Једнобојни говеда) и мелезите во 
типот „буше", со тежина најмногу до 450 кг, според 
квалитетот можат да бидат: од 11-ра класа и Ш-та 
класа." 

Член 9 
По членот 24 се додава нов член 24а, крј гласи: 

„Ш-та класа 
Во Ш-та класа спаѓаат Боловите и биковите 

со тежина до 350 кг, како и кравите, со неограли'-
чена старост, со тежина до ЗОО кг, со добро месо, 

-со груб и послаб бубрежник. 
Рандманот најмалку 45% од живата тежина." 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 28264 

25 август 1956 i едина 
Белград 

Сојуз на селскостопанско-
шумарските комори на ФНРЈ 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Иван Буковиќ, е. р. 

Сојузна надеорешно-
тртовска комора 
Претседател на 

Управниот одбор, 
Руди Колак, е. р. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за надо-
местокот (регресот) при купувањето на вештачки 
ѓубриња и средства за заштита на растенијата за 
потребите на селското стопанство, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/56, се потпад -
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕ-

СОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКИ 
ЃУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЦ1ТИТА НА 

РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО 

1. Во точката И под 1ѓ) наместо ознаката на 
нитрофоскалот (ERK) треба да стои (NPK). 

2. Во точката V под 1в) и под 2а) наместо HGH 
треба да стои НСН. 

3. Во точката V под 1ѓ) наместо 57% треба да 
стои 75%. 

Од. Сојузниот извршен совет, 3 август 1956 го-
дина, Белград. -

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенија га за кои е издадена доз-
вола за пуштање во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/56) се 
потпаднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е 
ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО 

ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Под бр. 1 наместо: „Absorbierte blausaure 

HCN", треба да стои: „Absorbierte Blausaure HCN"; 
2. Под бр. 7 наместо: „Coromor O—50", треба да 

СТОИ: „Коготог О—50" 
Од Сојузната управа за заштита на растенијата, 

15 август 1956 година, Белград. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 
ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР 

НА ФНРЈ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 
I 

Се отповикува 
Владимир Велебит од должноста на извонреден 

и ополномоше« амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Велика Британија. 

II 
Се назначува 
Пво Вејвода, досегашен извонреден и ополно-

мошен амбасадор на ФНРЈ во Чех ос ловачка, за 
извонреден и ополномошен амбасадор на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Велика 
Британија. 

ЈИ 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У, бр. 15 

20 август 1956 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. pi 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 24 од 26 мај 1956 година објавува: 
Правилник за исклучително сечење на борови 

стебла во шуми пред смоларење; 
Правилник за едногодишните планови за сечење 

во задружните и приватните шуми; 
. Правилник за едногодишните планови за сечење 

во општонародните шуми; 
Правилник за полагање на дипломскиот испит во 

средните земјоделски и средните шумарски учи* 
ли шта. 

Во бројот 25 од 2 јуни 1956 година објавува: 
Одлука за определување процент од годишниот 

износ на данокот на доход и на општинскиот лока-
лен данок на приходи од селското стопанство кој има 
да се наплатува во текот на 1956 година; 

Одлука за определување височина на процентот 
кој на име трошоци на управата, на одржувањето и 
на амортизацијата на зградите ќе се одбива ери утвр-
дувањето на даночната основица од бруто приходот 
на зградите; 

Решение за спојување на Институтот за еколо-
гија и биогеографија и .Институтот за физиологија, 
развиток, генетика и селекција; 

Решение за преземање правата на оснивач на 
одделни сонијачии установи. 

Во бројот 26 од 7 јуни 1956 година објавува: 
Уредба за укинување на самостојни републички 

управи; 
Одлука за престанок со работа на укинатите и 

за отпочнување со работа на републичките совети 
и органи на управата утврдени со Законот за орга-
ните на управата во Народна Република Србија; 

Одлука за срокот и начинот на ускладување ор-
ганизацијата на советите и органите на управата на; 
автономните единици и на народните одбори со 
одредбите на Законот за органите на управата во 
Народна Република Србија; 

Наредба за признавање стручни испити на ра-
ботниците запослени во угостителски претпријатија 
и дуќани; 

Правилник за приемот на ученици *во почетниот 
клас на средни стручни училишта, на стручни учи-
лишта со практична обука и на средни училишта 
за општо образование; 

Правилник за техничките и здравствено-технич-
ките услови на изградбата, за уредите и опремата на 
работните простории на угостителските претприја-
тија и дуќани; 

Упатство за колаудација и евиденција на рабо-
тите на обнова на шумите; 

Упатство за пописот на сите земјишта и дег-
радирани шуми чие пошумување односно мелиора-
ција е извршена од 1945 до 1 јануари 1956 година. 

« Во бројот 27 од 9 јуни 1956 година објавува: 
Одлука за уважување на оставката и за опре-

делување дополнителни избоди за упразнетото место 
на народниот пратеник на Републичкиот собор на 
Народната скупштина на Народна Република Србија; 

Одлука за Тарифата на надоместоците за експро-
при.пти ите земјишта; 

Одлука за планот на расходите на републичкиот 
фонд за превентивна здравствена заштита; 

Одлука за покривање вишоците на расходите 
над приходите на околиските заводи за социјално 
осигурувгље настанати во 1955 година; 

Одлука за надоместок на трошоците за здрав-
ствената заштита на околиските заводи за сопи* 
јално осигурување; 
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Исправка на Законот за органите на управата во 
Наредна Република Србија. 

Во бројот 2Ѕ од 16 јуни 1956 годила објавува: 
Одлука за називите и класификации јата на со-

цијалните усташки; 
Решение за оснивана Завел за потешко умна 

заостанати машки деца во Велики Попевао; 
Правилник за полагање на дипломскиот испит 

во у чител (жо-должинските училишта; 
Упатство за почеток на работата на Околискиот 

суд во Жабари и за пренесување работите иа 
истиот; 

Исправка на Правилникот за работа иа На-
родната скупштина на Народна Република Србија; 

Иепршп на Правилникот за работа ва Репу-
бличкиот собор на Народната скупштина на Нареска 
Република Србија; 

Исправка на Правилникот за работа на Соборот 
ка 'производителите на Народната скупштина на На-
родна Република Сузбија; 

Исправка иа Законот за рибарството. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Репу-
блике Хрватске, во бројот Ш од 31 мај 1956 година 
објавуваат: 

Одлука за тарифата на надоместоците за ексиро-
прилажите земјишта во 1555 годара. 

Во бројот 29 од 7 јуни 1556 година објавуваат: 
Уредба за надоместоците на судиите-поротници; 
Уредба за ос шиваће Центар за заштита на мај-

ките и децата на Народна Република Хрватска. 
Во бројот Зв од 14 јуни 195*6 година нема слу-

лебен дел. 
Во бројот 31 од 18 јуни 1956 родина објавуваат: 
Наредба * за занаетчиските дејности што се сме-

таат сродни односно што меѓусебно се д©полнува т . 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадан лист Људске Републике Славније" во 
бројот 16 од 24 мај 1956 година објавува: 

Уредба за оснивање на Заводот за проучување 
ва школством; 

Одлука за начинот на состав на новите републич-
ки сонети; 

Одлука за определување установи и организа-
ции што избираат члевтови во републичките совети, 

Одлука за оквириите норми на општинскиот да-
нок на промет; 

Одлука за највисоките кортни на туристичката 
такса во Народна Република Словенија; 

Решеше за именуваше државен секретар за фи-
нансии на HiPC; 

Решение џџ именување претседатели на репу-
бличките совети; 

Ршевие ва разрешување и именувана на прет-
седателот на КомшиЈауа за физичка култура 
ha НРС; 

Решение за именување на (потсекретари на др-
жавните секретари јал4« на КРС> на секретари во се*— 
»грегоријатите на Изврпшиот совет на НРС, на секре-
тари во републичките совети и на советници во 
Извршниот совет иа НРС; 

Решение »а оснивање Управа на житните силоси 
кад устшт& со свш&гоЏо ф!^наЈ»сирање{ 

Решение за основање интернат на Вишата дома-
ќински школа во Гробље; 

Решевме за оснивање школско стопанство на 
Вишата домаћинска школа во Гробље > 

Правилник за надоместок на патните трошоци за 
судски службени патувања 'што се вршат во интерес 
и иа трошок на стратиште; 

Правилник за измена на Правилникот за пола-
гање мајсторски испити; 

Правилник за лози ите чувари; 
Наредба за измеми и дополненија на Наредбата 

за фондовите ва здравствените- установи со само-
стојно финансирање; 

Наредба за задолжително лекување на туберку-
лозните болви. 

Во бројот IT од 31 мај 1956 година објавува: 
Силува за доделување субвенции на општестве-

ните организации и друштва; 
Решевте за разрешување и именување на претсе-

дателот на управниот одбор на Народѕгата банка, »к 
ФНРЈ — Централа за НР Словенија; 

Решение за разрешување и именување член на 
управниот .одбор ва Народната банка »а ФНРЈ — 
Централа за НР Словенија; 

Упатства за заштитните средства и за работната 
облека на персоналот во здравствените установи." 

Во бројот Ш од 5 јуни 1356 година објавува: 
Уредба за извршување на Законот за проширу-

вање уставот, законите и другите правни прописи 
на Народна Република Словенија на кооерскпто 
подрачје; 

Уредба за измени ва Уредбата за расподелом 
и откажување на станови; 

Одлука за ново определување бројот на судиите 
ири околиските судови во Народна Република "Сло-
венија; 

Решение за именување дополнителни членови 
во управниот одбор на Кидеичевиот фонд; 

Решение за именување претседател и членови 
на управниот одбор на Прешереовиот фонд; 

Решение за именување претседател и членови 
на управниот одбор на установата со самостојно ф и -
нансирање „Господарело разставишче'г; 

Објава од Републичката изборна комисија на 
НР Словенија за потврдата на кандидатурата за 
избор на народен пратеник во Републичкиот собор 
на Народното собрание на Народна Република Сло-
венија ; 

Објава од Републичката изборна комисија на 
НРС за потврда на кандидатурата за избор на наро-
ден (пратеник во Соборот на производителите на На-
родното собрание на Народна Република Словенија. 

Во бројот 19 од 14 јуни 1956 година објавува само 
одлучни од народни одбори. 

Во бројот 20 од 21 јуни 1955 година објавува: 
Уредба за измени и дополнувања на Уредбата 

за организацијата и работата на Извршниот совет 
и Народното собрание на Народна Република Сло-
венија ; 

Одлука за определување процентот од оној дел 
од добивката на градежните и монтажните прет-
пријатија,* претпријатијата за експлотација на шу-
миве и на претпријатијата за истражувачки работи 
кој влегува во општествениот инвестиционен фонд 
на околната во која претпријатието има свое седи-
ште; 

Објава оа резултатот на дополнителните избори 
за Републичкиот совет на Народното собрание на 
Народна Република Словени] а во 113 изборна еди-
ница] 
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Објава еа резултатот на дополнителните избо-
ра за Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Словенија во 46 
изборна единица: 

Исправка на Правилникот за измени на Правил-
никот за полагање мајсторски испити. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговић" во бројот 9 од 8 мај 1956 додуша обја-
вува ' 

Указ за прогласување на Законот за органите 
на управата во НР БиХ; 

Одлука за можноста повторно да се изберат за 
извонредни професори и доценти лица што не ги 
исполнуваат условите за тие звања: 

Решение за престанок на работата на Економ-
скиот институт во Сараево; 

Решеше« з а поништување на Решението на На -
родниот одбор на бивша та Околија сребренска во 
Братунац за оснивање испитна комисија за пола-
гање испити за занаетчиски мајстор; 

Наредба за организација и спроведување на мер-
ките со цел на спречување на сточните зарази во 
1956 година: 

Правилник за оставањето, организацијата и р а -
ботата на двегодишните основни училишта за воз-
расни ; 

Наредба за определување подрачја на испитните 
комисии за полагање испити за квалифицирани и 
високбквалифицирани возачи на моторни возила 
што со стручната опрема се здобиле преку практична 
работа; 

Решение за измени во соста вот на Око лиска та 
изборна комисија за избирање одборници во наро-
дните одбори, на подрачјето на околината Бања Лука; 

Решение на Изборната комисија на НР БиХ за 
распишување повторни изборила избирање народен 
пратеник во Соборот на производителите на Народно-
то собрание на НР БиХ; 

И з м е т во Списокот на постојаните судски тол-
кувачи. 

Во бројот 10 од 10 мај 1956 година објавува: 
Указ за прогласувавме на Општествениот план 

на НР БиХ за 1956 година; 
Указ за прогласување на буџетот на НР БиХ 

за 1956 година 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 11 од 12 мај 1956 година објавува: 

Одлука за утврдување престанок на пратенички 
мандат и за одредување дополнителни избори за 
упразнетото место на народен пратеник на Соборот 
на производителите на Народното соби ани е на НРМ 
во производите дната група индустрија, трговија и 
за ндетчиетво во изборната околија Тетовска II; 

Решение за оснивање Завод за рехабилитација 
ка лица со физички дефекти: 

Решение за прогласување Заводот за трансфу-
зија на крв во Скопје за установа со самостојно 
финансирање; 

Решение за прогласување Болницата за душевно 
болни во Вардов ци — Скопска околија за установа 
со самостојно финансирање; ^ 
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Решение за оснивање училишта за болничари; 
Правила за изменување на Правилата на Земјо-

делскиот испитателен институт во Скопје; 
Одлука за отпочнување со работа на Околискиот 

суд во Струга; 
Одлука за одредување рок за довршување ра-

ботите околу заменувањето и издавањето на работни 
книшки; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избор на народен пратеник на Соборот на про-* 
И ЗБОДителите во групата индустрија, трговија и зЗА-
наетчиство во изборната околија Тетовска II; 

Решение за одобрување ©опивањето и работата 
на Друштвото за техника на заварувањето на НР 
Македонија; 

Решеше за одобрување оставањето и работата 
на Друштвото за заштита на материјалот ла НР 
Македонија; 

Исправка на Општествениот план на Народна 
Република Македонија за 1955 година-

Во бродот 12 од 19 мај 1956 година објавува: 
Општествен изам на НР Македонија за 1956 го« 

дима: 
Закон за буџетот на НР Македонија (Републич-

киот буџет) 'ла 1956 содава; 
Закоп за завршната сметка по буџетот на НИ 

Македонија за 1954 година; 
Објава за потврдување кандидатура за дополни-

телните избори за народен пратеник. 

СЛУЖБЕНИ ЛМГТ НАДОИМЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе® 
во бројот 7 од 28 април 1956 година објавува: 

Одлука за нормите на данокот на доход за 195б 
година; 

Одлука за количините на в ш и режија што 
можат да се трошат во домаќинствата без плаќање 
данок на промет: 

Одлука за измени на Одлуката за определува-
ње граници до кои можат да се пропишуваат оп-
штински такси и данок на проклет. 

Во бројот 8 од 5 мај 1956 година објавува: 
Решение за измени и доно лишија на Решението 

з а оснивање Станицата за овоштарство во Би јело 
Поље, / 

Решение за оснивање на културно-умегничката 
пословница како установа со самостојно /фмиа®* 
сирење; 

Решение за оснивање Центарот за културно* 
просветен филм како установе со самостојно финана 
сира ње; 

Програма на стручниот дел на испитот за жвалж* 
'фицирани работници од транспортната струка, I 

Во бројот 9 од 10 мај 1956 година објавува: 
Општествен план на Народна Република Црна 

Гора за 1956 година; 
Заков за буџетот на Народна Република Црна 

Гора (Републичкиот буџет) ©а 1956 годшвад 
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Закон за органите на управата во НР Црна Гора; 
Одлука за временско финансирање на НР Црна 

Гора за април 1956 година; 
Одлука за одредување постоток од годишниот 

износ на данокот на доход што има да се наплати 
во 1L ТИ и IV тримесечје 1956 година. 

Во бројот 10 од 22 мај 1956 година објавува: 
Закон за задолжително запишување и праќање 

деца во училишта за осумгодишно школување; 
Закон за Вишата педагошка школа; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

шумите; 
Закон за завршната сметка на НР Црна Гора; 
Одлука за определување бројот на судиите во 

Окружниот суд Бијело Поље и за разрешување и 
избор на судиите во Окружниот суд во Бијело Поље 
и во Окружниот суд Титоград; 

Одлука за определување бројот на судиите, за 
разрешување на претседателот и за избирање прет-
седател и судија во Окружниот стопански суд во 
Титоград; 

Решение за определување носител на кредитите 
за инвестициона изградба во електростопанството; 

Одлука за определување височината на држав-
ните такси на воденици на потоци и реки и на хи-
бридна лоза и за определување максималните износи' 
Јна општинските такси што народните одбори на око-
лиите можат да ги заведуваат на бочви и на уљари; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за определување подрачјето и за внатрешната орга-
низација и работењето на техничките секции за 
патишта. 

Во бројот И од 5 јуни 1956 година објавува: 
Одлука за престанок со работа на укинатите и 

за отпочнување со работа на основаните органи на 
управата на Народна Република Црна Гора; 

Одлука за установување заеднички Секретаријат 
на Советот за народно здравје и на Советот за соци-
јална заштита на Народна Република Црна Гора; 
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Одлука за органите на управување, начинот на 
управување и работење на републичкиот фонд за 
станбена изградба; 

Решение за разрешување на државни секретари, 
на секретари во Извршниот совет и на секретари на 
Советот на Народна Република Црна Гора; 

Решение за назначување на државни секретари, 
на државни потсекретари, на секретари во Извр-
шниот совет и на секретари на Советот на Народна 
Република Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

481. Правилник за команданте знамиња и 
пламенци и за ранговните знамиња во 
Југословенската воена морнарица — — 681 

482. Решение за поштенската тарифа за* пи-
смени пратки и вредносни писма во со-
обраќајот меѓу Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и Романската На-
родна Република — —" — — — — 683 

483. Решение за поштенската тарифа за пи-
смоносни и вредносни писма во сообра-
ќајот меѓу Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија и Народна Република 
Бугарија — — — — — — — — 683 

484. Решение за пуштање во оптек на серија 
пригодни поштенски марки со мотиви од 
јадранската фауна — — — — — — 684 

485. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на добитокот 
за колење наменет -за извоз — — — 684 

Исправка на Одлуката за надоместокот (рег-
ресот) при купувањето на вештачки ѓу-
бриња и средства за заштита на растени-
јата за потребите,на селското стопанство 685 

Исправка на Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за кои. е 
издадена дозвола за пуштање во промет 
на територијата на Југославија — — — 685 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ' 
Со Решението на Сојузниот извршен совет бр. 2012 од 11 мај 1956 година, годишна-

ва претплата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1956 година зголемена е од 1200 на 1JWI 
динари. 

Повторно се покануваат претплатниците разликата од ЗОО дин. за по еден при-
мерок да ја дозначат на жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ" — Белград, 
бр. 1032-Т-220. 

Им се обрнува внимание на претплатниците да ја положат доплатата најдоцна 
до 15 септември 1956 година, во спротивно ќе им биде запрено отпремање™ на листот 
од 1 октомври 1956 година. 
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