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492. 
Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 

ФНРЈ, а со цел да се примени правилно законот, Пре-
ѕидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ АМНЕСТИЈА 

И ПОМИЛОВАЊЕ 

Во членот 6 од Законот за давање амнестија и 
Помиловање е определено дека молбата за помило-
вање може да се повтори дури по истекот на една 
година од денот на донесеното решение по поране-
шната молба а за делата за кои изречената казна 
изнесува преку 10 години лишени е од сл обола со 
Присилна работа односно сега со строг затвор, дури 
по 'истекот на две години од донесеното решение по 
поранешната молба за помиловање. , 

Овој пропис треба да се разбере така штс сроко-
вите определени во овој член да се сметаат . д по-
следниот акт со кој е одлучено за молбата за поми-
ловање па било тој акт да е донесен по поединечни 
молби за помиловање во форма на одлука, било да е 
донесен во форма на Указ за помиловање осудени 
лица. 

С б,р. 1242 
22 јули 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

493. 
Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 

ФНРЈ, а со цел да се примени правилно законот, Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 87 СТ. 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
Во членот 87 ст. 7 од Законот за државните слу-

жбеници е определено дека на службеник не може 
да му се откаже службата додека отсуствува поради 
болест односно поради лекување и опоравок. 

Како болест која претставува пречка за отказ на 
службата По чл. 87 ст. 7 од опоменатиот закон треба 
да се смета таква болест која трае подолго од 7 дена. 
Спрема тоа, на службеник кој отсуствува поради бо-
лест односно поради лекување и опора® ок помалу од 
7 дена може да му се даде отказ. 

С. бр. 1243 
22 јули 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, ; Претседател, 
Перуничић е. p. др Иван Рибар, е. р. 

494. 
Врз основа на чл. 78 ст 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, на предно- од Претседателот на 
Советот за промет со стоки иа £ лан ата на ФНРЈ и 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАРЕД-
БАТА ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ во угостителството 

ЗА ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР 
1. Точ. 1 ст. 1 од Наредбата за повластите во 

угостителството за време на користење годишен од-
мор („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/52) се менува 
и гласи: 

„Право на попуст од продажните цени ил панси-
он ските угостителски услуги во пансионскнте уго-
стителски дуќани на државните и задружните уго* 
стителски претпријатија, во одморалиштата на син* 
Локалните органи, на државните стопански претпри-
јатија и надлештва, на Југословенската народна ар-
мија, на Управата на државната безбедност, на На-
родната милиција и во ученичките и младинските 
одморалишта во туристичките места имаат следните 
лица: 

а) работниците и службениците на претприја-
тијата, установите и надлештвата што се членови па 
Сојузот на синдикатите на Југославија, а по постое-
в т е прописи здобиле право на. користење платен 
годишен одмор, како л членовите на синдикатите на 
Слободната Територија на Трет — државјани на Феде-
ративна Народна Република Југославија; 

б) припадниците на Југословенската народна 
армија, на Управата на државната безбедност и на 
Народната милиција; 

в) студентите на универзитетите и г.исоки 
школи; 

г) личните и фамилијарните пензионери. 
Правото на попуст го имаат и членовите на по-

блиската фамилија на лицата споменати во претход-
ниот став. Право на попуст нема брачен другар нио 
се занимава со приватна дејност како со постојано 
занимање (занаетчии, лекари, адвокати и др.)". , 

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федертгпвг" 
Народна Република 'Југославија". 

Бр. 1980 
6 август 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, ј 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ ! 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. р. 
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495. 
Врз основа на чл. 31 од Законот за планското 

управување со народното стопанство, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБВРСКАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА КУПУВААТ, ЧУВААТ И ПРО-
ДАВААТ СТОКИ ПО БАРАЊЕ ОД УПРАВАТА ЗА 

МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ 
1. Стопанските претпријатија што ќе ги определи 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ се должни по 
барање од Управата за материјални резерви во сво-
ето име и за своја сметка да купуваат, чуваат и про-
даваат стоки од определен вид, количина и квалитет 
во висина на кредитот што им го одобрува и обе-
збедува за таа цел Управата за материјални резерви 
при Народната банка на ФНРЈ. 

2. Стопанските претпријатија се должни да имаат 
постојано на складиште количини стоки од определен 
вид и квалитет во висина на одобрениот кредит во 
смисла на точ. 1 од ова решение. 

3. Управата за материјалните резерви е должна 
да му обезбеди на претпријатието кредит при На-
родната банка на ФНРЈ за набавка на стоките и да 
му ги надокнади сите трошкови околу купувањето, 
чувањето и продавањето на стоките. 

4. Ако претпријатието ги продава стоките по на-
лог од Управата за материјалните резерви, по цените 
според условите на пазарот и поради тоа претрпи 
губиток, Управата за. материјални резерви ќе ја на-
докнади на претпријатието евентуалната разлика по-
меѓу набавната и продавната цена доколку продав-
ната цена е пониска, 

5. Ако претпријатието по налог од Управата за 
материјални резерви ќе продаде стоки по цените што 
се пониски од оние што им одговараат на условите 
на пазарот, Управата за материјални резерви ќе му ја 
надокнади на претпријатието евентуалната разлика 
помеѓу определената намалена продажна цена и цената 
што би ја постигнало претпријатието според условите 
на пазарот. 

6. За работните односи што се засниваат врз про-
писите од ова решение Управата за материјалните 
резерви и стопанските претпријатија склучуваат пи-
смен договор. 

7. Управата за матеошални резерви има право 
да врши контрола на работењето на претпријатијата 
во врска со купувањето, чувањето и продавањето 
на стоките по ов? решение. 

8 Споровите околу склучувањето на договорите 
ги решава Државната арбитража. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. 2626 
26 јули 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на наоодната одбрана, 

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

496. 
Врз основа на чл. 93 од Законот за Народната 

м или ција пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИСПИ-
ТИТЕ ЗА ЧИНОВИ НА ОФИЦЕРИТЕ НА НАРОДНАТА 

МИЛИЦИЈА 
Член 1 

Во чл. 2 од Привидни-кот за иштите за чинови на 
Ow.i)i',рите ип Народната милиција („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/49) третиот став се менува и гласи: 

„Комисијата се состои од: претседател, втор член 
и член испитувач. На членовите на комисијата им е© 
определуваат заменици." 

Член 2 
Во членот 11 ст. 1 место зборот „секретарот" са 

става зборот „комисијата". 
Во чл. 11 ст. 3 се исфрлуваат зборовите „и секре-

тарот". 
Член 3 

Во членот 12 ст. 2 место зборот „секретарот11 се 
ставаат зборовите „вториот член". 

Члан 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

20 јуни 1952 година 
Белград 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, е. р. 

497 . 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за склучување 

договори во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 103/46), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИСПОРАЧАА НА 
ОГРЕВ (ДРВО И ЈАГЛЕН) ЗА ШИРОКА ПОТРО-

ШУВАЧКА 

1. Трговските претпријатие што склучиле со 
производителите договори за испорачка на огревно 
дрво, црн јаглен и лигнит за широка потрошувачка 
можат да бараат измена на односните договори во 
поглед на договорените количини и цените. 

2. Трговското претпријатие — купувачот може 
да го постави барањето за измена на склучениот 
договор во смисла на точ. 1 од оваа наредба најдоцна 
во срок од десет дена од влегувањето во сила на 
оваа наредба. 

Барањата за изхмена на договорите поставени по 
истекот на срокот од претходниот став немаат деј-
ствие. 

3. Ако по барањето за измена на договорот не 
ќе се сложат продавачот и купувачот, склучениот до-
говор преставува да важи. 

4. Оваа наредба влегува во сила одма. 
Бр. 1941 

5 август 1952 година 
Белград 

Го застанеа Претседателот на Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ • 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

493 . 
Врз основа на чл. 43 од Уредбата за звањата и 

платите на службениците во здравствената служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), а во согла-
сност со Претседателот на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕ™ ЗА ПРЕ-
ВОДЕЊЕТО НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕ-

НАТА СТРУКА НА НОВИ ЗВАЊА И ПЛАТИ 
1 Во Напатствие™ за преводење на службени* 

ците од здравствената струка на нови звања и плати 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/52) ставот 1 од 
точ. 7 се менува и гласи: 

„При распоредувањето на службениците во зва-
њата фармацеут-специјалист, санитарен хе-мичар-спе* 
цијалист, санитарен инженер-специјалист и лекар-

Среда, 6 август 1952 
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специјалист РО определени платни разреди, комисијата 
за превожење треба да ја земе во обзир и одредбата 
на чл. 14 ст. 1 од новата уредба по која што службе-
ниците во звањата фармацеут, санитарен хемичар, 
санитарен инженер и лекар се унапредуваат во не-
посредно виши платен разред кога ќе положат испит 
за специјалноста. Оваа одредба треба да се разбере 
така што на овие службеници времето проведено во 
платниот разред што го имале пред ова унапреду-
вање да им се смета за натамошното напредување". 

2. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 9180 
16 јули 1952 година 

Белград 
Го застапува Министерот на Владата 

на ФНРЈ 
Претседателот на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука и култура, 
Родољуб Чолаковић, е. р. 

Согласен, 
Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

499. 
Врз основа на точ. 1 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за пропишување 
цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ 

ЦЕНИ НА МАЛО НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ 
1. За брашното и лебот се определуваат следни 

намалени единствени продав-ни цени на мало во сло-
бодна продажба: 

Динари 
за! 1 кг 

а) пченично брашно типот 90% мелење 
во житородните реони 27—30 
во други реони 31—32 

б) пченично брашно типот 76—16% 
мелење 
во жито ро дните реони 32—35 
во други реони 39—41 

в) леб од пченично брашно типот 90% 
мелење 
во житородните реони 26—28 
во други реони 29—30 

г) леб од 'пченично брашно типот 
76—16% 
во житородни реони 30—33 
во други реони 37—38 

Цените на брашното и лебот во рамките на це-
ните од претходниот став за поодделни места ќе ги 
определи претседателот на стопанскиот совет на вла-
дата на народната република. 

2. За пченично брашно од други типови мелење 
и брашно од други видови жита, како и за леб од 
пченично брашно од други типови мелење или од ме-
шано брашно од други видови жита и пченка, ^ про-
давните цени на мало во слободната продажба ќе ги 
определи претседателот на стопанскиот совет на вла-
дата на народната република во паритет според це-
ните од точ. 1 на ова решенине. 

3. Трговските претпријатија на мало, претприја-
тијата за печење леб и пекарските дуќани ги покри-
ваат своите трошкови околу набавката и продажбата 

на брашното и лебот, како и и трошковне за пе-
чење леб од разликата помеѓу определените продажни 
цени на мало во слободната продажба и наивните 
цени. 

4. За задавите на брашно и леб затечени на де-
нот на влегувањето во сила на ова решение тргов-
ските претпријатија, претпријатијата за печење леб и 
пекарските дуќани имаат право на надокнада на ра-
зликата во цената настаната со намалувањето на 
цените. 

Поблиско напатствие за надокнадата од претход-
ниот став ќе се пропише одделно. 

5. Ова решение ќе се применува од 6 август 1952 
година на кој ден престануваат да важат досегашните 
прописи за определување единствените цени на мало 
на брашното и лебот. 

Бр. 1684 
1 август 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

500 . 
Врз основа на точ. 1 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за пропишување 
цени н тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ 
ЦЕНИ НА МАЛО НА МАСТА И ШЕЌЕРОТ 

1) За маста и шеќерот се определуваат следни 
намалени единствени цени на мало во слободната 
продажба: 

Лин Јри 
за 1 кг 

а) маст, и тоа: 
во производните реони 180 
во други реони 190 

б) шеќер, и тоа: 
во кристал 145 
во коцка 170 

2) Продавните цени на мало за зејтинот за ја-
дење ќе ги определува претседателот на стопанскиот 
совет на владата на народната република во паритет 
според цените на маста определени во точ. 1 на ова 
решение. 

3) Трговските претпријатија на мало ќе ги по-
криваат трошковите на набавката и на продажбата 
на маста, на зејтинот за јадење и на шеќерот од 
разликата помеѓу набавките цени и продавните цени 
определени со ова решение. 

4) За запасите на маст, на зејтин за јадење и на 
шеќер затечени на денот на влегувањето ко сила на 
ова решение трговските претпријатија имаат право на 
надокнада на разликата^во цената настанела со нама-
лувањето на цените. 

Поблиско напатствие за надокнадата од претход-
ниот став ќе се пропише одделно. 

5) Ова решение ќе се применува од 6 август 1952 
година, на кој ден престануваат да важат досега-
шните прописи за определување единствените про-
давци цени на мало на маста, на зејтинот зз јадење 
и шеќерот 

Бр. 1687 
1 август 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 
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501. 
Врз основа на точ. 1 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за пропишување 
цени и тарифи („Службен лист -на ФНРЈ", бр 39/52) 
донесу Јам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ 

ЦЕНИ НА МАЛО НА ТУТУНОТ И ТУТУНСКИТЕ 
ПРЕРАБОТКИ 

1) За ту гун, тутунски преработки и цигар-пашф 
се определуваат следните единствени иродавни цени 

•за мало во слободната продажба, и тоа: 

а) Цигсрпња Динари 
У it за 20 цигарида 

„Македонија" 60 
„Карнер" 60 
»Оглед I, IV" 60 
,,Морава" 45 
„Плашта" — 45 
„Опатија" — 45 
„Оглед И, V, VI" 45 
„Сутјеска" — 40 
„Зета" 38 
„Оглед III" 38 
„Ибар" 30 
„Драва" 26 

Колекција цигарида за една 
кутија од 80 парчиња 500 

б) Цигари ' Динари 
за една цигара 

„Операс" 16 
„Тр а буко" 13 
„Порторико" 7 
Кратки домашни — 5 

в) Тутун Динари 
за 1 кг 

„Требињац" 5 .ООО 
„Зетски" 1.800 
За лула 650 
За лула екстра — — — — —• 1.600 
За џвакање — — — 650 

Динари 
еа 1 кг 

-) Бурмут 400 

Динари г' 
за 1 шишка 

од 30 ливчиња 
д) Цигар-папир 6 
Очне цени важат ка целата територија на Феде-

ративна Народна Република Југославија. 
2) За загасите на тутун и тутунски преработки 

затечени на денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение трговските претпријатие, угостителските прет-
пријатија и дуќани имаат право на надокнада на раз-
ликата во цената настаната со намалувањето на це-
ните. 

Поблиско напатствие за надокнадата од претход-
ниот став ќе се пропише посебно. 

3. ОВА решение ќе се применува од 4 август 
1952 година на кој ден престануваат да важат досе* 
гашните прописи за определување единствените про-
давци цени .на мало на тутунот, тутунските преработ-
ки и цигар-папир. 

Бр. 1689 
1 август 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

502 . 
Врз основа на точ. 4 од Решението за намалу-

вање единствените про давни цени на мало на бра-
шното и лебот и точ. 4 од Решението за намалување 
единствените продавци цени на мало на маста и ше-
ќерот пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАДОКНАДА НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА 
БРАШНОТО, ЛЕБОТ, МАСТА, ЗЕЈТИНОТ ЗА ЈА-
ДЕЊЕ И ШЕЌЕРОТ НАСТАНАТИ ПОРАДИ НАМА-

ЛУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 
1) Трговските претпријатија"* на мало (државните, 

задружните и на општествените организации), прет-
пријатијата за печење леб и пекарските дуќани, при 
кои ќе се затечат на 6 август 1952 година* залаел на 
брашно (пченично и 'ржело), леб, маст, зејтин за 
јадење и шеќер -имаат право на надокнада (регрес) 
на разликите што настанале поради намалувањето на 
цените врз основа на Решението за намалување един-
ствените продавци цени на мало на брашното и лебот 
и Решението за намалување единствените продавци 
цени на мало на маста и шеќерот. 

2) Надокнадата претставува разлика помеѓу изно-
сот што се добија кога ќе се пресметаат затечените 
запази по порано определените единствени цени и 
износот што се добија кога ќе се пресметаат зате-
чените запаси по цените определени со Решението за 
намалување единствените продавци цени на мало на 
брашното и лебот и со Решението за намалување 
единствените продавни цени на мало на маста и ше-
ќерот. 

Вака пресметаната разлика се одобрува на текг-
ќата сметка на претпријатието на терет на сметката 
бр. 800.484 — Разлика на намалувањето на цените на 
основните прехранбени производи. 

3) Во поглед на пописот на затечени запаси, под-
несувањето .на барањата за регрес и одобрувањето 
на регресот ќе се применуваат прописите од Напат-
ствието за пресметка, уплата и за регрес на разли-
ките настанати поради изменувањето на цените на 
стоките затечени во трговската мрежа и поради изме-
нувањето цените на услугите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/51). 

4) Ова напатствие ќе се применува од 6 август 
1952 година. 

Бр. 1686 
1 август 1952 година 

Белград 
Го застапува Министеоот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 

503 . 

Врз основа на точ. 3 од Решението За надокнада 
(регрес) на разликите во цената на шеќерот за прет-
пријатијата на прехранбената индустрија („Службен 
лист иа ФНРЈ", бр. 39/52) пропишувам 

i Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА НЛДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА 
РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА ШЕЌЕРОТ УПОТРЕ-
БЕН ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Претпријатијата на прехранбената индустрија 

можат да поднесуваат регресни барања врз основа 'на 
продадените количини овошни преработки, и тоа: , 
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за 1 кг мармалад — — — 22 
за 1 кг џем 26 
за 1 кг компот 8 
'за 1 кг кандирано овоштие — — 32 
за 1 кг слатко — — 30 
за 1 кг овошно желе — 26 
за 1 кг засладен овошен сируп 26 
за 1 кг пире од јаболки 6 
2. Регресното барање претпријатијата од точ. 1 

го поднесуваат до филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ при која имаат текуќа сметка. Со регресното 
барање поднесуваат пресметка на регресот, кон која 
ги приложуваат продажните фактури во кои мораат 
задолжително да бидат специфицирани видовите на 
овошни преработки ЈИ означени нето количините на 
тие преработки во килограми, како и доказ дека 
испорачката е извршена. 

3. Народната банка на ФНРЈ откога ќе ја про-
вери точноста на пресметката врз основа на доку-
ментацијата приложена кон барањето за регрес, ќе го 
одобри износот на регресното барање на терет на 
сметката бр. 800.500. 

4. Претпријатијата од точ. 1 се должни да им ги 
ладат на овластените органи на Народната банка на 
ФНРЈ и на другите надлежни органи, сите потребни 
податоци во врска со проверувањето на исправноста 
нз поднесените регресни барања. 

5. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1707 
29 јули 1952 година 

Белград 
Го застапува Министерот на 

финансиите на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 

. 504. 
Врз основа на точ. 2 од Решението за намалу-

вање единствените продавци цени на мало на тутуот 
и тутунските преработки, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАДОКНАДА НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА 
ТУТУНОТ И ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ НАСТА-

НАТИ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 
1. Трговските претпријатија на мало, угостител-

ските претпријатија и угостителските дуќани при кои 
ќе се затечат на 4 август 1953 година запаси на ту-
тун и тутунски преработки имаат право на надокнада 
(регрес) на разликите што настанале поради намалу-
вањето на цените врз основа на Решението за нама-
лувањето на единствените продажни цени на мало на 
тутунот и тутунските преработки. 

2. Надокнадата претставува разлика помеѓу изно-
сот што се добија кога ќе се пресметаат затечените 
запаси по порано определените единствени цени и из-
носот што се добија кога ќе се пресметаат затече-
ните записи по цените определени со Решението за 
намалување единствените продавни цени на тутунот 
и тутунските преработки. 

Важа пресметаната разлика се одобрува на теку-
ќата сметка на претпријатијата на терет на сметката 
бр. 800.485 — Разлика на намалувањето цените на 
тутунот. 

3. Во поглед на пописот на затечените запаси, 
поднесувањето на барањата за регрес, и одобрува-
њето на регресот ќе се применуваат прописите на 
Напатствие™ за пресметка, уплата и за регресот на 
разликите настанати поради изменувањето цените на 
стоките затечени во трговската мрежа и поради изме-
нувањето цените на услугите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/51). 

4. Оза напатствие ќе се применува од 4 август 
1952 година. 

Бр. 1690 
1 август 1952 година 

Белград 
Го застапува Министерот ^ 

финансиите на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. P. 

505. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменувања 

и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и 
цените на стоките за широка потрошувачка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/51) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УКИНУВАЊЕ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО 

- СНАБДУВАЊЕ СО ОГРЕВ 
1. Се укинува обезбеденото снабдување на по-

трошувачите со огрев (со дрво и јаглен). 
Од денот на влегувањето во сила на ова реше-

ние државните трговски претпријатија за трговија со 
огрев ќе го продаваат дрвото и јагленот по слободно 
формираните цени. 

Потрошувачите можат та купуваат огрев и на 
индустриски бонови со попуст од 80°!о од пролетната 
цена/ 

2. Државните трговски претпријатија за трговија 
со огрев се должни да извршат во срок од 10 дена 
по влегувањето во сила на ова решение конечна пре-
сметка на надокнадата (регресот) на разликата по-
меѓу слободно формираните цени и пониските цени 
по кои го продавале огревот врз основа на потрошу-
вачите карти за огрев (,,К"-карти). 

3. Ова решение ќе се применува од 2 август 
година, на кој ден престанува да важи Решението за 
снабдувањето со огрев („Службен лист на ФН1 ј , 
бр. 32/52). 

Бр. 1691 
1 август 1952 година 

Белград > t m i l 
Министер на стадата на ФпНЈ 

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

506 . 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување 

и дополнување на Уредбата за слободна продажба и 
цените на стоките за широка потрошувачка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), а во врска со Ре-
шението за укинување на обезбеденото снабдување 
со огрев, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ЕДНОКРАТНА НАДОКНАДА ЗА НЕИ-

СКОРИСТЕНИТЕ ПОТРОШУВАЧКИ КАРТИ 
ЗА ОГРЕВ 

1. На лицата на кои во смисла на Решението за 
снабдувањето со огрев („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/52) им се издадени нови карти за обезбедено 
снабдување со огрев (со дрво и јаглен) по пониските 
цени ќе им се издаде еднократна надокнада за неп-
скористените потрошувачки карти за огрев („К"-
кзрти) според прописите од ова решение. 

2. Еднократната надокнада изнесува за цела неи-
скористена потрошувачка карта за огрев (,,К"-карта) 
800 динари, односно 400 динари за неискористен бон 
за дрво и 400 динари за неискористен бон за јаглен. 

Оваа надокнада ќе се исплатува во индустриски 
бонови 

3. За да се оствари еднократната надокнада на 
сите потрошувачи што имаат право на обезбедено 
снабдување со огнев во смисла на прописите од 
Решеше™ за снабдувањето со огрев ќе им се изда-
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дат нови (,,К"-карти) на начинот пропишан со тоа 
решение. 

4. Надокнадата во смисла на ова решение ќе ја 
издаваат: 

а) на лицата во работен (службенички) однос 
претпријатијата, надлештвата и установите преку 
исплатните благајни; 

б) на другите лица здруженијата на инвали-
дите, здруженијата на пензионерите и други органи-
зации што ќе ги определи советот за стопанството на 
народниот одбор на околијата (градот) во согласност 
со филијалата иа Народната банка на ФНРЈ. 

Надокнадата се исплатува по списоци на имате-
лите на неискористени „К"-карти односно неискори-
стени бонови за дрво односно за јаглен. 

Требувањето на индустриските бонови, поради 
исплата на4 надокнадам, ќе го вршат претпријатијата, 
надлештвата и другите оогнизации кај филијалите на 
Народната банка на ФНРЈ врз основа на список на 
имателите на неискористени „К"-карти односно на 
неискористени бонови. 

5. Надокнадата по ова решение се исплатува на 
терет на сметката бр. 800499 — „Разлики на цените 
кај огревот". 

6. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1692 
1 август 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

507. 
Врз основа на точ. 2 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за пропишување 
пени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ', бр. 39/52), 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРЕ-
ВОЂЕЊЕ ОГРЕВ НАМЕНЕТ ЗА ШИРОКА ПОТРО-

ШУВАЧКА 
1) Во внатрешниот железнички, поморски и реч-

ни сообраќај возаринските ставови за превозење 
огревно дрво, црн јаглен и лигнит се намалуваат за 
75% од редовните тарифи. 

2) Намалените тарифни ставови од претходната 
точка важат само за превозење огревно дрво, црн 
Јаглен и лигнит што се наменети за широка потро-
шувачка. 

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

Бр. 1693 
1 август 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

508. 
Врз основа на Решението за укинување на обе-

збеденото снабдување со огрев и Решението за на-
малувањето на тарифните ставови га нревозење 
огревно дрво, црн јаглен и лигнит наменет за широка 
потрошувачка, а во согласност со Претседателот на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, 
донесувам 

Т> ^ !'<« Р н и F 
ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) 75% ОД ИЗНОСОТ НА 
ТРОШКОВИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ЗАПАСИТЕ НА 
ОГРЕВ ВО ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ТР-

ГОВИЈА СО ОГРЕВ 
1» Државните претпријатија за трговија со огрев 

имаат право на надокнада (регрес) 75% од износот 

на платените трошкови за превоз во железничкиот^ 
поморскиот и речниот сообраќај, .од утоварната ста-
ница на продавачот до истоварната станица на купу-
вачот, на запалите на огрев * (огревно дрво, црн ја-
глен и лигнит) што се затекнале кај нив на 2 август 
1952 година, како и за количините на огрев затечени 
на пат за кои се платени тр ош« ов ит е за превоз заклу-
чно до 5 август 1952 година. 

2. За да го остварат правото на надокнада по 
точ. 1 од ова решение, државните претпријатија за 
трговија со огрев ќе и' поднесат на филијалата на 
Народната банка ha ФНРЈ при која имаат текуќа 
сметка, регресно барање со следни податоци: 

а) за залаевте на огрев што се затекнале кај 
нив на 2 август 1952 година, како и за количините на 
огревот затечен на пат, за кој се платени трошковне 
за превоз заклучно до 5 август 1952 година. 

Овие податоци мораат да се дадат одвоено по 
количината и по вредноста, и тоа одделно за огревно 
дрво, одделно за црн јаглен и одделно за лигнит; 

б) за платените трошкови за превоз во же-
лезничкиот, г оморскиот и речниот сообраќај на за-
памте на огрев од претход! нот став. Овие трошкови 
претпријатието ќе ги утврди така што од товарните 
листови и слични документи — по кои набавките на 
огревот од 1 јануари до 6 август 1952 година се пла-
тени и пресметани трошковне за превоз на огревог 
од утовариата станица на продавачот (производи-
телот) до истоварната станица на купувачот (тргов-
ското претпријатие) — ќе ги утврди просечните тро-
шкови за превоз за единица на мера на огревот т. е. 
за 1 м3 огревно дрво односно за една тона црн јаглен 
и за една тона лигнит. Износот што ќе се добие со 
применувањето на вака утврдените просечни тро-
шкови за превоз на запасите на огрев утврдени по 
претходниот став — претставува вкупен износ за 
плаќање; на трошковне за превоз на запасите на 
огрев. 

3. Надокнада!а по ова решение се одобрува на 
терет на сметката бр. 800499 — „Разлика на цените 
кај огревот". 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1942 
5 август 1952 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите 

иа ФНРЈ, 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

509. 
Врз основа на чл. 63 од Уредбата за определу-

вање и преводење на пензиите и инвалнднините 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ 
НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИ И ФАМИЛИЈАРНИ 
ПЕНЗИИ И ИНВАЛИДНИНИ ВО БОНОВИ ЗА КУПУ-
ВАЊЕ ИНДУСТРИСКИ СТОКИ СО ПОПУСТ ОД 80% 

1) На уживателите на лични и фамилијарни пен-
зии и инвалиднини им се. исплатува 27% од тие при-
надлежности во бонови за купување ндустриски сто-
ки со попуст од 80%. 

Боновите за купување индустриски стоки со по-
пуст од 80% се пресметуваат во парична вредност 
од 4 динари по единица. 

Среда, 6 август 1962 
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2) Напатствија и објасненија за начинот на испла-
тата на делот од принадлежностите на пензиите и 
инвалиднини^ во бонови ќе донесува, по потреба, 
Претседателот на Советот за народно здравје и со-
цијална политика на Владата на ФНРЈ во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува ПоИ исплатата на пензиите и инвалидни-
н и ^ што им припаѓаат на уживателите од 1 јули 1952 
година по Уредбата за определување и преводење н? 
пензиите и пева ли дишите. 

Бр. 10906 
31 јули 1952 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 

510. 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за укинување 
Новинарската и дипломатска висока школа во Бел-
град („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/52), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕМИН НА СТУДЕНТИТЕ ОД УКИНАТАТА 
НОВИНАРСКА И ДИПЛОМАТСКА ВИСОКА ШКОЛА 

ВО БЕЛГРАД НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ 

1. На студентите од укинатата Новинарска и ди-
пломатска висока школа во Белград што имаат че-
тири односно шест заверени семестри, а ги продол-
жуваат студиите на економски, правен и филозофски 
факултет и на географската група на природно мате-
матички факултет им се признаваат четири семестри и̂ 
следните »елити од предметите: 

а) на економ оки факултет: Економска геогра-
фија на ФНРЈ, Економска географија на светот, Пра-
вен систем на ФНРЈ како Уставно право на ФНРЈ I 
и П дел, Политичка економија I и II дел како пар-
цијални испити од прва и втора година и странските 
јазици што ги положиле како задолжителни предмети, 
ако се изучуваат тие јазици на економски факултет; 

б) на правен факултет: Политичка економија 
I и II дел, Правен систем на ФНРЈ како Уставно 
право на ФНРЈ, Историја на дипломатијата како 
Дипломатска историја, Меѓународно јавно право, Ме-
ѓународно (приватно право и странските јазици што ги 
положиле како задолжителни предмети, ако се изучу-
ваат тие јазици на правен факултет; 

в) на филозофски факултет: 
— на филозофска и педагошката група: Поли-

тичка економија I и II дел, Историја на филозофи-
јата како парци ја лен испит од прва и втора година 
и странските јазици што ги положиле како задолжи-
телни предмети, ако се изучуваат тие јазици на овие 
групи; 

— на групите за странски јазици (според главниот 
странски јазик што го изучувале): странските јазици 
што ги положиле како задолжителни предмети, но 
само како годишни испити од прва и втора година 
односно група за странски јазици; 

— на други групи на филозофски факултет и на 
географската група на природно-математички факул-
тет: Политичка економија I и II дел, Историја на фи-
лозофијата и странските јазици што ги положиле 
како задолжителни предмети, ако се изучуваат тие 
предмети на овие групи. 

Положените испити на укинатата Новинарска и 
дипломатска висока школа од предметот Општа исто-
рија I и II дел, односно од предметите Економска 
географија иа ФНРЈ и Економска географија на све-
тот, се признаваат на филозофски факултет односно 

на географската група на ториродно-математички фа-
култет како парцијални »опити со полагање дополни-
телен испит во обемот што ќе го определи советот 
на факултетот. 

2) Студентите од укинатата Новинарска и дипло-
матска висока школа што ќе се запишат на факул-
тетите Од претходната точка, можат заостанатите 'ис-
пити — спрема признаените семестри — да ги пола-
гаат во испитните срокови што важат за агосолвси-
тите на односните факултети. 

3) На студентите од укинатата Новинарска и ди-
пломатска висока школа што ќе ги продолжат студи-
ите на факултетите од точ. 1, а имаат шест заверени 
семестри, советот на односниот факултет ќе им го 
признае дополнително петтиот и шестиот семестар 
ако ги положат сите заостанати испити за тие семе-
стри до запишувањето во зимскиот семестар на шк од-
ената 1953/54 година. 

4) Агосолвентите од укинатата Новинарска и ди-
пломатска висока школа можат да ги полагаат прео-
станатите завршни попити по досегашниот наставен 
план и програмата на таа школа во есенскиот (сеп-
темвриски) срок 1952 година, а најдоцна во зимскиот 
(јануарски) срок 1953 година. Преостанатите завршни 
испити ќе ги полагаат пред комисијата која ќе се 
формира од наставниците на таа школа. 

На апсолвенти те што ќе дипломираат во сроко-
вите од претходниот став ќе им се издаде диплома 
за завршените студии на Новинарската и дипломатска! 
висока школа. 

Апсолвентнте што не ќе дипломираат до крајот 
на јануари 1953 година, а ги продолжат студиите на 
факултетите од точ. 1, ќе им се признаат семестрите 
и положените испити според одредбите од ова ре-
шение. 

5) Сите други прашања во врска со преминот на 
студентите од укинатата Новинарска и дипломатска 
висока школа на други факултети ќе ги решаваат во 
својата надлежност советите на односните факултет« 
во рамките на одредбите од ова решение. 

6) Студентите о,д укинатата Новинарска и дипло-
матска висока школа го задржуваат статусот на сту-
денти до почетокот на школската 1952/53 година. 

7) Одредбите од ова решение важат во сето и 
за вонредните студенти од укинатата Новинарска и 
дипломатска висока школа. 

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

Бр. 5718 
1 август 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за научеа 
и култура, 

Родољуб Чолаковић е. р. 

511 . 
Врз основа на точ. 2 од Решението за определу* 

вање одделна такса за сместување во угостелските 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52), а во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОД-
ДЕЛНА ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УГОСТИТЕЛ-

СКИТЕ ДУЌАНИ 
1) Одредбите под ж) на точ. 1 од Решението за 

ослободување од плаќање одделна такса за сместу-
вање во угостителските дуќани („Службен лист ка 
ФНРЈ", бр 15/52) се менува и гласи: 

,,ж) шофе-рите, полутата и канцеларискиот пер-
сонал на дипломатските мисии кога ќе се сместат ir> 
придружба на дипломати во пансионско угости гелски 

дуќани во туристичките мссгл" 
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2) Ова решение ќе се применува од 1 јули 1952 
година. 

Бр. 1593 
31 јули 1952 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић с. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, с. р. 

Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното срам-
нување со изворниот текст, установи дека во Правил-
никот за додатокот За теренска работа на службени-
ците во геодетската служба, објавен во „Службениот 
лист на ФНРЈ", бр. 35 од 1 јули 1952 година се пот-
крала долу наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОДАТОКОТ ЗА ТЕРЕНСКА 
РАБОТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ГЕОДЕТСКАТА 

СЛУЖБА 
Во чл. 3, ст. 2, во третиот ред озгора место „90%" 

треба да стои „95%". 
Од Советот за законодавство и изградба На на-

родната власт на В л а д а т а ^ а , 6 , август 1952 год. 

ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛО-

БОДНАТА ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ 
„Службени лист Војне управе ЈНА Југословена^ 

зоне Слободне Територије Трста" во бројот 5 од 31 
јули 1952 година објавува: 

Наредба бр. И за проширување важноста на Кри-
вичниот законик на ФНРЈ; 

Наредба бр. 12 за проширување на Основниот за-
кон за прекршоците на ФНРЈ; 

Наредба бр. 13 за проширување важноста на 
Уредбата од Владата на ФНРЈ за основите на рабо-
тењето на стопанските претури јатима; 

Наредба бр. 14 за проширување важноста на 
Уредбата од Владата на ФНРЈ за расподелба на 
фондот на платите и за заработите на работниците 
и службениците на стопанските претпријатија; 

Наредба бр. 15 за .проширување важноста на 
Уредбата од Владата на ФНРЈ за каматните стопи; 

Наредба бр. 16 за проширување важноста на 
Уредбата од Владата на ФНРЈ за данокот на фондот 
на платите; 

Наредба бр. 17 за проширување важноста на 
Уредбата од Владата на ФНРЈ за увозот и извозот 
на стоки и за девизното работење; 

Наредба бр. 18 за проширување важноста на 
Уредбата од Владата на ФНРЈ за платите на работни-
ците и службениците во задругите и задружните 
организации; 

Наредба бр. 19 за проширување важноста на 
Уредбата од Владата на ФНРЈ за плаќање на (работни-
ците и наместениците запослени кај приватните 
работодавци; 

Наредба бр. 20 за второ изменуваше и допол-
нување на Одлуката за уредување на народните су-
дови; 
•••• Наредба бр. 21 за четврто изменување и допол-
нуеање на Одлуката за обивањето и надлежноста 
ќа Јавното обвинителство за Истарског окружие; 

Наредба бр. 22 за изменувања и дополнувања 
на Одлуката за Јавната арбитража; 

Наредба бр. 23 за второ изменување на Одлу-
ката за дициплпнската одговорност на јавните слу-
жбеници.' 

С О Д Р Ж А Ј 
Страна 

765 
Задолжително толкување на чл. 6 од За 

, ^конот за давање амнестија и помиловање 
493.Ј/Задолжително толкување на членот 87 став 
^ 7 од Законот за државните службеници — 765 
494. Наредба за изменувања и дополнувања на 

Наредбата за повластивте во угостител-
ството за време на користење годишен од-
мор — 765 

495. Решение за обврската на определени сто-
пански претпријатија да купуваат, чуваат и 
продаваат стоки по барање од Управата за 
материјални резерви — — — , 766 

496. Правилник за изменувања на Правилникот 
за испитите за чинови на офицерите на 
Народната милиција — — — 766 

497. Наредба за измена на договорите за испо-
рача на огрев (дрво и јаглен) за широка 
потрошувачка — — — — 7 бб 

498. Напатствие за изменување на Напатствие™ 
џ за преводењето на службениците од здрав-

ствена струка на нови звања и плати — 766 
499. Решение за намалување единствените про-

давни цени на мало на брашното и лебот 767 
500. Решение за снижување на единствените 

продажни цени на малу на маста и шеќерот 767 
501. Решение за намалување единствените про-

давни цени на мало на тутунот и тутун-
ските преработки — — — 768 

502. Напатствие за надокнада на разликите во 
цените на брашно, леб, маста, зејтинот за 
јадење и шеќерот настанати поради нама-
лување на цените — — — 768 

503. Напатствие за начинот на надокнадата (ре-
гресот) на разликите во цената на шеќерот 
употребен во производството на претпри-
јатијата на прехранбената индустрија 

504. Напатствие за надокнада на разликите во 
цената на тутунот и тутунските преработки 

^ Застанати поради, намалувањето на цените 769 
i05 Решение за укинување На обезбеденото 
гч, снабдување со огрев — 769 
Об Решение за давање еднократна надокнада 

1 за н©искористените потрошувачки карти за 
огрев — • 769 

507. Решение За намалување тарифните ставови 
за превозење огрев наменет за широка по-
трошувачка 770 

508. Решение За надокнада (регрес) 75% од из-
носот на трошковне за превоз на запасите 
на огрев во државните претпријатија за тр-
говија со огрев — — 770 

509. Решение За исплата на дел од принад^е-
жностите на уживателите на лични и фа-
милијарни пензии и инвалидни!! во бонови 
за купување индустриски стоки со попуст 
од 80% 770 

510. Решение за премин на студентите од уки-
натата Новинарска и дипломатска висока 
школа во Белград на други факултети — 771 

811. Решение за изменувања и дополнувања на 
Решението за ослободување од плаќање < 
одделна такса за сместување во угостител-
ските дуќани 771 

Исправка на Правилникот ва додатокот За те-
ренска работа на службениците во геодет-
ската служба 772 

768 

Издавач! „Службен шет ва ФНРЈ" новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевиве Марка 
в л & — Директор в одговорен уредник Свобода* At Ненадов, Улица Кралевиве Марка бр, & - П е т 0 

Југословенското штампарско претпријатие. Белград 


