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732. 
О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА 
НА УКАЗИТЕ ОД ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФНРЈ ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕМЕТО 
ОД V ДО VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА 

СКУПШТИНА НА ФНРЈ (ВТОРО СВИКУВАЊЕ) 

Врз основа на чл. 74 точ. 6, 13 и 15 од Уставот 
на ФНРЈ и чл. 3 и 13 од Правилникот за работата на 
Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници 
на Сојузното веќе и Веќето на народите, Народната 
скупштина на ФНРЈ на својата заедничка седмица 
на 27 декември 1952 година донесе одлука која гласи: 

Се потврдуваат указите што ги донесе Президиу-
мот на Народната скупштина на ФНРЈ врз основа на 
чл. 74, точ. 6, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ во времето 
од V доVI редовно заседание на Народната скупштина 
на ФНРЈ (второ свикување), и тоа: 

1) Указ за времено финансирање на народните ре-
публики, автономните и административно-територијал-
ните единици, У. бр. 588 од 5 април 1952 година; 

2) Указ за изменување просечните стопи на акуму-
лацијата и фондовите утврдени во Законот за опште-

ствениот план на Федеративна Народна Република Ју-
гославија за 1952 година, У. бр. 1387 од 25 јули 1952 
година; 

3) Указ за изменување просечните стопи на акумуг 
лацијата и фондовите утврдени во Законот за опште-
ствениот план на Федеративна Народна Република Ју -
гославија за 1952 година У. бр. 1772 од 16 октомври 
1952 година; 

4) Указ за разрешување Министерот-Генералниот 
секретар на Владата на ФНРЈ Љубодраг Ѓуриќ, У. бр. 
1917 од 10 ноември 1952 година; 

5) Указ за разрешување од должност Потпре т<се*» 
дателот на Владата на ФНРЈ Благое Нешковић У 6ipv 
1933 од 15 ноември 1952 година; 

6) Указ за разрешување од должност Министерот 
на по мор ств ото на Владата на ФНРЈ Макс Баќе, У. бр. 
1976 од 22 ноември 1952 година; 

7) Указ за попис на населението на територијата 
на Федеративна Народна Република Југославија на 3 1 
март 1953 година., У. бр. 2119 од 17 декември 1953 
година. 

Претседател Потпретседател! 
на Венето на народите, на Сојузното веќ^у 

Јосип Видмар, е. р. Фрањо Тажи, е. pw 

733. 
У К А З 

Врз обнова на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во враќа со чд. 6 точ. 3 о>л Законот за Пр е знану мот на 
Народната скупштина на ФНРЈ, Превид кумот на« Народната! •скупштина на- ФНРЈ го прогласува Законот еа 
општ од ,р ж а-BiH ата завршна сметка за 1951 година ко ј го донесоа Сојузното! веќе и Веќето на народите на 
Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 27 декември 1952 падина, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ОПШТО ДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 1951 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1951 година по ошит од рж ав и ат а за-

вршна сметаа изнесуваат, и тоа: 
Приходи » Дин. 159.550,871.736.— 
Расходи 172.179,903.251.— 
Вишок на расходите Дин. 12^629,031.515.— 

Член 2 

Општодржавната завршна сметка за 1951 година ги содржи остварените приходи и извршените: 
расходи по Оишгтодержавеиот буџет за 1951 година и дополнителните буџети на Народна Република 
Србија, Народна Република Хрватска и Народна Република Македонија', и тоа: 

а) по сојузниот буџет 
Приходи Дин. 87.689,436.503.— 
Расходи 99.997,567.457.~T 
Вишок на расходите Дин. 12~308,130.954^ 

б) по државните беџети иа народните републики, и тоа: 
1) на Наводна Република Србија: 

Приходи иго рестублмсиот бјувдет Д,И1Н« 18.883,641.660.— 
Приходи по буџетите на автономиите единици; П А Т Е Л О 

и нар о д и ж е одбори Дин. 9.672,302.499.— 
Вкупни приходи ио државниот буџет на На- ™ r r r - , 

родеа Република Србија ' Дин. 28.555,944.159.— Дин. 28.555,944.159.— 
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Расходи по републичкиот буџет — Дин. 16.708,379.323,— 
Расходи по буџетите на автономиите единици 

и народните одбори Дин. 8.621,093.580.-— 
Вкупни расходи по државниот буџет на На-

родна Република Србија Дин, 25.329,472.903.— 
Вишок на приходите по државниот б|у|џет на 

Народна Република Србија 
2) на Народна Република Хрватска: 

Приходи по републичкиот буџет Дин. 9.618,607.747.-
Приходи по буџетите на народните одбори — 
Вкупни приходи по државниот буџет на На-

родна Република Хрватска ~ 
Расходи по републичкиот буџет — 
Расходи по буџетите на народните одбори — 
Вкупни расходи по државниот буџет на На-

родна Република Хрватска 
Вишок /на расходите над приходите по држав-

ниот буџет на Народна Република Хрватска 

Дин. 

Дин. 

25.329,472.903.-

3.226,471.256,-

Дин. 6.194,790.338.-

Дин. 
Дин. 
Дин. 

15.813,398.085.— 
12.779,977.226.— 
5.960,916.074.—> 

Дин. 15.813,398.085,-

Дии. 18.740,893.300.— Дин. 18.740,893.300.-

Дии. 2.927,495.215,-

3) на Народна Република Словенија: 
Приходи по републичкиот буџет — 
Приходи по буџетите на народните одбори — 
Вкупни приходи по државниот буџет на На-

родна Република Словенија 
Расходи по републичкиот буџет 
Расходи по буџетите на народните одбори — 
Бедини расходи по државниот буџет на На-

родна Република Словенија 
Вишок на расходите по државниот буџет на 

Народна Република Словенија 

4) на Народна Република 
Приходи по републичкиот буџет — — 
Приходи по буџетите на народните одбори — 
Вкупни приходи по државниот буџет на На-

родна Република Босна и Херцеговина 
Расходи по републичкиот буџет — 
Расходи по буџетите на народните одбори — 
Бедини расходи по државниот буџет на На-

родна Република Босна и Херцеговина 
Вишок на* расходите над приходите по држав-

ниот буџет на Народна Република Боша и 
Херцеговина 

Дин. 
Дин. 

5.004,942.836,-
2.706,601.046,-

Дин. 7.711,543.882.— 
Дин. 5.351,265.881,— 
Дин. 2.577,077.277.— 

Дин. 7.928,343.158.— 

.— Дин. 7.711,543.882.-

Бооиа и Херцеговина! 
Дин. 9.435,819.080,-
Дин. 2.870,034.018.-

Д и а 

Дин. 

Дин. 12.305,853.098.— Дие. 
Дин. 9.838,622.931.— 
Дин. 2.942,406.593.— 

Дин. 12.781,028.524,— Дин. 

Дин. 

5) на Народна Република Македонија: 
Приходи по републичкиот буџет 
Приходи по буџетите на народните одбори — 
Вкупни приходи по државниот буџет на На-

родна Република Македонија — 
Расходи по републичкиот буџет 
Расходи по буџетите на народните одбори — 
Вкупни расходи по државниот буџет на На-

родна Република Македонија 
Вишок на приходите по државниот буџет на 

Народна Република Македонија 

Дин. 
Дин. 

4.388,305.730.-
1.984.491.156.-

Дин. 6.372,796.886.— 
Дин. 4.096,517.394.— 
Дин. 1.786,511.613.— 

Д ш . 5.883,029.007.— Дин. 

Дин. 

6) -на Народна Република Црна Гора: 

Дин. 2.1(60,299.123.— , 
Дин. 1.913,061.049.— 
Дин. 664,907.853.—* 

Дин. 2.577,968.902,— , 

7.928,343.158.-

216,799.276.-

12,305,853.098,— 

12,781,028.524,-

475,175.426,— 

— Д н а 6.372,796.886.— 

5.883,029.007.-

48^767.879.-

Приходи по републичкиот буџет Дин. 1.468,646.369,-
Рриходи по буџетите на народните одбори — Дин. 691,652.754.-
Вкумни приходи no државниот буџет на На-

родна Република Црна Гора 
Расходи по републичкиот буџет 
Расходи! по буџетите на народните одбори — 
Вкупни расходи по државниот буџет на На-

родна Република Црна Гора 
Вишок на расходите над приходите по држав-

ниот буџет на) Народна Република Црна Гора Дин. 
Вкупни приходи по државните буџети на народните републики — Дин, 
Вкупни расходи по државните буџети на народните републики Дин. 
Вишок на расходите по државните буџети на народните републики — Дин, 

— Дин. 2,160,299.123.— 

Дин, 2,577,968.902,— 

417,669.779.-
72.919,835.233.-
73.240,735,794. 

320,900.561.-
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Член 3 
Обврските по општодржавниот буџет за 194 51 година во износ од Дин. 23.670,511.847.— се 

измирени од враќањето на буџетските средства што произлегуваат но буџетот за 1951 годиш«, од вишоците 
на сооствените обртни средства на стопанските претпријатија и други приходи од стопанството, над ле-
н т а т а и установите за поранешните години што не се планирани! во буџетот за 1952 година. 

Член 4 
Вишокот на извршените расходи над остварените приходи во сума од Дин. 12.629,031.513.— ќе се 

подарив од средствата на укинатиот фонд на раководството, укинатиот фонд за слободно располагале на 
претпријатијата и укинатиот амортизационен Фонд. 

Доколку средствата од овие трн укинати фонда не ќе бидат доволни за покривање вишокот на 
расходите ќе се употребат и средствата од општиот фонд на регресите. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ ќе донесе решение, со -кос ќе се определе колку од секој фонд 
одделно ќе се употребат средства за покривање вишокот на расходите. 

Член 5 
Сите три укинати фонда споменати во претходниот член од овој закон ќе се згаснат откога ќе се 

подмири вишокот на расходите над приходите по оп штодржавниот буџет за 1951 година. 
Член 6 

Се одобруваат извршените пречекорувања на кредитот по ошнтодржавниот буџет за 1951 година 
што станале поради стопанските мерки на Владата на ФНРЈ во преодниот период на новиот стопански 
систем. 

Исто така се одобруваат расходите извршени по чл. 33 од Уредбата за извршувањето на буџетот 
како и пречекорувањата на извршените расходи покриени со сопствените вишоци) на приходите. 

Член 7 
Се одобрува општодржавната завршна сметка за 1951 година составена согласно прописите на чл. 

37 од Основниот закон за буџетот и чл. 39 од Уред бата за извршување на буџетот. 

Член 8 
Општодржавната завршна сметка за 1951 година заедно со пресметката на ш и р е н и т е обврски по 

општо државниот буџет за 1951 година е составен дел од овој закон. 
Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна На* 
родна Република Југославија". 

У. бр. 2192 
27 декември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

734. 

Врз основа на чл. 74 точ. 5 ст. 1 од Уставот на 
ФНРЈ, а со цел да се примени законот правилно, Пре-
зндиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 44 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

Во чл. 44 од Законот за државните службеници 
е пропишано дека службеникот кому што е откажана 
службата има право на отпратише, ако провел во др-
жавна служба најмалу три години. 

Законот за државните службеници важеше и за 
службениците на стопанските претпријатија се до вле-
гувањето во сила на новиот стопански систем. 

Со преминувањето на новиот стопански систем 
некои одредби од Законот за државните службеници, 
а меѓу нив и одредбата за признавање правото на от-
пратише дојдоа во спрот изи ост со новонастаната со-
стојба, бидејќи нивната примена на службениците на 
стопанските претпријатија значеше нарушување на 
основните принципи на кои се засниваат новите од-
носи во стопанството. 

Кинисувајќи од тоа дека одредбите на чл. 44 од 
Законот за државните службеници се во спротивност 
со новата состојба во стопанството, треба да се смета 
дека престанале да важат за службениците во стопан-
ството со влегувањето во сила на новиот стопански 

систем, со тоа што от пр ати и ш т е .исплатени пред ова 
толкување да не мораат да се враќаат. 

С бр. 2170 
25 декември 1952 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р* 

735. 

Врз основа на чл. 56 од Основниот закон за опште-
ствениот придонес и за даноците, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 

ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 

Во Тарифата на данокот на промет, која е соста-
вен дел од Уредбата за Тарифата на данокот на про-
мет („Службен лист на ФНРЈ" бр. 34/52 со измените 
во бр. 58/52), се вршат следни измени и дополненија, 
и тоа во делот „А — Производи"! 
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1. Во тад), бр. 20 место даночната стопа „Дин. 10" 
се става даночна стопа „Дин. 25". 

2. Бо таф. бр. 22 место даночната стота »Дин. 80" 
се става даночна стопа „Дин. 200". 

Во забелешката 2 со тар. бр. 22 ставот 2 се ме-
нува и гласи: 

„По исклучок, на оние количини вино и ракија 
што им ги продаваат приватните производители (зем-
јоделци) на трговските или угостителските претприја-
тија (државни, задружни и на општествените орга-
низации), или на задругите што се занимаваат со про-
мет на алкохолни пијалоци, данокот на промет го 
плаќаат односните трговски и угостителски претприја-
тија и задруги, доколку производителите пред тоа не 
го платиле овој данок." 

Член 2 
Трговските претпријатија на големо, трговските 

претпријатија на мало, продавниците на производите-
лите на вино и ракија, задругите што се занимаваат 
со промет на алкохолни пијалоци, како и угостителски-
те претпријатија и дуќани, должни, се најдоцна до 
10 јануари 1953 година да ја уплатат разликата на да-
нокот помеѓу отопите по оваа уредба и поранешните 
стопи на запасите на вино и ракија што се затечени 
кај нив на 1 јануари 1953 година. Оваа разлика на 
^данокот ќе се уплати како данок на промет. 

Член 3 
ка ј сит,е, производители на вино и ракија, освен 

кај државните селско-стопански добра и овде лозарски 
вадруги на кои што им е одобрено да го плаќаат да-
нокот по извршената продажба, ќе се утврди состојба-
та на з а л а е т е вино и ракија затечени на 1 јануари 
1953 година. На затечените количини вино и ракија), 
освен на количините што се одобрени за трошење во 
домаќинството без плаќање данок, ќе се пресмета 
разлика помеѓу данокот по с т о и т е од оваа уредба 
и данокот по поранешните стопи. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

31 декември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

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

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

736. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НИОТ ПРЕГЛЕД (ФИТОПАТО ПОШКА КОНТРОЛА) 
НА ОВОШТИЕТО ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ И НА 

ОВОШТИЕТО НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Во чл. 2 од Уредбата за здравствениот преглед 

(фитопатолошка контрола) на овоштието во внатреш-
ниот промет и на овоштие™ наменето за извоз („Слу-

жбен лист на ФНРЈ" бр 86/46, со измените и дополе-
нијата во бр. 71/48 и 56/51) по сегашниот став 4 се 
додава ное став 5, кој гласи: 

„Сојузниот орган на управата за стопанство може, 
по исклучок, да дозволи во зимските месеци да се 
врши извоз односно увоз на овоштието во внатреш-
ниот промет од заразните подрачја без претходеа 
здравствен преглед." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

31 декември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Го застапува 
Министерот на Владата на ФНРЈ — 

Претседателот на Стопанскиот совет 
Министерот на Владата на ФНРЈ Претседател 

на Советот за индустрија и градежништво, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

737. 

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Советот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ 

1. Додека не се донесе конечно решение за фи-
нансирањето на здравствените установи во согласност 
со новиот систем на финансирањето и буџетирањето, 
се оснива фонд за времено финансирање на здравствен 
вите установи (во натамошниот текст: фонд). 

2. Фондот се оснива при министерството за фит 
намени на народната република«, а со фондот управува 
министерот. 

Средствата на фондот ќе се формираат од триме-
сечник е износи на следните приходи: 

а) од делот на приходите уплатени на име 10% 
од придонесот за социјално осигурување и 7% од 
придонесот од пензии на територијата на народната 
република; 

б) од приходите предвидени во буџетите на око-
лиите (градовите, градските општини со одделни 
права) за плаќање надокнади за услугите што им ги 
даваат здравствените установи од точ. 3 на оваа на-
редба на лицата! што се во целост или делум ослобо-
дени од плаќање надокнада по прописите што постојат. 

Висината на делот на приходите под а) ќе ја 
утврдат спогодбено министерството за финансии и со-
ветот за народно здравје и социјална политика на 
народната република со заводот за социјално осигуру-
вање на народната република. 

Средствата под б) народните одбори на околиите 
(градовите, градските општини со одделни права) ќе 
ги уплатуваат во фондот во сразмерни месечни износи 
на терет на буџетот. 

3. Од фондот ќе се финансираат од 1 јануари 1953 
година овие здравствени установи: општи, клинички и 
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специјални болници; природни лекувалиште, опорачш-
лишт а; санаториуми за туберкулоза; домови за народно 
здравје; здравствени станици; апотеци; заводи за де-
зинфекција, дезинсекција и дератизација. 

Исто така, од фондот ќе се финансираат од 1 ја-
нуари 1953 година и амбуланти, забни амбуланти, ро-
дилни домови и станици за брза помош во околиите 
и градовите во кои не се. формирани домови за на-
родно здравје, 

4. Здравствените установи што не се наведени во 
точ. 3 од оваа наредба! ќе се финансираат и натаму 
непосредно од определениот буџет. 

Исто така, непосредно од буџетот ќе се финанси-
раат и сите диспанзер«; школски поликлиники и хиги-
енски станици, па и кога постојат како организациони 
единици на дом за народно! здравје. 

5. Надокнадите за услугите што им ги прават 
здрав ств ени ге установи од точ. 3 на оваа наредба на 
лицата кои се должни да ги плаќаат надокнадите сами 
по прописите што постојат, здравствените установи 
ќе ги наплатуваат на досегашен начин и овие приходи 
ќе ги задржуваат за покривање на своите расходи. 

6. Со цел да се подмират надокнадите за услугите 
што им ги прават здравствените установи од точ, 3 
на оваа наредба на лицата што се во целост или де-
љум ослободени од плаќање надокнада по прописите 
што постојат, фондот ќе им отвора на здравствените 
установи месечни акредитиви и тоа во рамките на 
нивните претсметки на приходите и расходите. При 
утврдувањето висината на акредитивот ќе се зема 
во обѕир износот на надокнадите што ги наплатиле 
здравствените установи од лицата кои се должни да 
плаќаат надокнада сами. 

Надокнадите од претходниот став здравствените 
установи времено ќе ги пресметуваат е® фондот на 
крај на секој месец, и тоа спрема фактичните трошоци 
на болесндочкиот ден односно преглед. 

Конечната пресметка помеѓу фондот и здравстве-
ни установи ќе се изврши по прописите за финанси-
рањето на здравствените установи што ќе бидат до-
несени дополнително, 

7. Здравствените установи од точ. 3 на оваа на-
редба ќе состават свои претсметки на приходите И 
расходите, а овие пресметки ги одобрува органот 
надлежен за вршење надзор над нивната работа. 

8. Здравствените установи на железничарите (од 
затворен тип) што се финансирале во 1952 година од 
сојузниот буџет, се изедначуваат во поглед на финан-
сирањето во 1953 година во смисла на оваа наредба 
со другите здравствени установи. 

9. Поблиски пропири за* начинот На. користење 
средствата од фондот, како и за користење приходите 
наплатени од лицата што плаќаат надокнада сами, ќе 
издаде министерот за финансии на народната ре-
публика. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ./Службениот лист на Федеративна! На-
родна Република Југославија", а ќе се применува од 
1 јануари 1953 година. 

Бр. 4183 
31 декември 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател 

на Советот за народно здравје и 
социјална политика, 

др Павле Грегорио, е. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

738. 

Врз основа Hat Законот за општествениот план на 
ФНРЈ за 1953 година, Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Советот на народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА УПОТРЕБА 
НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

I. Во смисла на одредбите од Законот за опште-
ствениот план на ФНРЈ за 1953 година, стопанските 
организации и државните органи, установите и над-
лештвата ке плаќаат редовен придонес за социјално 
осигурување по стопата од 10% од основот за пресме-
тување на придонесот. 

По исклучок од претходниот став банките, филм-
ските претпријатија, претпријатијата на комунално-стан-
бената дејност, задругите, задружните претпријатија и 
организации, општествените организиации и приватни 
работодавци ќе го плаќаат редовниот придонес по сто-
пата од 45% од основот за пресметување на придоне-
сот. Од овој придонес делот на стопата од 10% влегува 
во фондот што служи за покриќе на расходите на соци-
јалното осигурување од точ. 4 на ова решение, а оста-
токот на стопа га од 35% влегува во фондот што служи 
за покривање на расходите од точ. 5 на ова решение, 

Детските домови, интернатите, детските јасли,обде-
ништата и сличните установи што плаќале придонес по 
стопата од 30% ќе го плаќаат редовниот придонес 
по стоната од 10% од основот за пресметување на 
придонесот. 

Придонесот за социјално осигурување на куќните 
помошнички, на учениците во стопанството, на адво-
катските приправници и осигурениците осигурени по 
посебни договори ќе се плаќа по стапите определени 
во досегашните прописи односно договори. 

И. Основ за пресметување на придонесот за соци-
јално осигурување е вкупниот износ на извршените 
исплати на терет на фондот на платите на стопанската 
организација, односно вкупниот износ на исплатените 
плати и други примања за извршена работа. Придоне-
сот се пресметува и уплатува на исплатените износи 
на име на заработка и во случај кога стопанската орга-
низација не остварила доход односно кога исплатата на 
заработката ie врши по минималните тарифни ставови. 

Сите стопански организации, установи и други 
обврзници на придонесот за социјално осигурување го 
плаќаат придонесот на оној завод за социјално осигу-
рување на околијата (градот) на чие подрачје обврзни-
ците, односно нивните самостојни погони или пресмета 
ковни единици ја вршат својата дејност. 

III. Народната банка на ФНРЈ ќе ги испрати изве-
штаите за уплата на придонесот до заводот за соци-
јално осигурување на околната (градот) надлежен 
опрема седиштето на филијалата на банката. 

Народната банка на ФНРЈ секои 10 дена ќе врши 
празнење на сметките на уплатените придонеси, со 
пренесување на салдото на сметките во корист на 
сметката га заводот за социјално осигурување на 
народната република. 

IV. Средствата на фондот за социјално осигурува-
ње кои во смисла на одредбите од Законот за опште-
ствениот план на ФНРЈ за 1953 година се остваруваат 
со наплатување на придонесот за социјално осигуру-
вање по стопати од 10% од исплатениот фонд на пла-
тите, ќе се употребуваат за покривање следните ра-
сходи на социјалното осигурување: 

1) за трошоците на здравствена заштита на оси-
гурениците што опфаќаат издатоци за: 

а) амбулантно лекување, 
б) болничко лекување, 
в) лекупање во природни лекувалишта, 
г) лекови и санитетски материјали, 
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д) ортопедски помагала и санитарни направи, и 
ѓ) патни трошоци на осигурениците во врска со 

здравствена заштита; 
2) за материјално обезбедување за време на вре-

мена неспособност за работа поради болест и болу-
вање; 

3) за материјално обезбедување за време на отсу-
ство поради трудната и раѓање, како и за време на 
скратеното работно време поради доење; 

4) за половина на материјалното обезбедување и 
патните трошоци на работниците и службениците што 
се наоѓаат времено вон работен однос; 

5) за инвалиднини, инвалидски пензии во секој 
•случај за првите две години, односно и преку две 
години — додека не се утврди трајната состојба на 
инвалидноста; 

6) за отпратнини и за трошоците на преквалифи-
кацијата на инвалидите на трудот; 

7) за закони. 
V. Средствата на фондот за социјално осигурување 

кои по општествените планови на народните републики 
/се остваруваат со одделување на определениот процент 
ед акумулацијата и фондовите на народните републики, 
како и разликите на придонесот за социјално осигуру-
вање над 10% (кога се плаќа придонесот по стопата 
виша од 10%), ќе се употребуваат за покривање на 
расходите за: 

1) инвалиднини и инвалидски пензии, почнувајќи 
од третата година, односно од денот на утврдената 
трајна инвалидност; 

2) старосни пензии; 
3) фамилијарни пензии; 
4) додатоци на деца за сите корисници; 
5) здравствена заштита на уживателите на трајни 

пензии и инвалиднини; 
6) половина на материјалното обезбедување и пат-

ните трошоци на работниците и службениците што се 
наоѓаат времено вон работен однос; 

VI. Средствата предвидени со претсметката на со-
цијалното осигурување за трошоците на амбулатното и 
болничкото лекување на осигурениците ќе ги одделу-
ваат заводите за социјалното осигурување на народните 
републики во фонд за времено финансирање здрав-
ствени установи до донесувањето на прописите за фи-
нансирањето на здравствените установи. 

VII. Заводот за социјалното осигурување на на-
родната република ќе ги пренесе постапно средствата 
за покривање на расходите на социјалното осигурување 
од точ. IV од ова решение на поодделни заводи за со-
цијалното осигурување на сколи јата (градот) и ќе им 
ги стави на самостојно располагање. Со средствата 
предвидени за покривање на расходите од точ. V од 
ова решение ќе се располага спрема посебни прописи. 

VIII. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува од 
1 јануари 1953 година. 

Бр. 4162 
31 декември 1952 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Павле Грегорић, е. р. 

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

739. 
Врз основа на чл. 31 од Законот за планското 

управување со народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ и од Министерот на! 
финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ОДДЕЛНА ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО 

УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ 

1) Се става вон сила Решението за определување 
одделна такса за сместување во угостителските дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 15/52). 

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

Бр. 4175 
31 декември 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател 

на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

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

740. 
+ 

Врз основа на чл. 8 од Законот за буџетот на 
Федеративна Народна Република Југославија за 1952 
година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседа-
телот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАДОКНАДАТ А (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО 

ЦЕНАТА НА РОТО-ХАРТИЈА 

1. На фабриката за папир Вевче и припаѓа право на 
надокнада нч разликата помеѓу сопствената производи-
телна продавна цена на рото-хартијата и цената по 
која се продава рото-хартијата од увозот, и тоа до 
вкупниот износ на надокнадата од 410,000.000.— динари. 

2. Регресното барање по основот од претходната 
точка ќе се покрие од средствата на сметката бр; 
800500 при Народната банка на ФНРЈ. 

3. Се овластува Министерот на финансиите на 
ФНРЈ со одделно напатствие да ги пропише условите 
и начинот на остварувањето на регресот по точ. 1 од 
ова решение. 

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

Бр, 4164 
31 декември 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана* 

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

По овластеше 
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић, е. р. 
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741. 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за укинување 

задолжителниот откуп на житата („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 31/52), а во согласност со Претседателот на 
Советот за селско' стопанство и шумарство на Владата 
на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗБИРАЊЕ УШУР 

1. Иматели на ушурни мелници, воденици, поточари, 
крупари и «ронач.кн1, како и претпријатијата што чистат 
жита, слободно ја договараат со сопствениците на жита-
та висината на ушурот (надокнада во натура за извр-
шената услуга). 

Висината на ушурот договорена во смисла на прет-
ходниот став не може да биде пониска од онаа што 
била определена со досегашните прописи од надле-
жните органи. 

2. Сите иматели на ушурни мелници, воденици, 
поточари,, крупари и роначки, како и претпријатијата 
што чистат жита, должни се сиот собран ушур да им го 
продадат на претпријатијата за промет со жита. 

Сите мелници се должни да му ги предадат на 
претпријатието за промет со жита сите манипулативни 
вишоци на житата и преработките од житата. 

3. Стопанскиот совет на владата на народната репу-
блика ќе го пропише начинот за збирање ушур и мани-
нулативни вишоци од мелниците, крупарите и ронач-
ките и »претпријатијата што чистат жита, камо и начинот 
за водење книги и евиденција за збирање™ и прода-
жбата на ушурот. 

Со прописите од претходниот став може да се 
определи за мелниците-поточари паушално давање 
ушур. 

4. Со парична казна до 10.000.— динари ќе се 
казнат за прекршок имателите односно одговорните 
работници и службеници на ушурните мелници, воде-
ници, поточари, крупари и роначки, како и претприја-
тијата што чистат жита. ако не постапат по одредбата 
од точ. 2 на оваа наредба. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 12400 
28 декември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Согласен 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател 
на Советот за селско стопанство 

и шумарство, 
инж Мијалко Тодоровић, е. р. 

742. 
Врз основа на чл. 68 од Уредбата за определување 

и преводење на пензиите и инвалиднините („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 39/52) пропишувам 

В Т О Р О Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И 
ПРЕВОДЕЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ 

Со чл. 5 
1) Кога се определува фамилијарца пензија по 

смртта на уживател на минимална лична пензија и на 
осигуреник кој би имал како уживател на пензија 
минимална лична пензија, како основ за определување 
фамилијарната пензија ќе се земе износот на мини-
малната лична пензија по чл. 7 од уредбата. 

Со чл. 9 
2) Во точ. 7 ст. 1 на првото напатствие под а) 

на крај се бришат заборовите: „— во XVJ пензиски 
разред" и место нив се става; „ в о — XVII пензиски 
разред" 

3) Ако квалификуван работник по завршеното изу-
чување како ученик во стопанството не провел на ра-
бота во својство на квалификуван работник нај,малу 
три години, се разврзува при пензионисањето во пен-
зиски разред како полуквалификуван работник во сми-
сла ка чл. 9 ст. 2 од уредбата. На пр.: по положениот 
завршен испит ученик во стопанството станал квали-
фикуван работник на 15 јуни 1952 година и како квали-
фикуван работник работел до 10 мај 1953 година. По-
ради несреќа во работа или поради болест и несреќа 
вон работа (чл. 48 од Законот за социјалното осигу-
рување) станал наполно неспособен за работа. При 
определувањето на пензијата се разврзува по чл. 9 
ст. 1 точ. в) од уредбата во XVII пензиски разред, 
бидејќи работел помалу од една година како квалифи-
куван работник, а има помалу од 10 години работен 
стаж. 

Ако работел како квалификуван работник по-
веќе од една година а помалу од три години, се раз-
в р з у в а во еден пензиски разред погоре, т.е. во XVI 
пензиски разред. 

Со чл. 10 
4) Продавачите на тутунски преработки во продав-

ниците на претпријатијата на воените инвалиди од 
војните се разлетуваат во пензиските разреди како 
помошен персонал по членот 10 ст. 1 точ. г) од 
уредбата. 

Со чл. 11 
5) Додека во периодот од 1 април 1952 година па 

натаму не ќе се достаса можноста за пресметување 
на просечната месечна заработка од последните три 
години пред пензионисањето во смисла на чл. 11 ст. 
1 од уредбата, ќе се зема како просек од три години 
просечната заработка остварена во1 времето од 1 април 
1952 година до пензионисањето (точ. 12 од првото на-
патствие). 

Со чл. 12 
6) Во тач. 12 ст. 1 под в) од првото напатствие се 

додава нова реченица која гласи: „Ако осигуреникот 
до установувањето на намалувањето на способноста 
за работа бил на материјално обезбедување се зема 
просечниот месечен износ за заработката до вклучител-
но последниот ден за кој е остварена заработка." 

Со чл. 13 
7) Како осигуреници-инвалиди во смисла на чл. 13 

ст. 3 од уредбата се сметаат ужи в ат елите на инвалид-
нина од II и III група, воените инвалиди од војните 
од VIII до I група и осигурениците на кои што им е 
исплатена отпратн-ина по чл. 37 ст. 2 од„ Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии. 

Осигурениците на кои што им е исплатена отпра-
тнина, бидејки го немале пропишаниот работен стаж 
за инвалидска пензија (чл. 37 од Законот за социјал-
ното осигурување) ќе се сметаат како осигуренадг-
инвалиди во смисла на претходниот став за време од 
две години по установувањето на намалувањето на 
способноста за работа, а и по истек од две години — 
ако се установи со повторен преглед дека и натаму 
постои намалување на способноста за работа преку 
33 и 1/3%. 

Со чл. 18 
8) Како плата во смисла на чл. 18 ст 1 од уред-

бата (точ. 17 од првото напатствие) ќе се земе, ана-
логно на чл. 14 од уредбата просек на платата за 
последните две години работа. 

Додека во периодот од 1 април 1952 година па 
натаму не ќе се достаса) можноста за установување на 
просечната плата за последните даде години работа, 
се зема просечната плата он 1 април 1952 година до 
пензионисањето. 

Со чл. 21 
9) Времето по чл. 25 од уредбата им се засметува 

на работниците и службениците во смисла на чл. 21 
ст. 3 од уредбата во вкупното време на вршењето на 
самостојната професионална дејност и работниот однос 

по 15 мај 1945 година двокатно, а при додавањето 
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на работниот стаж времето проведено во вршењето 
на самостојна професионална дејност пред 15 мај 1945 
година еднокатно. На рп.: осигуреникот вршел само-
стојна професионална дејност од 1928 до 1942 година 
( = 14 год.). Од 1942 до 1945 година учествувал во 
Народноослободителната војна ( = 3 год.). Од 1945 до 
1949 година вршел самостојна професионална дејност 
( = 4 год.), а од 1949 до денеска во работен однос ( = 3 
год.). Во работниот стаж се смета по 15 мај 1945 
година: 

1) времето од 1945 до 1949= 4 години 
2) времето од 1949 до 1952 — 3 години 
3) времето од 1942 до 1945 = 6 години (двокатно). 
Од времето на вршењето на самостојната профе-

сионална дејност поед 15 мај 1945 година му се додава 
ага работниот стаж онолку колку што изнесува под 1 и 
2 а под 3 еднокатно, т.е. 10 години. Спрема тоа вку-
пниот стаж за пензија изнесува 23 години. 

Со чл. 24 
10) Во точ. 19 ст. 1 од првото напатствие првата 

реченица се менува и гласи: 
„Времето проведено на воена должност во војните 

од 1912 до 1920 година им се признава во работен 
стаж на осигурениците што учествувале во состав на 

.оружените сили од оние држави чиишто територии 
• &о целост или делу.м влегле во состав на државната 
/територија на Југославија, а во моментот на испол-

• кување то на условите за пензија биле државјани на 
ФНРЈ." 

11) Кога во работниот стаж се засметува времето 
ио чл. 24 од уредбата не -се одбија кадровскиот срок 
како служењето во кадар паѓало во тоа време. 

Со чл. 36 
12) Одредбите на чл. 63 ст. 2 од Законот за соци-

јалното осигурување се применуваат и при утврдува-
њето стажот за правото на инвалиднина односно инва-
лидска пензија по чл. 36 од уредбата. 

13) Условот на непосредно стапување од работен 
однос на воена служба (чл. 36 ст. 2 од уредбата) е 
исполнет ако работниот однос престанал заради стапу-
вањето на воена служба и ако стапувањето на воена 
служба дошло најдалеку во срок од еден месец. 

Со чл. 42 
14) Одредбите на чл. 42 од уредбата се примену-

ваат на лицата кои на денот кога влегла уредбата во 
сила биле во работен однос, како и на лицата на кои 
работниот однос им престанал пред да влезе уредбата 
во сила — ако работниот однос престанал поради 
наполна неспособност за работа, трајно или за повеќе 
од една година. 

15) На лицата од чл. 42 на уредбата им припаѓа 
право а инвалидска пензија, од денот кога е установе-
на неспособноста за работа најрано од 1 јули 1952 
година. 

Со чл. 43 
16) На лицата на кои работниот однос им пре-

станал по влегувањето во сила на Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии, а чиешто барање за пензија е 
отфрлено од причината што немале пропишан мини-
мален работен стаж за пензија или поради таа при-
чина и не поднесувале барање за пензија, ќе им се 
определи пензија по нивно барање ако со засметува-
њето на работниот стаж по чл. 25 од уредбата го 
исполнуваат пропишаниот минимален работен стаж. 
Пензијата им припаѓа од првиот нареден месец по 
поднесеното барање по влегувањето во сила на 
уредбата. 

Со чл. 47 
17) При преводењето на фамилијарните пензии 

како основ за определување на пензијата ќе се земе 
минималниот износ на личната .пензија по чл. 7 од 
уредбата во оние случаи каде што лицето од кого го 
изведува фамилијата правото на пензија би имало право 
иа таа минимална пензија кога би му била пензијата 
определена по уредбата« 

Со чл. 51 
18) Уживателите на пензии опфатени во чл. 51 ст, 

3 од уредбата кои според звањето во кое се пензиони-
сани би можела да бидат преведени во звањата предви-
дени за службениците на државните органи по пропи-
сите за звањата и платите од 1952 година, бидејќи 
по тие прописи не постојат соодветни звања, (стопан-
ски помошник' стопански работоводител и др.) ќе се 
разврстат во пензиските разреди по чл. 10 оа. уред-
бата според стручната спрема и работниот стаж. Ако 
до преводењето во звањето службеник по прописите 
за звањата и платите од 1947 година биле разврстени 
во платните групи по чл. 8 од Уредбата за регулирање 
надниците и платите на работниците и наместениците 
од 20 април 1945 година, ќе се разврстат во пензиски 
разред спрема таа платна група во смисла на Решени-
ето за разврставање во пензиски разред на уживате-
лите на пензии — наместеници, уметнички персонал и 
ти. („Службен лист на ФНРЈ" бр. 47/52) доколку е тоа 
за нив поповолно. 

Со чл. 52 
19) Во смисла на чл. 52 од уредбата треба да е 

исполнет условот од 10 години работа во својство на 
работник до преводењето во звањето службеник по 
прописите за платите од 1947 и 1948 година, ако ужи-
вателот на пензијата по преводењето во звањето слу-
жбеник работел службеничка работа на звањето во кое 
е преведен (на пр.: работникот преведен во звањето 
помошен административен манипулант или помошен: 
службеник, којшто до преводењето вршел работи на 
работник, а по преводењето вршел службенички работи 
на звањето во кое е преведен). Тој услов не се бара 
во случаи кога работникот до преводењето во звањето 
службеник работел и натаму до пензионисањето про-
должил да врши работа на работник (на пр.: пред-
работник преведен во звањето индустриски или гра-
дежен работоводител, т. е. во звањето што имало 
службенички статус, па и по тоа преводење до пенз-н-
онисањето вршел работа на работник која ја работел 
и до преводењето). 

Со чл. 53 
20) Одредбите на чл. 53 од уредбата се примену-

ваат така што ќе се установи прво процентот на пен-
зијата спрема работниот стаж што се признава по 
одредбите на Законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии и 
одредбите на уредбата. Така установениот процент ќе 
се спореди со процентот со кој била определена пен-
зијата по поранешните прописи, па при прев одењето 
на пензијата се определува по оној процент што е по-
голем. Ако процентот по поранешните прописи бил 
определен и спрема работниот стаж што не се при-
знава по чл. 23 и 24 од уредбата, ќе се установи 
повторно процентот по поранешните прописи спрема 
намалениот работен стаж и ќе се изврши упопедба со 
тој процент. 

На пр.: По Законот за установување правото на 
пензија на егзекутивен железнички службеник му е 
определена пензија за 22 години служба од кои 12 
години е егзекутивна железничка служба. Пензијата е 
определена по поранешните прописи со 85%. При пре-
веденото по одредбите на уредбата пензијата за 22 
години служба се определува со 64%. Спрема тоа 
поранешниот процент е поповолен, па пензијата при 
преводењето се определува со 86%. Ако во овој стаж 
од 22 години би било содржано и времето во својство 
на ученик во стопанството, на пр.: 3 години, процентот 
ќе се утврди по поранешните прописи врз основа на 
стаж од 19 години, а тоа е 77%, па и во овој случај 
процентот по поранешните прописи е поповолен. Ако 
ваков пензионер работел по пензионисањето уште 9 
години кои во смисла на чл. 55 од уредбата му се 
сметаат во работен стаж, би имал вкупен стаж од 28 
години, па процентот на пензијата по уредбата односно 
по чл. 58 на законот му изнесува 79%, а како е тој 
процент поповолен од поранешниов пензијата ќе се 

определи со тој процент. 
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Со чл. 55 
21) Точката 44 од првото напатствие се менува 

и гласи: 
„ Како уживатели на непотполна старосна пензија 

во смисла на чл. 55 од уредбата се сметаат и ужива-
телите на пензии кои се административно пензионисани 
по поранешните прописи те . кои во моментот на пен-
зионисањето не ги исполнувале условите ни за ста-
росна ниту за инвалидска пензија по Законот за со-
цијалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии. 

На уживателите на инвалидска пензија кои до 1 
Јули 1952 година провеле најмалу пет години во ра-
ботен однос по пеизионисањето во смисла на чл. 16 
ст. 2 од Уредбата за преводењето на пензиите, рентите 
и помоштите определени по поранешните прописи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 69/50) и со тој работен 
стаж ги исполниле условите за старосна пензија, а 
тоа време не им било з а л е т а н о во пензиски стаж 
пред 1 јули 1952 година, ќе им се засмета во работен 
стаж при преводењето и тоа време на заложување 
по пензиокисањето. 

На лицата, кои биле пензионисани како л о ж а н и 
службеници па подоцна реактивирани, а во тоа меѓу-
време биле во работен однос и тоа време при после-
дното пензионисање им е засметало во работен стаж 
за старосна пензија, ќе им се засмета тоа време и при 
прев одењето на пензијата по Уредбата за определу-
вање и преводење на пензиите и инвалиднините." 

Бр. 16706 
27 декември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател 
на Советот за народно здравје и 

социјална политика, 
др Павле Грегорић, е. р. 

743. 
Врз основа на чл. 40 од Уредбата за инвалидските 

принадлежности („Службен лист на ФНРЈ" бђ. 33/52), 
а по прибавено мислење од Народната банка на ФНРЈ 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ИСПЛАТА НА ПОСТОЈАНИОТ 
ДОДАТОК НА ДЕЦА И ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК 

НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 
1) Исплатата на постојаниот додаток на деца и 

инвалидскиот додаток на уживателите на инвалиднина 
се врши од кредитите предвидени за исплата на инва-
лидските принадлежности на воените •инвалиди од 
војните. 

2) Исплата на постојаниот додаток на деца и 
инвалидскиот додаток вршат заводите за социјално 
осигурување на околиите (градовите) односно сове-
тите за народно здравје и социјална политика на око-
лиите (градовите) — чл. 32 и 33 од Уредбата за инва-
лидските принадлежности. Тие подигаат по образецот 
на Народната банка на ФНРЈ бр. 111 — а: 

а) од текуштата сметка бр. 338—507 средства за 
исплата на инвалидскиот додаток, а 

б) од текуштата сметка бр 338—508 средства за 
исплата на постојаниот додаток на деца. 

3) Надлежниот завод за социјално осигурување 
на околината (градот) односно советот за народно 
здравје и социјална политика на око ли јата (градот) врз 
основа на примените решенија за признавање пра-
вата на инвалидски додаток односно' на постојан дода-
ток на деца состава одделен список за подигање на 
средствата и за исплата на инвалидскиот додаток, а 
одделен за исплата на постојаниот додаток на деца. 

4) Списокот за исплата на инвалидскиот додаток 
има ознака „ИД", а треба да содржи следни рубрики: 

— реден број. 

— презиме и име на уживателот (за уживателите 
на фамилијата инвалиднина уште и роднииството и 
името на лицето од кого потекнуваат инвалидските 
права), 

— назив на органот што го донел решението за 
инвалидскиот додаток, 

— број и датум на решението, 
— месец за кој се врши исплатата, 
— запирање за повеќе примен додаток, 
— вкупен износ за исплата, 
— потпис на уживателот односно 'Старателот. 
5) Списокот за исплата на постојаниот додаток 

на деца носи ознака „ДЦ", а треба да содржи следни 
рубрики: 

— реден број, 
— презиме и име на уживателот и име на детето 

на кое се прима додаток (за уживателите на фамили-
јарна инвалиднина и роднинството и името на лицето 
од кого потекнуваат инвалидските права), 

— назив на органот што го донел решението за 
постојаниот додаток на деца, 

— број и датум на решението, 
— месеци за кои се врши исплатата, 
— месечен износ на додатокот, 
— запирање за повеќе примен постојан додаток 

на деца, 
— вкупен износ за исплата, 
— потпис на уживателот односнор старателот. 
Во списокот за исплата на постојаниот додаток на 

деца се внесува под одделен реден број секое дете за 
кое се исплатува додаток. 

6) Списоците се состават во два примерка и се 
поднесуваат до надлежната работна единица на На-
родната банка на ФНРЈ, а мораат да бидат заверени 
од заводот за социјално осигурување на околината 
(градот) односно од советот за народно здравје и со-
цијална политика на односниот народен одбор и потпи-
шани од лицата што се овластени да располагаат со 
средствата на заводот за социјално осигурување на 
околијата (градот) односно со буџетските акредитиви 
на народниот одбор. Еден примерок од списокот оста-
нува во филијалата на Народната банка на ФНРЈ со 
налогот за исплата, а вториот примерок филијалата го 
заверува со штембил и потпис и му го враќа на заво-
дот односно на советот заради исплата на уживателите 
на додатокот.. 

7) Исплатата на додатокот на овластените лица се 
врши со потпис на списокот или на друг згоден начин 
(со упатница и ел.). 

Списоците „ИД" и „ДД" се чуваат како парични 
документи најмалу 3 години. 

8) Заради наплата повеќе (неправилно) примен 
инвалидски додаток односно постојан додаток на деца 
може да се врши запирање до една третина на инвалид-
скиот додаток односно вкупниот износ на постојаниот 
додаток на деца за наредните месеци. Ако на тој 
начин за време на примањето на додатокот не се 
изврши нашата на долгуваниот износ истата ќе се . 
изврши со запирање на една третина од инвалиднината. 

9) Додека советите за народно здравје и социјална 
политика на народните републики во смисла на чл. 33 
од Уредбата за инвалидските принадлежности ќе реша-
ваат за постојаниот додаток на деца исплатата- на тој 
додаток ќе ја вршат со ^патница на терет на сметката ! 
бр. 338—508. 

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

Бр. 3874 
23 декември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политику 

др Павле Грегорић, е. p. 
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744. 
Врз основа на точ. 2 од Решението за определу-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-

ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА 
Поштенско -телеграф ско-тел ефонската тарифа („Слу* 

жбен лист на ФНРЈ", бр. 49/51, 57/51 и 8/52) се ме-
нува во следното: 

А. П О Ш Т Е Н С К И У С Л У Г И 
1. ПИСМА 

Меѓународен сообраќај: 
до 20 грама 30 дин. 

преку 20 грама, at за секои 20 грама 
или дел од оваа тежина 17 дин. 

Најголема тежина 2 кг, 

3. ПЕЧАТЕНИ СТВАРИ 
Внатрешен сообраќај: 
до 50 гр 5 дин. 

преку 50 до 500 гр — 10 дин, 
преку 500 до 2000 гр — 15 дин, 
преку 2000 до 5000 гр 20 дин. 
Книжевни огласи до најголема те-

жина од 30 грама 2 дин. 
^ Повластиците за издавачките претпри-

меѓу народниот сообраќај — без обѕир кој е испраќач." 

Меѓународен сообраќај: 
Се додава нов став кој гласи: 
„Книги, брошури, музикални и географски карти, 

; кои не содржат никакви објави или реклами, освен 
оние што се наоѓаат на кориците или на внатрешната 
страна од кориците, се отпраќаат mo намалената та-
рифа од 50% на поштарина^ за печатени ствари во 
•меѓународниот сообраќај — без обзир ко»ј е испраќач." 

4. ВЕСНИЦА И СПИСАНИЈА 
Внатрешен сообраќај: 

а) В е с н и ц и 
за секој примерок адресиран неадресиран 

до 100 гр 0,40 дин. 0,25 дин. 
Преку 100 до 500 гр — —i 1.— дин. 0,50 дин. 

б) С п и с а н и ј а 
за секој примерок адресиран неа дресирал 

до 100 гр 0,60 дин. 0,40 дин. 
преку 100 до 500 гр 5 1,50 дин. 1.— дин. 

За дозволени прилози кај весници и списанија не 
се наплатува одделна поштарина. 

Најголема! тежина 500 грама. 
За) весници и списанија поштарината се наплатува 

во готово. 

7. ИСПУПЧЕНИ ОТИСЦИ ЗА СЛЕПИ 
Испупчените отисци за 'слепи во внатрешниот и 

меѓународниот сообраќај до најголемата тежина до 
/ кг се обраќаат бесплатно. 

8. МАЛИ ПАКЕТИ 
Меѓународен сообраќај 

Во точката под а) се менува: 
„Најмала поштарина 60 дин," 

14. УПЛАТИ И ИСПЛАТО ПО ТЕКУШТИТЕ СМЕТКИ 
Внатрешен сообраќај 

Се додава нов став, кој гласи: 
„а) В и р м а н с к и у п л а т и и и с п л а т и 
При пренесувањето од сметковна или 

буџетска книшка на текушта сметка, ири 
пренесување банчина улазница на смет-
ковна или буџетска книшка, ири уплати 
на текуштата сметка со поднесување на 
бар иран че,к — без обѕир на износот се 
наплатува од корисникот за секој случај 10 дин." 

18. ПРЕПОРАЧАНО РАКУВАЊЕ 
Внатрешен сообраќај 

Вториот став се менува и гласи: 
„За препорачано ракување на пратки 

што содржат книги и брошури — без 
обѕир кој е напр акач — се наплатува — 20 дин." 

21. ОТКУПНО РАКУВАЊЕ 
Внатрешен сообраќај 

Првиот и последниот став "се менуваат: 
„За откупно ракување на сите видови 

пратки, покрај редовната поштарина но 
тежина, вредноста и за евентуални други 
нарочни ракувања, се наплатува! уште и 10 дин. 

Повластица^ за откупно ракување 
на пратките на издавачките претпријатија 
се укинува." 

26. ДОПОЛНИТЕЛНА ПОШТАРИНА ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ 

Внатрешен сообраќај 
Се менува одделот под б) и гласи: 

,,б) П а к е т и 
Покрај редовната поштарина се на-

платува уште и: 
1) за секој 1 кг тежина или дел од 

килограм, ако се пренесува пакетот на! 
една воздушна релација — 35 дин. 

2) за секој 1 кг тежина или дел од 
килограм, ако се пренесува пакетот на! 
две воздушни релации. 70 дин." 

32. ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ИСПЛАТА НА 
УПАТНИЦА И БАРАЊЕ НА УВИД 

Внатрешен сообраќај: 
Се додаваат нови ставови кои гласат: 

„б) О д о б р е н и е з а и с п л а т а Hat у п а т и и ца т а 
3ai одобрение на исплата на вратена-

та упатницата на! испраќачот, ако свои не 
може да поднесе признаница1, потврда за 
уплатата) односно предавниот п о т е или 
а м а н е т а книга — се наплатува поштарина 50 дин. 
в) Б а р а њ е н а и с п л а т е н а у п а т н и ц а ѕ н а у в и д 

Ако испраќачот или примателот ја 
бара на. увид исплатената упатаиша — се 
наплатува поштарина 50 дин. 

Поштарон ат а под б) и в) се напла-
тува во франко марки, кои! се лепат: 

— во случајот под б) на дотичшгга 
улазница; 

— во случајот под в) на претстав-
ката'." 

42. ПРОДАВАА ЦЕНА НА ПОШТЕНСКИТЕ 
ВРЕДНОСНИЦИ И ОБРАСЦИ 

Се менува! и гласи: 
„Продадената цена на поштенските вредносници И 

обрасци, што се користат за внатрешниот и меѓукат 
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родниот поштенски сообраќај, ја определува Главната 
дирекција на поштите." 

43. ДОПЛАТИЛ ПОШТАРИНА ВО КОРИСТ НА 
ЦРВЕНИОТ КРСТ 

Внатрешен сообраќај: 
Се внесува »нов тарифен ста® 43, кој гл а ш : 
„За време на Неделата на Црвениот крст се на-

платува за секоја писменосна пратка — покрај редов-
ната поштарина* — уште и со закон определената до-
плата во корист на» Југословенскиот црвен крст 

Доплатата не се наплатува: 
а) за пратките што ги предаваат државните уста-

нови; 
б) за пратките што ги предава Југословенскиот 

црвен крст; 
в) за) пратките што се примаат за странство; 
д) за весници и списанија. 
Доплатата поштарина се плаќа со лепење на од-

делни! доплати марки." 

Б. Т Е Л Е Г Р А Ф С К И У С Л У Г И 
а) Внатрешен сообраќај 

51. ОБИЧНИ ТЕЛЕГРАМИ 
Се додава) нов став, кој гласи: 
„За збор во радио-телеграма честитка 

ш и изјава на соучество 10 дин. 
Најмал тарифен износ 100 дин/' 

56. ОБАВЕСТ ЗА ИСПОРАКА НА ТЕЛЕГРАМА 
Ставот под а) се менува и гласи: 
„а) за телеграфска оба вест за испо-

рака на телеграма €0 дин. 

57. ПРЕПИСИ НА ТЕЛЕГРАМИ СО ПОВЕЌЕ АДРЕСИ 
а) за препис на телеграми со повеќе 

адреси од кои да било вид до 50 збора 40 дин. 
б) за секои натамошни 50 збора или 

ден од 50 збора уште по 40 дин. 

65. ИНСТАЛАЦИИ, СЕЛИДБИ И ПРЕМЕСТУВАЊЕ 
Се додава нов став, кој гласи: 
,,ѓ) за изградба водови на напречни 

Телепринтерски врски се наплатуваат фак-
тичните трошоци по фактурата. 

Ако за оваа врска се користат теле-
фонските водови што постојат, -се напла-
тува 8.ООО дин. 

Ако корисниците на напречните те-
лепринтерски врски ги.отстапат водовите 
на! своите претплатнички телефони за 
остварување на оваа врска — се на-
платува 3.0СО дни/' 

бб. ПРЕТПЛАТА 
Се додаваат два нови става по точ-

ката д) кои гласат: 
,,ѓ) За напречна тел спринтерска вр-

ска, што1 служи за измена! на соопштени-
јата во месниот сообраќај 4.000 дин. 

е) за напречна тел спринтерска врска, 
со која два корисника паралелно примаат 
соопштенија преку меѓумесниот вод изда-
ден под наем, се наплатува од вториот 
корисник 8.000 дин." 

69. ОТСТАПУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКИ ВОДОВИ 
И КАНАЛИ 

Точката под а) се менува и гласи: 
„а) За отстапување телеграфски водови, симултан 

еи врски или телеграфски; канали, со коти натамошните 
Претплатници се сврзани за телеграфските централи, 
се наплатуваат тарифните изнеси, пропишани за отста-

пување (закуп) на телефонски водови, намалени за 
75% — сметајќи го воздушното растојање на местото 
опрема телефонските зони.' 

Досегашната томка под г) се укинува. 
Досегашната точка под а) станува точка б), а 

точката в) станува точка г). 
70. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ВОДОВИ 

Се менува и гласи: 
„За одржување туѓи месни и меѓу ме-

сни телеграфски водови се наплатува за 
секој километар или дел од километар на 
тел — годишно 2.500 --ч. 

71. ОДРЖУВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ВОДОВИ 
ВО ПОШИРОК МЕСТЕН РЕОН 

Се менува и гласи: 
„За одржување претплатнички теле-

графски водови во поширок местен реон, 
без обѕир да)ли сетне сопственост на птт 
— установа или на самиот претплатник, 
се наплатува за) секој километар или дел 
од километар на тел — годишно 1.250 дин. 

Тарифните износи за одржување не 
се н а п л а т а т од корисникот од тариф-
ниот став 69." 

В. Т Е Л Е Ф О Н С К И У С Л У Г И 
а) Внатрешен сообраќај 

82. МЕЃУМЕСНИ РАЗГОВОРИ 
Се додаваат нови ставови кои гласат: 
„ѓ) Ако телефонскиот претплатник како повику-

ва ч не се одзовс »а поканата за вршење на разгово-
рот, а разговорот не го откажал претходно, плаќа 1/3 
(една третина) на говорната единица на обичен разго-
вор спрема периодот на сообраќајот во кој е воено* 
ставена врската. 

е) Ако повикувачот или повиканиот одбие да ра-
зговара, откога е меѓувоената врска веќе воспоставена 
— повикувачот го плаќа износот за една говорна еди-
ница на пријавениот разговор спрема периодот на со-
обраќајот во кој е воспоставена врската. 

ж) За разговорите плати ви во одредиште то, се 
наплатува тарифниот износ пропишан за меѓумеши 
разговори од ист вид и траење — извршени во истиот 
период на сообраќајот. 

Ако повиканиот не пристане да го плати тариф-
ниот износ за разговорот и поради тоа разговорот не 
се изврши, повикувачот го плаќа тарифниот износ 
што е пропишан за телефонската покана. 

з) За разговорите по договор — без користење 
телефонска покана — се наплатуваат тарифниот износ 
пропишан за меѓумесните разговори од ист вид и тра-
ење, извршени во. ист период на сообраќајот. 

Во случај на неизвршување ваков разговор по<-
ради недоаѓање на соговорникот, од повикувачот се 
наплатува тарифниот износ пропишан за телефонската 
покана." 

86. ПРЕСМЕТУВАЊЕ КРЕДИТИРАН^ УСЛУГИ 
Тарифниот став 86 станува тарифниот став 132. 

87. НЕНАВРЕМЕНО ПЛАКАЊЕ СМЕТКИ 
Тарифниот став 87 станува тарифен став 133. 

88. ПОВТОРНО ПУШТАЊЕ ВО СООБРАКАЈ НА 
ИСКЛУЧЕН ТЕЛЕФОН 

Тарифниот став 88 станува тарифен став 107. 

89. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА СО 
РАЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ 

Тарифниот став 89 станува) тарифен став 86. Во 
точката под а) се менува претплатата за станови и тоа!: 

II раздел во местата што имаат до 
25 претплатнички водови1: 

I група претплатници — станови — £50 дин. 
III раздел во местата што имаат од 

26 до 100 претплатнички водови: 
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I група претплатници — станови — 400 дин. 
IV раздел во местата што имаат пре-

ку 100 претплатнички водови: 
I група претплатници — станови — 500 дин. 

Се додава нов став кој гласи: 
,,г) Воените! инвалиди од војните со 100% неспо-

собност уживаат повластица од 50% од пропишаната 
претплата." 

90. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТА СО 
АВТОМАТСКИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ 

Тарифниот став 90 станува тарифен став 87. 
Точ. а) и б) остануваат непроменети, а другите 

се менуваат и гласат: 
в) за главни претплатнички телефони сврзани пре-

ку двоен односно сериски приклучок, се наплатува од 
секој претплатник по 75% од претплатата пропишана 
за главниот претплатнички телефон. 

г) За главните претплатнички телефони сврзани 
преку групен приклучок се наплатува од секој прет-
платник по 50% од претплатата пропишана за глав-
ниот претплатнички телефон." 

Досегашната точ. в) останува во целост, само 
станува точ. д). 

Досегашната точ.-г) станува точ. ѓ), но се менува 
и гласи: 

,,ѓ) Активните и пензионисаните работници и слу-
жбеници на Главната дирекција на поштите и на сите 
нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 
50% од пропишаната претплата и тарифниот износ 
на месните разговори. Во тел еф он окше автоматски 
мрежни групи овие работници и службеници — како 
претплатници на тие групи — плаќаат за првите 200 
(две стотини) импулси по бројачот по 2,5 (два и пол) 
динари, а за секој натамошен импулс по 5 динари. 

е) Воените инвалиди од војните со 100% неспо-
собност уживаат повластица од 50% по овој тарифен 
став и по тарифниот став 81 за месни разговори. 

91. ПРЕТПЛАТАТА ЗА ДРУГИ ВНАТРЕШНИ 
ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ 

Тарифниот став 91 станува тарифен став 88. 
Точ. б) и в) се укинуваат, и другите точки до^ 

толку ги менуваат своите ознаки. 
Точката под з) се менува и гласи: 
„е) За напречна телефонска! врска се 

наплатува месечно 1.600 дин." 
92. ПРЕТПЛАТА ЗА КУКНИ ЦЕНТРАЛИ ШТО СЕ 

ИМОТ НА ПТТ—УСТАНОВА 
Тарифниот етев 92 стапува тарифен став 89. 
Се додава и нова точ. кт Ја гл аш: 
,,ѓ) 3ai куќните централи што се имот 

под управа на ПТТ-установа, а монти-
рани се кај корисникот така Да не се 
вклучени во јавната телефонска моежа — 
Се наплатува полниот капацитет на цен-
тралата, сметајќи по еден број: 

— за индукторските куќни централи 50 дин. 
— за куќните централи со централна 

батерија (ЦБ) 100 дин. 
— за автоматски куќни централи — 200 дин. 
За телефонските апарати вкопчени во ваква куќна 

централа се наплатува за секој апарат претплатата 
пропишана за споредните претплатнички телефони — 
само ако се апаратите имот под управа на ПТТ-уста-
нова." 

93. ПРЕТПЛАТА ЗА КУКНИ ЦЕНТРАЛИ КОИ СЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 

Тарифниот став 93 станува тарифен став 90. 
Точ. под б) се менува и гласи: 
,,б) За секој телефонски апарат вкопчен во куќ-

ната централа во местава со автоматски централи што 
имаат бројачи на разговори, се наплатува претплатата 
препишана за спореден претплатнички телефон одно-
сно споредна станица само во случај, ако се телефон-
ските апарати и^от под утрава на ПТТ-установа." 

Се додава нова точка в) која гласи: 
„в) За секој телефонски апарат в копче« во куќ-

ната! централа во местата ^о рачни телефонски цен-
трали, како и во местата со автоматски централи што 
немаат бројачи на разговори — се наплатува претпла-
тата пропишана за споредни претплатнички телефони 
односно споредни станици без обзир чиј се имот те-
лефонските апарати." 

94. ПОСТОЈАНА ТЕЛЕФОНСКА ВРСКА 
Тарифниот став 94 станува тарифен став 91. 

95. ОБАВЕСТ ЗА ОТСУТНОСТА НА ПРЕТПЛАТНИКОТ 
Тарифниот став 95 станува тарифен став 92, се 

менува! и гласи: 
„За обавест за отсутноста на прет-

платникот се наплатува за секои 15 дена 
обавестувг1ње или дел од ова време 150 дин/' 

96. РАЗГОВОРИ 3 0 ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
Тарифниот став 96 станува тарифен став 93. 

97. ИЗМЕНА БРОЈОТ НА ТЕЛЕФОН 
Тарифниот став 97 станува тарифен став 94, се 

менува и гласи: 
„За измена на бројот на телефон по 

барање на претплатникот се наплатува — 200 дин/* 

98. ВНЕСУВАЊЕ ВО ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК 
Тарифниот став 98 станува тарифен став 95. 

99. НАЕМ НА ФИЗИЧКИ ВОДОВИ 
Тарифниот став 99 станува тарифен став 96. 

100. НАЕМ НА ТЕЛЕФОНСКИ КАНАЛИ 
Тарифниот став 100 станува тарифен став 97. 

101. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ 
Тарифниот став 101 станува тарифен став 98, се 

менува и гласи: 
„а) За одржување туѓи меѓумесен 

телефонски водови се наплатува за секој 
километар или дел од километар тел — 
годишно — 2.500 дин. 

б) За одржување претплатнички те-
лефонски водови во поширок местен 
реон, без обзир чиј се »имот се наплатува 
за секој километар или дел од километар 
тел — годишно 1.250 дин. 

в) За одржување претплатнички БОДОВИ ВО поте-
сен местен реон не се наплатува ништо. 

г) Претплатниците сврзани преку двојни, сериски 
или групни телефонски приклучоци во поширок ме-
стен реон плаќаат сразмерен дел на тарифниот изно^ 
— пр ошишан за одржување на заеднички вод. 

д) За одржување напречни телефонски врски во 
потесен местен реон ве се наплатува ништо. 

Во поширок местен реон се наплатува тарифниот 
износ пропишан за одржување телефонски водови во 
поширок местен реон (точ. б) од овој тарифен став). 

ѓ) За одржување вод на повремен телефон во 
поширок местен ipeom — за времето до дека телефонот 
не е во сообраќај — се наплатува 50% од тарифниот 
износ пропишан за одржување на претплатнички вод 
во поширок местен реон (точ. б) од свој тарифен 
став)." 

102. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ 
Тарифниот став 102 станува тарифен став 99, се 

менува и гласи: 
„За одржување туѓи телефонски уреди се напла-

туваат трошоците утврдени со договорот помеѓу ди-
рекцијата иа ПТТ и сопственикот на телефонските 
уреди. 
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103. НОВ ГЛАВЕН ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОН • 
Тарифниот став 103 станува тарифен став 100, се 

менува и гласи: 
„а-) За воспоставување нов главен претплатнички 

телефон во потесен местен реон се наплатува': 
1) во местата што имаат до 200 прет-

платници — ЗОО дин. 
2) во местата што имаат од 201 до 

1000 .претплатници 500 дин. 
3) во местата што имаат преку 1000 

претл ла ти ицн 1.200 дин. 
б) Ако е главниот претплатнички телефон сврзан 

преку двоец приклучок, се наплатува 75%, а ако е 
сврзат преку сериски или групен приклучок, се напла-
тува! 50% од износот — пропишан во точ. а) од овој 
тарифен став. 

в) Трошоците на внатрешниот куќен телефонски 
развод ги сноси претплатникот. 

г) За воспоставување главен претплатнички те-
лефон во поширок местен реон се наплатуваат — по-
крај износите од точ. а) од овој тарифен став — 
уште и фактичките трошоци за изградба на вод во 
поширок местен реон, пресметани по фактурата. 

д) Активните и пензионисшите работници и слу-
жбеници на главната дирекција на поштите и на сите 
нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 
50% на износите од точ. а) и б) од овој тарифен став. 

104. СПОРЕДНИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ 
Тарифниот став 104 станува тарифен став 101, се 

менува и гласи: 
„а) За инсталација на споредна теле-

фонска станица со менувач, ш и за инста-
лација на спореден претплатнички теле-
фон со менувач, се наплатува 1.000 дин. 

б) За инсталација на споредна теле« 
фонска станица или спореден претплат-
нички телефон — сврзани на куќна цен-
трала се наплатува 500 дин. 

в) Ако се изградува надворешен вод 
или се повлекува внатрешен вод подолг 
од 15 метра помеѓу спореден претплатнички 
телефон или споредна станица и главен 
претплатнички телефон односно куќна цен-
трала или сериска гарнитура — се напла-
туваат за изградба на тој надворешен 
вод односно внатрешен вод подолг од 15 
метра фактичните трошоци' пресметани 
по фактурата. 

г) За инсталација друга телефонска 
слушалка, се наплатува 500 дин. 

д) За инсталација сигнално звонче со 
менувач или без менувач, се наплатува 500 дин. 

ѓ) За инсталација телефонски мену-
вач, што служи за исклучување на теле-
фонот се наплатува 500 дин. 

е) За инсталација една гарнитура со-
бни приклучоци (два зидна приклучена 
и утикач на гајтанот од телефонот), се 
наплатува 500 дин. 

За инсталација на секој натамошен 
зид ен приклучок (трет, четврт и ти.), се 
наплатува по приклучок 250 дин. 

ж) За внатрешна инсталација на се-
риска гарнитура се наплатуваат фактич-
ните трошоци пресметани по фактурата. 

з) За инсталација на куќна централа 
се наплатуваат фактичните трошоци пре-
сметани noi фактурата. 

и) За монтирање или демонтирање на 
касине за собирање пари, се наплатува 500 дин. 

ј) За изградба на вод на напречна 
телефонска врска, се натлатугааЈат фактич-
ните трошоци пресметани но фактурата 

Ако за попречната телефонска врска 
се користат телефонските водови што по-
стојан, се наплатува за обата дела на на-

пречната врска (од еден телефон до раз-
делни« от иа централата и од разделниот 
До друг телефон) 8.000 дин. 

Ако корисниците на напречна врска 
ги отстапат водовите на своите прет-
платнички телефони за остварување на • 
обата дела од својата напречна врска, 
се наплатува 3.000 дин. 

105. СЕЛИДБА НА ТЕЛЕФОНИ 
Тарифниот став 105 станева тарифен став 102, се 

менува и гласи: 
„а) За селидба на главен претплатнички телефон 

во потесен местен рео« — се наплатуваат износите 
пропишани со тарифниот став 100. 

б) Кај селидба) во поширок местен реон се напла-
туваат уште и фактичните трошоци за изградба) на 
вод, во поширок местен реон пресметани во факту-
рата." 

106. СЕЛИДБА НА ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ 
Тарифниот став 106 станува тарифен став 103, се 

менува и гласи: 
„а) За селидба на споредна телефон-

ска станица со менувач, или за селидба 
на спореден претплатнички телефон со 
менувач, се наплатува 1.000 дин. 

б) За селидба на споредна телефон-
ска станица или спореден претплатнички 
телефон — сврзани за куќна централа 
или сериска гарнитура, се наплатува — 500 дин. 

Селидба на спореден претплатнички 
телефон може да се врши само едновре-
мено со селидбата на главниот претплат-
нички телефон односно сериската гарни-
тура или куќната централа. 

в) Ако при селидбата се изградува 
надворешен вод или повлекува внатре-
шен вод подолг од 15 метра помеѓу спо-
реден претплатнички телефон или споре-
дна станица и главен претплатнички те-
лефон односно куќна централа или сери-
ска гарнитура, се наплатуваат за изград-
ба на тој надворешен вод односно вна-
трешен вод подолг од 15 метра фактич-
ните трошоци пресметани по фактурата 

г) За селидба на самиот уред на се-
риската гарнитура или куќната! централа 
Се наплатуваат фактичките трошоци пре-
сметани по фактурата! за демонтажа или 
монтажа, како и тарифниот износ 'пропи-
шан за селидба на главни и споредиш 
претплатнички1 телефони. 

д) за селидба на сигнално звонче се 
наплатува , 260 дин. 

ѓ) за селидба на телефонски менувач 
што служи само за исклучување на теле-
фон се наплатува 250 дин. 

е) За селидба на една гарнитура собни 
приклучоци се наплатува 250 дин. 

За селидба на секој натамошен ѕиден 
приклучок (трет, четврт и тн.) се напла-
тува по приклучок 125 дин. 

ж) За селидба на напречна врска се 
наплатуваат износите пропишани во тариф-
ниот став 101 на точ. ј ) ." 

107. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ТЕЛЕФОНИ 
Тарифниот став 107 станува тарифен став 104. 
Точката под б) се менува и гласи: 
,,б) Ако при преместувањето се изградува надво-

решен вод или повлекува внатрешен вод подлог од 
15 метра помеѓу спореден претплатнички телефон или 
споредна! станица и главен претплатнички телефон од-
носно куќна централа или сериска гарнитура, се на-
платуваат за изградба на тој надворешен вод односно 
внатрешен вод подолг од 15 метра фактичните тро« 
шоци пресметани по фактурата/' 
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Ж ПРЕМЕСТУВАЊЕ ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ 
Тарифниот став 108 станува тарифен став 105. 
Точките под г) и д) стануваат една точка која 

гласи: 
,,г) За преместување една гарнитура 

собни приклучоци се наплатува 250 дин. 
За преместување секој натамошен зен-

ден приклучок (трет, четврт и ти.) се на-
платува по приклучок 125 дин. 

Точ. под ѓ) станува точ. под д). 
109. ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОНИ ВКОПЧЕНИ ВО 

НЕНТРАЛИ НА ДРУГИ МЕСТА 
Тарифниот став 109 станува тарифен став 106, се 

менува и гласи: 
„а) Од претплатник чијшто телефон не е вкопчен 

во централата на местото на кое се наоѓа претплатникот, 
туку во централата на друго место, се наплатува: 

1) ако е водот, со кој е нретплатничкиот телефон 
сврзан за централата имот на ПТТ установа — се 
наплатува 50% од тарифниот износ пропишан за изда-
вање под наем физички телефонски водови (тарифниот 
став 96); 

2) ако овој вод е имот на претплатник — се напла-
тува 25% од тарифниот износ пропишан за издавање 
под наем физички телефонски водови (тарифниот став 
96). 

б) Ако во централата на другото место се вкоп-
а н и куќна централа или сериска гарнитура со повеќе 
од два телефонски апарата, се наплатува: 

1) ако телефонскиот вод е имот на ПТТ установа 
— полниот тарифен износ пропишан за издавање под 
наем физички телефонски водови; 

2) ако телефонскиот вод е имот на претплатник, 
50% од тарифниот износ пропишан за издавање под 
наем физички телефонски водови. 

в) Ако во куќна централа или сериска гарнитура — 
споменати во точ. в) од овој тарифен став — се сврза-
ни како споредни апарати или споредни станици теле-
фони кои се наоѓаат вон земјиштето од корисникот на 
куќната централа или сериската гарнитура, како и теле-
фоните што им припаѓаат на други правни или физички 
лица — се наплатува за секој ваков телефон претпла-
тата пропишана за главниот телефон во местото во 
кое се наоѓа куќната централа односно сериската гар-
нитура, и уште: 

1) За телефон во стан 2% од тарифниот износ 
што се наплатува од корисникот на куќна централа 
односио на сериска гарнитура — врз основа на точ. б) 
од овој тарифен став; 

2) за други телефони 10% од тарифниот износ што 
се наплатува од корисникот на куќна централа односно 
на сериска гарнитура — врз основа на точ. б) од 
овој тарифен став." 

Д. К Р Е Д И Т И Р А Н И П Т Т У С Л У Г И 
132, ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КРЕДИТИРАНИ 

ПТТ УСЛУГИ 
Досегашниот тарифен став 86 се менува и гласи: 
„За покривање трошоци на пресметувањето на 

кр едит ир ан и пеш т енск о-тел егр аф еко - те л е ф оне ките ус л у-
ги се наплатува износ од 0,5% од месечниот износ на 
пресметаните кредитиран« тарифни износи." 

133. НЕНАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ 
Досегашниот тарифен став 87 се менува и гласи: 
„За ненавремено плаќање сметки на пресметаните 

кредитирани поштенско-телеграфско-телефонски услуги 
се наплатува затезна камата од 7% на вкупното поба-
рување по фактурата, а најмалу 100.— дин. 

Овој тарифен износ се наплатува од оние корисни-
ци кои до 25-иот во месецот во кој е исп оставен а фак-
турата, не ги уплатат долевањата по пресметаните 
кр е ддаир aiH и поинт ене к о - т е л егр афис о - т ел еф омон и т ѕри-
фни износи. 

Од плаќање на оваа камата ослободени се кори-
сниците што ја рекламирале навремено исправноста на 

фактурите, а се утврди дека грешката станала со- вина 
на ПТТ — органи." 

Ѓ. З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 
Ова решение ке се применува од 1 јануари 1953 

година. 
Со влегувањето во сила на ова решение преста-

нуваат да важат и сите одредби на поштенско-теле-
графско-телефонските напатствија, што се во спротив-
ност со ова решение. 

Бр. 11573 
20 декември 1952 година 

Белград 
По овластете 

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

Претседател на Советот за индустрија и 
градежништво 

Светозар Вукмановић е. р. 

745. 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за измени и до-
полненија на Уредбата за кредитирање на стопанските 
организации за обрти ите средства („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/52) Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРЕМЕНО КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ СО ОБРТНИ СРЕДСТВА 
1. Се овластува Народната! банка на ФНРЈ при 

одобрување кредити на стопанските организации за 
обртни средства, за наредниот период во 1953 година 
да може како елемент за утврдување висината на кре-
дитот да го зема просечното максимално користење 
на кредитот за определениот период во 1952 година, 
што ќе го утврдат спогодбено стопанската организација 
и банката. 

2. Народната банка на ФНРЈ на 31 декември 1952 
година нема да изврши пресметка и контрола на ко-
ристењето на кредитот по постапката од" точ. 1 на 
Решението за измени и дополненија на Решението за 
начинот и елементите за утврдување обртног е сред-
ства на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/52). 

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

Бр. 12312 
27 декември 1952 година 

Белград 
По овластеше 

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

Милентије Поповиќ, е. р. 

Светот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување 
со изворниот текст, установи дека во текстот на Пра-
вилникот за измена и дополнение на Правилникот за 
возачите на моторните возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 61/52), се потирала долу наведената печа-
тарска грешка, и: дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИТЕ 

ВОЗИЛА 
Во чл. 2 на крајот, место „чл. 18 ст. 1" треба да 

Стои „чл. 8 ст. 1". 
Од Советот за законодавство и изградба на на-

родната власт на Владата на ФНРЈ, 29 декември 1952 
година 
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Стопанскиот савет на Владата на ФНРЈ, по извр-
шеното срамнување со изворниот текст, установи дека 
(&о текстот на Наредбата за мелење на пченицата и 
'ржта („Службен лист на ФНРЈ", 6ip. 60/52) се пот-
крала долу наведената грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА МЕЛЕЊЕ НА ПЧЕНИЦАТА 

И 'РЖТА 
Во точ. 1 ве првиот и вториот став наместо збо-

ровите „мелници на ваљци" треба да стои „мелници". 
Бр. 101в7. — Од Стопанскиот совет на Владата на 

ФНРЈ, 28 декември 1952 година. 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по из-
вршеното -срамнување со изворниот текст, установи 
дека во Напатствие™ за применување на Решението 
за повластените продавши цени на индустриските про-
изводи наменети за потребите на селско-атланското 
производство и на рибарството („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 55/52) се поткрала долу наведената грешка, 
и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА 
ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОД-

СТВО И НА РИБАРСТВОТО 
Во точ. 4 место зборови: „Рибарски каделен ко-

нец" треба да стои „Рибарски каделен коноп". 
Од Стопанакиот совет на Владата на ФНРЈ, 27 

декември 1952 година. 

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

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

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН 
АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГРЦИЈА 
За вонреден и ополномошен амбасадор на Феде-

ративна Народна Република Југославија во Грција се 
назначува Радош Јовановиќ, досегашен вонреден ора« 
теник и ополномошен министер на ФНРЈ во Грција. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2206 
30 декември 1962 година 

Белград 
Президиум на Народна скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

М и л е П е р у н и ч и ќ > с- р- Др Иван Рибар, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговки е" во бројот 27 од 17 ноември 1952 година 
нема службен дел. 

Во бројот 28 од 10 декември 1952 година објавува: 
Правилник за̂  сразмерот на бројот на учениците 

во стопанството! и бројот на квалификуваните работ-
ници и за сразмерот на машката и женската младина 
на изучавање ^одделни занимања односно занаети; 

Правилник за минималната школска« предспрема 
што е задолжителна за учење поодделни занимања 
односно занаети; 

Решение за односот т практичната работа и те-
оретската настава за учениците во стопанството; 

Решение за занимањата што можат да се изучу-
ваат во стручните школа со практична обука и за 
траењето на школувањето- во овие школи; 

Наредба за количините на вино и ракија што мо-
жат да се трошат во домаќинството на производите-
лот без плаќање данок на промет; 

Решение за определување коефициентот на сбрта-
њето на кредитот во трговијата со предмети за техни-
чки цели, трговијата на големо, во занаетчиството н 
дом ѕидната радиност; 

Исправка на Решението за Ту тун ски от п и е т е т , 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије* 
во бројот 37 сд 6 декември 1952 година објавува: 

Указ за делимично ставање вон сила на Указот 
ОД Президиумот на Народната скупштина на НР Ср-
бија бр* 456 од 29 октомври 1952 година и за потврда 
на одлуката од народниот одбор на Жичката околија 
за наголемување бројот на одборничке на советот на 
производителите на народниот одбор на Жичката око-* 
лија и бројот на од болниците што ги избираат па* 
одделен изборни групи односио подгрупи; 

Задолжително толкување на чл. 104 ст. 1 и 5 ои 
Законот за изборот и отповикот на од верниците на 
народните одбори; 

Решение за дополнение на списокот на стопанските 
дејности слични на занаетчиската радиност. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службен лист на Народна Ре-

публика Хрватска во бројот 55 од 27 ноември 1952 
година и во бројот 56 од 4 декември 1952 година не* 
маат службен дел. 

Во бројот 57 од 11 декември 1952 година обја-
вуваат: 

Указ за разрешување министерот на сообраќајот 
и поморство^. 

Во бројот 58 од 11 декември 1952 година обја-
вуваат: 

Одлука за измена на составот на постојаната из* 
борна комисија за набор одборници на народните од«* 
фори за околиите: Доњи Михољац, Нова Градишка^ 
Самобор и Перути ќ; 

Правилник за пропишување лекови и лековита 
средства, најправи за лекување, санитетски материја^ 
протези, ортопед ош т други направи за корисниците 
ш социјалното осигурување. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 35 од 4 декември 1952 година! објавува: 
Решение за измена! на составот на градската из-

борна комисија за главниот град Љубљана; 
Решение за измена на! составот на околиската из-

борна комисија за околината Марока Сабота; 
Решение за одржување помошнички испити во 

в ошитнит е з ав о д и; 
Решени« за дополнение и делимична! измена ш 

Решението за определување оснивачи на стручним 
школи; 

Решение за укинување работничкиот технику^ во 
Лен дава. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Македо-

нија" во бројот 33 од 24 ноември 1952 година обја* 
вува: 

Указ за зголемување бројот на одборниците ив 
народни одбори; 

Указ за потврдување на одлуките за утврдување 
бројот на одборници^ што во соборите на произво-
дителите на народните одбори ги избираат поедините 

изборни групи односно подгрупи. 

СЛУЖБЕН ЛИС! НА ФНРЈ 
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Во бројот 34 од 28 ноември 1952 година објавува: 
Уредба за работни односи и плакање на до-

машниот помошен персонал; 
Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за организацијата и работата на ветери-
нарните станици; 

Решение за дополнуваше на Решението за опре-
делување сразмерот на бројот на учениците во сто-
панството опрема бројот на квалификуваните работ-
ници на подрачјето на НР Македонија. 

Во бројот 35 од И декември 1952 година обја-
вува: 

Уредба з а Учитељско домаќинското училиште 
во Скопје; 

Уредба за отворање специјални паралелки при 
учителоките школи во Скопје и Битола; 

Уредба за соединување на Градежното средно 
техничко училиште „Здравко Цветковски!", Шумар-
скиот техникум „Часлав Ранѓеловски", Работничкиот 
^ехникум и Индустриското средно техничко учили-
ште, сите во Скопје, во едно училиште; 

Уредба за одредување рангот на Едногодишниот 
isypc за преподаватели во долните класови на гимна-
зиите; 

Уредба за укинување Школата за воспитани на 
деца од предучилишна возраст; 

Правилник за организацијата и работата на Сту-
дентскиот потпорен фонд. 

ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНАТА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ТРСТ 
„Службени лист Војне управе ЈНА Ј у г о с л о в е н а 

©оне Слободне територије Трста" во бројот 10 од 16 
декември 1952 година објавува: 

Наредба бр. 83 за проширување важноста на За-
конот за воените инвалиде од војните; 

Наредба бр. 84 за проширување важноста на Уред-
бата на Владата на ФНРЈ за инвалидските принадле-
»сности; 

Наредба бр. 85 за проширување важноста на Уред-
б а ^ на Владата на, ФНРЈ за определување и преведе-
л е на пензиите и инвалиднини*е; 

Наредба бр. 86 за проширување важноста на 
Основната уредба на Владата на ФНРЈ за звањата 
И платите на службениве на државните органи; 

Наредба бр. 87 за проширување важноста на Уред-
бата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на 
службениците во просветно-научната служба; 

Наредба бр. 88 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите 
На службениците во здравствената служба; 

Наредба бр. 89 за проширување важноста на 
Ујредбата на Владата на ФНРЈ за платите на судиите 
на народните судови; 

Наредба бр. 90 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на 
јавните обвинители; 

Наредба бр. 91 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за платите на арбитрите 
на државната арбитража; 

Наредба бр. 92 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за работните односи и 
за платите на уметниците и помошниот уметнички пер-
сонал; 

Наредба бр. 93 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за звањата и платите на 
службениците на Народната банка на ФНРЈ; 

Наредба бр. за проширување важноста на 
Уредбата на Вл а д атаЈШ&Ф НР Ј за звањата и платите 
на службениците на Г ш г ^ у ж б а ; 

Наредба бр. 95 за тхжгир ување ^финоста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за платите 
од службениците во 

Наредба бр. 96 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за »расл од елба на фон-
дот на платите во новинските и издавачките претпри-
јатија! и за работните односи на журналистите; 

Наредба бр. 97 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за платите на работни-
ците запослени во државни надлештва и установи; 

Наредба бр. 98 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за работните книшки; 

Наредба бр. 99 за прошарување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за распоредување 
службениците во врсти и за отказните срокови; 

Наредба бр. 100 за проширување важноста на 
Указот од Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ за недопустивост за водење управни спорови 
против решенијата за преводење на државните слу-
жбеници на нови плати; 

Наредба бр. 101 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за додатоците на деца; 

Наредба бр. 102 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на- ФНРЈ за патните и селидбе-
н и х трошоци. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

732. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ 
за потврда на указите од Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ донесени во 
времето од V до VI редовно заседание ка 
Народната скупштина на ФНРЈ (II свику-
вање) 981 

733. Закон за општодржавната завршна сметка 
за 1951 година 981 

734. Задолжително толкување на чл. 44 од За-
конот за државните службеници — — — 

735. Уредба за измени и дополненија на Уредба-
та за Тарифата на данокот на промет 

736. Уредба за дополнение на Уредбата за здрав-
ствениот преглед (фитопатолошка контро-
ла) на овоштието во внатрешниот промет 
и на овоштието наменето за извоз 

737. Наредба за времено финансирање на здрав-
ствените установи 

738. Решение за плаќање на придонесот и за 
употреба на средствата од фондовите на 
социјалното осигурување 

739. Решение за ставање вон сила на Решени-
ето за определување одделна такса за 
сместување во угостителските дуќани 

740. Решение за надокнадата (регресот) на 
разликите во цената на рото-хартија 

741. Наредба за збирање ушур 
742. Второ напатствие за примена на Уредбата 

за определување и преводење на пензиите 
и инвалидните 

74)3. Напатствие за постапката при наплатата 
на постојаниот додаток на деца и инва-
лидскиот додаток на воените инвалиди од 
војните 

744. Решение за измена на поштенско-теле-
графско-телефонската тарифа 

745. Решение за временото кредитирање на сто-
панските организации со обртни средства 

Исправка на Правилникот за измена и дополне-
ние Hai Правилникот за возачите на мотор-
ните возила — — 

Исправка на Наредбата за мелење на пченицата 
и 'ржта — 995 

Поправка на Напатствие™ за применување на 
Решението за повластените ирод авни цени 
на индустриските производи наменети за по-
требите на селско-стопанкжото производство 
и на рибарството — 

983 

983 

984 

986 

986 
987 

987 

989 

990 

994 

994 

995 


