
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ** излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
в вечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Жиро сметка при 

Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 1 февруари 1956 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. ХИ 

33. 
Врз' основа на чл. 15 ст. 2 од Уредбата за ма-

теријалното обезбедување и за другите права на 
работниците и службениците што се наоѓаат вре-
мено вон работен однос („Службен лист на ФНРЈ", 
ер. 16/52, 39/52 и 1/56), со согласност од Одборот 
за социјална политика и народно здравје на Соју-
зниот извршен совет, пропишувам 

ОПШТО УПАТСТВО 
ЗА ИЗМЕНА II ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТОТО 
УПАТСТВО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗА 
ДРУГИТЕ ПРАВА ПА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ ШТО СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО ВОН 

РАБОТЕН ОДНОС 
Кон членот 3 

1. Во Општото упатство за извршување на 
Уредбата за материјалното обезбедување и за дру-
гите права на работниците и службениците што се 
наоѓаат времено вен работен однос („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/52 и 42/52) точката. 5 се менува 
и гласи: 

„Претпријатието е должна да поднесе извештај 
за секој даден отказ, и тоа во СРОК од 3 дена од 
денот на дадениот отказ. 

Пријавата за отказот му се поднесува писмено 
на бирото за посредување на трудот според седи-
штето на претпријатието и таа задолжително ги 
содржи следниве податоци: 

1) назив на претпријатието, седиште на прет-
пријатието, шифра на стопанската дејност и име 

* и презиме на овластениот службеник на претпри-
јатието што ја поднесува пријавата; 

2) презиме, татково име и име на работникот 
односно на службеникот, пол, година на раѓањето; 

3) з а н и м а ^ и струка, степен на стручната 
спрема (нехвалифициран, полуквалифициран, ква-
лифициран или висококвалифициран) — за работ-
ници; звање и струка, степен на стручната спрема 
(помошен, нижа, средна и виша спрема) — за слу-
жбеници; во стопанството; звање и струка) — за слу-
жбеници БО државната управа; 

4) вкупен работен стаж и траење на последно-
то запосл ување; 

5) износ на последната плата односно на та-
рифниот став; 

6) дали лицето е корисник на се л схостопански 
имот, како и дали е уживател на пензија или ин-
валиднина; 

7) датум на истекот на отказниот срок." 
2. Точката 5а се менува и гласи: 
„Пријавата на слободните работни места се 

поднесува во срок од пет дена од денот на упра-
знувањето ка работното место. Пријавата за сло-
бодните работни места му се поднесува писмено 
на бирото за посредување на трудот според седи-
штето на претпријатието и задолжително го содр-
ж и следното: 

1) назив на претпријатието, седиште на прет-
пријатието, шифра ка стопанската дејност и име 
и презиме на овластениот службеник на претпри-
јатието што ја поднесува пријавата: 

„ 2) податоци за потребната стручна спрема за 
вр тег ? работи на слободните работни места (точ. 
| под 3); « 

3) поблиски податоци за слободните работни 
места (податоци за видот на работата); 

4) за условите на работата (плата-тарифен став 
за работното место, работно време, ноќна работа, 
дали работното место е погодно за жени или лица 
со намалена работна способност, станбено сместу-
вање и др.); 

5) дали запомнувањето е постојано или времено; 
в) срок за пополнување на слободните работни 

места." 
3. Точката 6 се брише. 

Кон членот 4 
4. Точката 7 се менува и гласи: 
„За . да се здобие работникот или службеникот 

со право на материјално обезбедување, мора да има 
непрекинат работен стаж од една година. Со цел 
да се признае правото на материјално обезбедува-
ње ќе се смета дека работниот стаж не е прекинат 
и во случај кога работникот или службеникот кому 
што работниот однос престанал, повторно ќе се за-
посли во рок од 15 дена." 

5. Точката 8 се менува и гласи: 
„Ако работникот или службеникот го преки-

нувал работниот стаж, ќе се смета дека има право 
на материјално обезбедување ако со работната 
книшка, потврдата од претпријатието или изводот 
од евиденцијата на социјалното осигурување ќе 
докаже дека бил запослен вкупно 18 месеци во те-
кот на последните две години до денот на преста-
нокот на работниот однос." 

6. Точката 9 се менува и гласи: 
„Работникот односно службеникот е должен да 

му се пријави на надлежното биро за посредување 
на трудот најдоцна во срок од еден месец од денот 
на истекот на отказниот срок. Ако во овој срок не 
му се пријави на бирото, го губи правото на мате-
ријално обезбедување за сето време на таа времена 
незапосленост. 

Службеникот на претпријатието ЦРТО на ра-
ботникот или службеникот му го врачува отказот 
должен е да му обрне внимание на работникот од-
носно на службеникот за правата што му припаѓаат 
за времето додека ќе се наоѓа вон работен однос, 
како и за сроковите за кои е должен да се придр-
жува заради остварување на свие права." 

7. По точката 9 се додава нова точка 9а, која 
гласи: 

„Работникот односно службеникот е должен со 
цел на остварување правата на материјално обезбе-
дување да му се пријави на бирото за посредување 
на трудот според седиштето на претпријатието. Во 
оправдани случаи може надлежното биро за по-
средување на трудот да му одобри на работникот 
е .сносио на службеникот што прима материјално 
обезбедување да оди во друго место, за да му по-
средува бирото за посредување на трудот надлежен 
за тоа место заради пронаоѓање на запослување. 
Во овој случај бирото за посредување на трудот 
е должен на бирото за посредување на трудот на 
местото во кое работникот односно службеникот 
оди да му ги достави сите документи врз основа 
нн кои му е определено правото на материјално 
обезбедување, како и податоците за износот на ма-
теријалното обезбедување и за денот до кој мате-
ријалното обезбедување е исплатено. Работникот 
односно службеникот е должен на новото биро за 
посредување на трудот да му де оријавн во оро« 
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М пет дена од денот на од јаката ка ј поранешното 
опро за посредувавме на трудот. Во противно, го 
губи правото на материјално обезбедување. 

Бирото за посредување на трудот кому што 
работникот односно службеникот е испратен зара-
ди пронаоѓање на запеел ување, ја врши рефунда-
ција! а на трошоците за материјалното обезбедува-
л е и на другите права на товар на бирото за по-
вредување на трудот што го испратил работникот 
односно службеникот." 

Кон членот 4а 
8. По точката 10а се додава нова точка 106, 

која гласи: 
„При упатувањето на работа во смисла на чл. 

4а од уредбата, органот за посредување на трудот 
може висококвалифицираниот работник односно 
службеникот со више стручна спрема да го упати, 
и тоа: работникот на работи на квалифициран ра-
ботник а службеникот ка работи за кои се бара 
средна стручна спрема; квалифициракиот работник 
односно службеникот со средна стручна спрема, 
и тоа: работникот на работи на полуквалифициран 
работник а службеникот на работи за кои се бара 
непотполна спрема. 

Бирото за пос>едување на трудот ќе води од-
делни списоци на работниците и службениците што 
ги испратил да вршат времено работи што не им 
одговараат на нивните стручни квалификации, со 
цел за обезбедување нивното првенствено заштеду-
вање ва работи што му одговараат на степенот на 
нивната стручна спрема." 

Кон членот 46 
9. По точката 106 се додава нова точка 10®, 

која гласи: 
„Ако работникот односно службеникот што се 

упатува на работа во смисла на чл. 4а од уредбата, 
ќе постави барање за утврдување неговата здрав-
ствена состојба и физичка способност, бирото за 
посредување на трудот е должно да го упати на 
преглед на постојана лекарска комисија. 

Наодот и мислењето на постојаната лекарска 
комисија за здравствената состојба и физичката 
способност на работниците и службениците од 
"претходниот став се задолжителни за бирото за 
посредување за трудот." 

Кон членот 5 
10. Точката 12 се менува и гласи: 
„За работникот или службеникот кој уживал 

материјално обезбедување, се смета дека при пов-
торниот прекин на работниот однос ги исполнува 
условите за стажот од чл. 4 точ. 1 од уредбата, до-
дека условите од чл. 1 и 9 од уредбата повторно 
се утврдуваат.44 

Кон членот 7 
11. Точката 16 се менува и гласи . 
„Работникот односно службеникот е должен; на 

надлежното биро за посредување на трудот да му 
го поднесе барањето за материјално обезбедување 
во срок од три дена од денот на истекот на отка-
зниот срок. Иа работникот односно на службеникот 
што ќе го поднесе барањето за материјално обезбе-
дување бо овој срок, му припаѓа материјалното 
обезбедување од денот на престанокот на работни-
от однос. 

Па работникот односно на службеникот што ќе 
поднесе барање за материјално обезбедување по 
пс текст на срокот од три дена од денот на истекот 
на отказниот срок, правото на материјално обезбе-
дување му припаѓа од денот на поднесувањето на 
барањето. 

Кон барањето за остварување материјалното 
обезбедување работникот односно службеникот е 
должен да ги поднесе следните докази: 

1) потврда од претпријатието од која се гледа 
траењето на заболувањето ка ј истото, начинот на 
престанокот на работниот однос (со отказ од страна 
на работникот или службеникот или од страна на 
претпријатието, и причината за овој откгз: преку-
броен, неправилен сд*:ос спрема работата или оп-
штествениот имот и ел.), износот на последната 

плата односно на тарифниот став според кој е 
утврдена последната заработка. 

Траењето на запомнувањето и височината на 
платата к а ј приватните работодавци се докажуваат 
со потврда од органот на социјалното осигурување 
ка ј кого работникот - или службеникот е пријавен 
на осигурување; 

2) уверение од надлежниот орган на народниот* 
одбор за бројот на членовите на заедничкото до-
маќинство и за вкупните приходи на домаќинство-
то. Приходите од приватната дејност и од селско-
стопанскиот имот се пресметуваат според^ доходот 
што е земен како последна основица за обложува-
ње со данок. 

Покрај изјавата од работникот односно од 
службеникот, бирото за посредување на трудот мо-
ж е да бара свој да поднесе и потврда од претпри-
јатието во KCje работел до престанокот на работниот 
однос, за тоа дали е уживател на пензија или ин-
валиднина. Кога е во прашање инвалид, бирото е* 
посредување на трудот ќе бара работникот односно 
службеникот да поднесе потврда од надлежниот 
орган на социјалното осигурување за височината 
на ипв ал иднината. 

Материјалното обезбедување се исплатува до 
денот на упатувањето на работникот односно слу-
жбеникот на косо заложување, или до денот кога! 
работникот односно службеникот сам ќе најде з а -
жалување . Кога работникот односно службеникот 
заради заложување се упатува во друго место, ма -
теријалното обезбедување припаѓа и за времето 
погребно за патување ед местото од каде се упату-
ва до местото во кое се упатува." 

12. Точката 17 се менува и гласи: 
„Бирото за посредување на трудот по потреба 

врши проверка на поднесените докази. 
Ако бирото за посредување на трудот утврди 

дека работниот однос не престанал во смисла на 
важечките прописи, должен е да му у к а ж е на р а -
ботникот односно на службеникот на неговото пра -
во и да го упати на надлежната инспекција па 
трудот заради остварување правата од работниот 
однос. 

Ако се утврди неправилна исплата на матери-
јалното обезбедување до која е дојдено по кривица 
на работникот односно на службеникот, бирото за 
посредување на трудот е должно да бара надоме-
сток на штетата преку редовниот суд. 

Поднесените и проверени' документи бирото за 
посредување на трудот ги задржува во својата а р -
хива, освен работната книшка, која по престано-
кот на правото на материјално обезбедување му ја 
враќа на работникот односно на службеникот, по 
направениот извод од неа." 

Кон членот 9 
13. По точката 21 се додава нова точка 21а, 

која гласи: 
„Како членови на домаќинството се сметааат 

брачниот другар и децата, како и родителите со 
кои работникот односно' службеникот живее во 
економска заедница. 

Како деца во смисла на претходниот став се 
сметаат: децата брачни, вонбрачни, усвоени, поштар-
чиња и децата без родители земени на издржувале 
— до навртените 15 години возраст, а ако се нао-
ѓаат на школување — до крајот на школувањето, 
а најдоцна до н а в р ш е н и х 25 години возраст." 

Кон членот 10 
14. Точката 22 се брише. 

Кон членот 11 
15. Точката 23 се брише. 
16. Точката 24 се брише. 

Кон членот 176 
17. По точката 34 се додава нова точка 35, која 

гласи: 
„Работниците и службениците што на 4 јануа-

ри 1956 година се наоѓале вон работен однос, а на 
го оствариле правото на мате гп ја лио обезбедување 
до влегувањето во сила на Уредбата за измени vt 
дополненија на Уредбата за материјалното о о г л а -
дување и за другите пра^а т ц слу-
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жбениците што се наоѓаат времено вон работен 
однос, поради тоа што не ги исполнувале пропи-
шаните услови, се здобиваат со правото на мате-
ријално обезбедување ако според одредбите на 
оваа уредба ги исполнуваат условите за оствару-
вање правото на материјално обезбедување и ако 
тлу се пријават на надлежното биро за посредува-
ње на трудот до 29 февруари 1956 година. Во тој 
случај правото на материјално обезбедување се 
остварува почнувајќи од денот на поднесената при-
јава, но најрано од 4 јануари 1956 година." 

18. Ова општо упатство влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 95 
25 јануари 1956 година 

-Белград 
Секретар 

за прашањата на трудот 
и работните односи 

на Сојузниот извршен совет, 
инж, Густав Влахов, е. р. 

34. 
Врз основа на чл. 24 од Уредбата за спрове-

дување на Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/54), Сојузниот завод за народно 
здравје, во согласност со Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ЛЕКОВИ НА ОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА 
1. Пропишувањето лекови на лицата осигурени 

според Законот за здравственото осигурување на 
работниците и службениците или според прописи-
те донесени односно според договорите склучени 
врз основа на овој закон (во натамошниот текст: 
осигурените лица), се врши според одредбите од 
ова упатство. 

При пропишувањето и издавањето лекови на 
осигурените лица согласно се применуваат и од-
редбите од Упатството за пропишување и издавање 
на лековите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/56). 

2. На осигурените лица лековите им се пропи-
шуваат на рецептот чиј образец е составен дел од 
ова упатство. 

Големината на образецот е 16,5 X 11,5 см. 
Обрасците се поврзуваат во блокови од по 50 

и 100 парчиња. 
3. Рецептот мора да ги содржи овие податоци: 
1) назив на заводот за социјално осигурување 

што го плаќа лекот; 
2) категорија на осигуреното лице (се опкру-

жува соодветната категорија напечатена на ре-
цептот) ; 

3) број на здравствениот картон односно на 
л ек дрскиот дневник; 

4) име и презиме на осигуреното лице; 
5) сродство со лицето од кое членот на фами-

лијата го изведува правото на здравствено осигу-
рување, ако лекот се гф опишува за член на ф а -
милијата (податокот се внесува во рубриката „Род-
нински однос"); 

6) број ка здравствената легитимација на оси-
гуреното лице; 

7) назив на органот, установата, организација-
та или работодавецот при кого осигуреникот е на 
работа, односно занимање на осигуреникот, на при-
мер: адвокат, писател ити Овој податок се внесува 
во рубриката „Назив на обврзникот на придонесот". 

На рецептот што се издава за дете до 14 години 
мораат да се означат и годините на возраста на 
детето. 

4. Ако на осигуреното лице му се пропишува 
повторно ист магистрален лек (инфуза, декокта, 
разни микстуру капки итн.) во покус временски 
период, а најдолна БО срок од 7 дена, осигуреното 
лице е должно да донесе сад, а лекарот да ги под-
аделе на рецептот зборовите нСадот е донесен". 

Фармацеута во овој случај ќе го задржи донесе-
ниот сад, а пропишаниот лек ќе го издаде во чист 
сад. 

Ако во случајот од претходниот став осигуре-
ното лице не донесе сад, фармацеутот при издава-
њето на лекот ќе ја наплати во готово вредноста 
на садот. 

5. Лекарот што го пропишал лекот мора ре-
цептот да го потпише и под потписот да го втисне 
печатот со своето име. 

6. На рецептот мора да биде јасно втиснат оти-
сокот на печатот на здравствената установа, ако 
рецептот се пропишува во здравствена установа', 
односно отисокот на печатот на овластениот лекар, 
ако рецептот го пропишува овластен лекар. 

Печатот на здравствената установа мора да 
содржи назив и седиште на здравствената устано-
ва, со ознака на лекарот (на пример, лекар бр. 1), а. 
печатот на овластениот лекар — назив на заводот 
за социјално осигурување со кој лекарот склучил 
договор за лекување осигурени лица, име и пре-
зиме на овластениот лекар и место каде што тој 
ординира. 

Со печати и обрасци за рецепти се снабдуваат 
лекарите во здравствените установи од самите 
установи, а овластените лекари — од заводот за 
социјално осигурување што со нив склучил дого-
вор за лекување осигурени лица. 

7. На грбот од рецептот не смеат да се пропи-
шуваат лекови; рецептите се пишуваат во уникат 
или дупликат. 

8. Лекарот што пропишува лек должен е про-
пишаниот лек со скусен назив да го воведе во 
здравствениот картон односно во лекарскиот 
дневник. 

9. На образецот за рецепт од точ. 2 на ова упат-
ство на осигурените лица можат да им пропишу-« 
ва ат лекови: 

1) во амбулантно-поликлиничките установи — 
сите лекари запослени во тие установи што се 
здобиле со правото самостојно да го вршат својот 
цозиз; 

2) во стационарните здравствени установи —ц 
лекарот што ќе го определи управникот на здрав-
ствената установа меѓу лекарите што се здобиле со 
правото ситост е; чо ла- г^ ч^шат својот позив; 

3) во приватните ординации — овластените 
лекари. 

Сите лекари од ставот 1 на оваа точка можат 
да пропишуваат лекови и во станот на оболеното 
осигурено лице. 

10. Во стапионарните здравствени установи на 
осигурените липа можат да им се пропишуваат 
лекови на образецот за рецепт од точ. 2 на ова 
упатство само кога тие се лекуваат амбулантно, 
како и при нивното отпуштање од овие установи. 

На осигурените лица не смеат да им се про-
пишуваат лекови на образецот за рецепт од точ. 2 
на ова упатство за времето додека тие се наоѓаат 
на лекување во етациоиарни здравствени установи. 

11. При пропишувањето лекови на осигурените 
лица лекарите се должни: 

1) да одбегнуваат секоја полипрагмазија на ле-
кови, како и едновремено пропишување на . лекови 
со исто дејство (на пр. Suifagvanidin и Carbo anima-
lis, Tinctura opii и Albumin иш tanicum, Vitacitrol vl 
C-vitamin таблети, Vitacitrol и Calcevit таблети, Co-
da cil i Codein ити.); 

2) на рецептот да ја означат дијагнозата на бо-
леста, ако се пропишува некој од антибиотиците; 

3) црвене гвено да пропишуваат лекови од до-
машно производство ако овие лекови се од ист 
состав или произведуваат исто дејство како и уве-
зените странски лексЕи. 

12. Лековите што можат да се употребуваат 
само под постојанен надзор на лекар во стационар-
ните здрав сте зип у с т ^ ^ п , не с?.т:-ат да им се про-
пишува ет на осигурените лица што се лекуваат 
амбулантно* 
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13. На осигурените лица можат на образецот 
за рецепт од тон. 2 на ова упатство да им се про-
пишуваат само оние диететски препарати кои во 
смисла на чл. 8 од Уредбата за лековите („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр 45/53) се сметаат за лекови. 

При пропишувањето на диететските препарати 
од претходниот став, на рецептот мера да се назна-
чи дијагнозата на болеста. 

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

Бр. 7 
12 јануари 1056 година 

Белград 
Вршител на должноста директор 
на Сојузниот завод за народно 

здравје, 
др Борислав Петровиќ, е. p. 

ОКОЛИСКИ ЗАВОД З А СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Категорија а) работници и слу-
на о сигу ре- жбеници и лица 

. нето лице со нив изедна-
Б-оој на здраг - нени 
ствениот картон б) членови на ф а -

(на лекарскиот мил иј ата 
дневник) в ) лични и ф а м и л и -

• јарни пензионери 
и уживатели на 
инвалиднини 

г) други осигурени 
лина 

Име и ир сј име — 
Роднински однос (за членот на фамилијата ) 
Бро ј на здравствената легитимација • 
Назив на обврзникот на придонесот 

С а д о т е д о н е с е н 
Пр 

Ц е н а н а л е к о т 

Магистрален 

Во 19- год. Потпис на лекарот 

35. 
Врз основа н а чл. 10 ст. 2 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селсксстопанските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 32/55) Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора, на заседанието од 22 и 23 де-
кември 1855 година, донесе 

ПРВИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛА-
СТЕНИ ЗА В Р Ш Е Њ Е КОНТРОЛА НА К В А Л И Т Е -
ТОТ НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕ-

НЕТО ЗА ИЗВОЗ 
1. Во Листата на стручните лица овластени за 

вршење контрола на квалитетот на свежото и су-
вото овошје наменето за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ"', бр. 48/55) се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) во точката 1 редниот број 27 се менува и 
гласи: „27 Ранчиќ Саватије, Прокупље", а по ред-
ниот број 64 се придава редон број 65 со текстот 
што гласи: „65 Гајиќ инж. Обрад, Зворник"; 

2) во точката 2: 

а) по редниот број 23 се придава реден број 
23а со текстот што гласи: „23а Маринец и н ж . Јури ј , 
Загреб"; 

б) по редниот број 25 се придаваат редни бро-
еви 26, 27, 28 и 20 со текстовите што гласат: 

;|26 Миовиќ инж. Иво, Дубровник. 
27 Кадиќ инж. Божидар, Винковци, 
28 Поповац Сенко, Матковиќ, 
29 Ба јиќ инж. Динко, Чаковец1 ' ; 
3) во топката 3 редниот број 20 се менува и 

гласи: „20 Ситар Франц, Марибор"; 
4) во точката 4 редниот број 2 се менува и 

гласи: „2 Демовски инж. Димо, Скопје"; 
5) во точката 5 редниот број 13 се менува и 

гласи: „13 Ристиќ инж. Миладин, Приједор", а по 
редниот број 20 се додава реден број 21 со текстот 
што гласи: „21 Јоксимовиќ инж. Милутин, Сараево". 

II. Овие први измени и дополненија влегуваат 
во сила со денот на објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ" . 

ХИТ бр. 22624 
23 декември 1955 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Генерален секретар. 
Иво Барбалиќ, е. р. 

36. 
СООПШТЕНИЕ ОД НАРОДНАТА Б А Н К А 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ И ЗАМЕНА НА Б А Н К Н О Т И -
ТЕ НА Д Ф Ј ОД 5 И 1 ДИНАР 

Врз основа на чл. 17 ст. 2 точ. 2 од Уредбата за 
банките и штедилниците („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 4/54),Управниот одбор на Народната банка, на 
својата седница што е одржана на 24 јануари 1956 
година, донесе решение 

1) Народната банка во времето од 1 ф е в р у а р и 
до 30 јуни 1958 година да ги повлече од оптек банк-
нотите на Д Ф Ј од 5 и 1 динар и ги замени со банк-
ноти и ковани пари од тековното издание; 

2) почнувајќи од 1 јули 1958 година банкнотите 
на Д Ф Ј од 5 и 1 динар да престанат да бедат з а -
конско средство за плаќање; и 

3) Народната банка да врши дополнителна з а -
мена на банкнотите на Д Ф Ј од 5 и 1 динар во вре-
мето од натамошните три месеца, т. е / заклучно до 
30 септември 1956 година. 

Замената на банкнотите на Д Ф Ј од 5 и 1 ди-
нар Народната банка ќе ја в р ш и преку сите свои 
ф м п ј али и експозитури како и преку сите други 
банки. 

Од Народната банка — Главна централа, 27 ј а -
нуари 1956 година, Белград. 
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