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692. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата ка ФНРЈ, по предлог од Сове-
тот за НЕГОДНО здравје и социјална политика на Вла-
дата на ФНРЈ и о д Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 

ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 

Член 1 
Членот 6 од Уредбата за додатоците на деца 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/51) с-е менува и 
гласи: 

„Правото на постојаниот додаток на деца и ви-
сината на то ј додаток зависат од имотната состојба 
на корисникот. 

Според имотната состојба, на корисниците им при-
паѓа постојан додаток иа) деца во полн или намален 
износ. 

ЈДадажрт дадете т ^ s a m i m w i .додаток , ш ^ е ц а . 
изнесува 3.000 месечно односно 115 динари дневно. 

'Намалениот постојан _ додаток на деца; изнесува 2.0ОО 
динари месечно о£Ноано/7~^ дшшри дневно^ и л и П Ш 
месечно с д ^ ^ о ^ З ^ ^ н а ^ и дневно.ЃГ 

Член 2 
З а д членот 6 се додава нов член 7, ко ј гласи: 
„На корисниците што имаат земјоделски имот или 

друг доход што подлежу®а на данок, правото на по-
стојаниот додаток на деца и износот на то ј додаток 
се определува според следната скала: 

ЦА КОРИСНИКОТ 
МУ ПРИПАЃА 

Рко данокот на 
доход од земјодел-
ски имот изнесува 
ао член на дома-

ќинство: о 
г о д и ш н о 

Ако друг поход 
кг ј подлежува на 

данок изнесува по 
член на домакин-

ството 
м е с е ч н о 

полн износе 
иа додатокот 
(З.ОСО дан. 
месечно) до 200 дин. до 1.000 дан. 

две третини 
о д полниот из-
нос па д о д а т -
ног (2.000 ди«. 
месечно) 201 до ЗОО дин. 1.001 до 1.500 дин. 

една третина 
о д полниот из-
нос на додато-
кот (1.000 дин. 
месечно) 301 до 400 дин. 1.501 до 2.000 див. 

ТостојашоЈ ^с&зггок иа деца н.е припаѓа: 
на лиш што имаат земјо^лск^Пимот чија обра-

ботлив а поврвина п^емШува^^ х£^тараТ ' 
^ "2}^а" ЧЈГИца1 што имаат земЈОделски имот^ полетл^од 

2 х elTOtpa^ ако дан окот на 'доход "од тојГ имот' премину-

3) на лица што имаат друг на данок подложен, 
доход по гол. ем од у . . U"UO j . и н ар и месечно по член на 
дом аќинствЈсто. - — — 

За лицата."зачленети во селански работни задруги 
правото на постојан додато« во смисла на одредбите 
од претходните СТЕВОВИ се определува според дано-
кот на доход со кој се обложени домаќинствата на 
приходите од окуќнината и според данокот на доход 
што би се плаќал по стоката од 3% на сите приходи 
-што ќе ги добијат наивните домаќинства од задругата. 

Кога се определува висината на данокот односно 
на доходот во смисла на претходните став озн, в о 
бројот на членовите на домаќинството влегуваат по-
крај лицето од чл. 1 и 4 на оваа уредба, и брачниот 
другар, децата (брачни, вонбрачни, усвоени, па е ин ош« 
и туѓи деца земени на« издршка) и внучињата за кои 
се о-ствзгхува постојаниот додаток — под услов лицето 
од чл. 1 и 4 на уредбата да ги издржува, како и ро-
дителите од тоа лице што -живеат со »его во заед-
ничко домаќинство и кои ги издржува тоа лице. 

Ако корисникот има земјоделски имот помал од 
2 хектара, а има и друг доход кој ^одлежува на да-
но«, правото на постојан додаток се определува спо-
ред износот Hat данокот што би го плаќал корисникот 
кога вкупниот износ на сите доходи подложни на да-
нок би Hoi сонувал о д земјоделски имот. 

Кога се определува правото во смисла на .претход-
ните ставови се зема во обзир имотот односно дохо-
дот на корисникот (чл. 1 и 4), на неговиот брачен 
другар, на децата и внучињата за кои се остварува 
постојаниот додаток. 

Висината на даночното задолжување односно на 
доходот што подлежува на дано« се зема според обло-
гот на данокот односно според даночната основица! 
од 1951 година. Уверенија за големината на земјодел-
скиот имот и за висината на даночното задолжување 
издава финансискиот орган на надлежниот околиски 
(градски) народен одбор." 

Член 3 
Членот 9 се брише, а членовите 7 и 8 стануваат 

нови членови 8 и 9. 
Член 4 

Во чл. 10 ст. 1 на крај се додава нова реченица 
која гласи: 

„Исто така, лицата о д чл. 1 и 4 на оваа уредба! 
го задржуваат правото на постојан додаток на деца 
доделеа го служат задолжителниот воен срок во посто-
јаниот кадар на Југословенската народна армија; ако 
им престанал работниот однос поради стапувањето во 
постојаниот кадар." 

Во истиот член се брише ставот 2 и се додаваат 
нови ставови 2 до 4 кои гласапг: 

^Работник и службеник кој неоправдано изостане 
од работа 5 дена "без прекин Ј 1 Л д е м ® со^га^кин« 
во тек Јна еден календарски месец, п> губи Ј Ш В О Т О на 
постојан додаток на дс ца " и' го * здобШГког^ 
полни~ одн ово претиш ан и от "стаж о д ст. 1 на овбГчл^. 

На работник и службеник кој од оправдани ра-
злози поднесе отказ, му се засметува поранешното 
в»реме н.а» заштедувањето во непрекинат стаж за здо-
бивање правото на постојан додаток »ко се запосли 
одново во срок од 15 дена по престанокот на пора-
нешниот работен однос. 
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Претпријатијата, установите и надлетате ата се дол-
жни да го известуваат надлежниот завод за социјално 
осигурување за сите неоправдани изостаноци во текот 
на месецот. Ако не известат, износот на исплатените 
додатоци на деца паѓа на терет на платниот фонд на 
претпријатијата, односно на терет на претсметката на 
приходите и расходите на установите и надлештва^." 

Поранешните ставови 3 и 4 стануваат нови ста-
вови 5 И 6, 

Член 5 
Во членот 11 од уредбата се додаваат нови ста-

вови 5 и б кои гласат: 
„Ако надлежниот старателски орган утврди дека 

родителот што прима постојан додаток на деиа не го 
троши свој додаток за издршка и издигање иа децата 
туку го троши за други цели, може да определи да не 
му се .исплатува додатокот на тој родител туку на 
неговиот брачен другар. Ако старателски от орган 
утврди дека обата родители го трошат постојаниот до-
даток за друго* цели, а да го запуштиле из дигања то на 
децата, должен е да преземе потребни мерки за да се 
заштитат интересите на децата во смисла на одредбите 
од Основниот закон за односите на (родителите и 
децата. 

Извршите одбори на синдикалните подружници 
ч управните одбери на стопанските организации ќе 
з.-м пријавуваат вакки случаи на надлежните старател-
ски органи емша штом ќе дознаат за) ш в . " 

Член 6 
До 15 декември 1952 година постојаниот додаток 

на деца ќе се исплатува делум во пари, а дел ум во 
бомови за купување индустриски стоки, и тоа 43% 
во пар« а 57% во бакови. 

Но 15 декември 1952 година сиот износ на посто* 
јакиот додато« ка деца ќе се исплатува во пари. 

Член 7 
Со 1 декември 1252 година преста«уваат да важат 

решенијата од Министерот -на финансиите На ФНРЈ 
бр. 2231 од 25 OKTCM'BDH 1951 година („Службен лист 
ла ФНРЈ", бр. 48/51) и бр, 21125 од 31 октомври 1951 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/51). 

За побарувањата на постојаниот додаток на деца 
од времето поед 30 ноември 1952 година ќе се решава 
по поранешните пропис::. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе сс применува од 
1 декември 1952 година. 

28 ноември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Ттов е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Павле Грегори«, е. р. 

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

693. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 
Владата на ФНРЈ за донесување уредби тора ди согла-
сување односите во стопанството со новиот стопан-
ски систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р В ИВА 
ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШКОВИ 

I. Општи одредби 
Член i 

За службени патувања вен местото на ел у ж и в а -
њето, за селидба во случај на преместување од едно 
место во друго, за одвоен живот од фамилијата, шао 

и за работа на терен, на службениците и работниците, 
(во натамошниот текст: службениците) на државните 
органи и установи <и*м припаѓа надокнада За трошев-
вите по одредбине од оваа уредба. 

Член 2 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат -и 

на службениците од установите со самостојно финан-
сирање, осем на оние чиите аг(ра<ботки се пресмету-
ваат* по тарифните правилници. 

И. Надокнада за службени патувања 
Член 3 

Sat потребата на службено патување одлучува и 
налог за тоа издава старешината на надлештвото ол-
мо ова установата (наредбодавецот), кој може т,оа 
право Да го пренесе на помошниот наредно лав е ц. Ако 
старешината на надлештво™ односно установата не е 
наредбодавец во смисла на прописите за буџетот, за 
издавање налог мора да има согласност од наредбом 
данецот. 

Во налогот за службено патување мора да биде 
наведено роденото и фамилијарно^ име на службе-
никот, неговото звање и положај, денот па заминува-
њето, сообраќајното средство што ќе го користи на 
патот, срокот на траењето како и целта на патува-
ње! о, осем во случај кога е патувањето од поверлива 
при«1i ода. 

Во случај на итност, налог може да се даде усно 
односно со телефон или телеграф, со тоа- што писме-
ниот налог да се издаде дополнително. 

Член 4 
За една службена работа службеното патување во 

земјата може Да трае најмногу 14 дена. По исклучок, 
•службеното патување може да трае и повеќе од 14 
дана со -согласност од органот надлежен за буџет. 

Прописи за траењето на службеното патување на 
службениците од ресорот на внатрешните "работи до-
несува Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Член 5 
За службеното патување на службениците им се 

дава надокнада за личниот превоз и -надокнада за 
другите трошкови во вид на дневница. 

Член 6 
На службеното патување службениците мопеат да 

користат превозни средства, и тоа: 
1) I класа на брз воз односно I класа на брод 

како и кола за« шиење — службениците на -положаите 
помошник министер и на други соодветни положам 
(функции); 

2) I класа на патнички или П класа на брз вое 
односно I класа на брод — службениците распоредени 
од V платен разред нагоре; 

3) II клара патнички или Ш класа брз воз одно-
сно II класа на брод — службеници re распоре дени; 
од IX до VI платен разред и шсакочовалификувамите 
работници; 

4) Ш класа брз или патнички воз односно II кла-? 
са H.3i брод — сите други службеници и работници. 

Службениците од точ. 2 на овој член можат да 
корис тат I класа на брз воз о дносно кола за спиење, 
ако по доаѓањето во определеново место непосредно 
треба да пристапат кон извршувањето на задачата, и 
ако е тоа изрично назначено во налогот За службе-
ното патување. 

Службениците од точ. 3 на овој член можат да» 
користат II класа на брз воз ако е релацијата подолга 
од 250 км. 

Службеникот може да користи автобус само на 
релациите каде што не постои сообраќајна врска со 
воз или брод, или ако пргво-зењето со автобус е по-

, ев1ино 
Надлежниот наредбодавец може да определи па-

тување и со авион ако го бара тоа ишгресот на слу-
жбената работа, или кога трошковне на службеното 
патување .со тоа би биле помали. 

На хонорарите службеници на кои хснорарната 
служба км е главно или едино занимање, класата во 
воз односно на брод ја определува старешината на 
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надлештво™ односно установата, но не поповолна од 
онаа што би им припаѓала спрема висината на хоно-
рарот сообразно на одредбата од ст. 1 на ово ј член. 

На х о н о р а р и т е службеници на кои конорарната 
служба не им е главно или едино занимање, класата 
во воз односно на брод се определува спрема нивното 
главно за&и мање. 

Отстапувања од одредбите на претходните ста-
вови можат да се вршат за службените патување во 
странство, а по одобрение од органот надлежен за 
буџет. 

Член 7 
Дневницата за службено патување изнесува: 
1) за службениците распоредени од IV 

платен разред нагоре — 700 динари 
2) за службениците распоредени од IX 

до V платен разред и висококвалификува-
нате работници 600 динари 

3) за другите службеници и работници 500 динари 
На хонорарните службеници на кои хонорарната 

служба им е главно или едино занимање, дневницата 
се определува спрема висината на хонорарот сообразно 
на одредбите од претходниот став. 

На хоиорарните службеници на кои хонорарната 
служба не им е главно или едино занимање, дневни-
цата се определува спрема нивното главно занимање. 

Сојузниот поган в р л е ж е н за буџет во согласност 
со Претседателот на Советот за законодавство и из-
градба на народната в; лет на Владата на ФНРЈ, 
може да определува поодделни места во кои на ли-
цата на службено патување ќе им се даваат поголеми 
дневници од износите наведени во ст. 1 на ово ј член, 
утврдувајќи ја висината на наголемување™ за секое 
ид тие места. 

За службените патувања во границите на о к о л н а -
та народниот одбор ја пропишува висината на дневни-
цата која voate да изнесува до 75% од износите на-
ведени во ст. 1 на овој член. 

Член 8 
Ако службеното патување се продолжи преку 14 

дена, дневницата се намалува за 25% во случај кога 
службеникот ги врши службените работи во исто 
место. 

На службеник кој се упатува времено на работа 
во друго место и во тоа место борави повеќе од 14 
дена, му припаѓа за првите 14 дена цела дневница, 
а по тоа 75% од износот на дневницата. 

Член 9 
За постојани курирски патувања на утврдени ку-

рирски линии може наместо дневница да се определи 
паушална месечна надокнада чијшто износ не може да 
биде поголем од 70% од износот на дневницата што 
бк ја добил службеникот спрема времето проведено 
на службениот пат/ 

Висината на надокнадат а од претходниот став ја 
определува старешината на надлештвото односно уста-
новата. 

Член 10 
На лицата на службено патување им припаѓа цела 

дневница за секои 24 часа проведени на службениот 
пат, како и за остатокот на времето поголем од 12 
часа. За остатокот на времето од 8 до 12 часа припа-
ѓа половина дневница. 

Цела дневница припаѓа и во случај кога службе-
ното патување трае вкупно помалу од 24 а повеќе од 
(2 часа, а половина дневница ако целото патување 
трае од 8 до 12 часа. 

З а службеното патување што трае помалу од 8 
«<г,са, односно за остатокот помал од 8 часа, не при-
шта надокнада. По исклучок, на службеникот му при-
паѓа половина дневница за остатокот на времето преку 
6 часа во случај кога тој остатокот е проведен на 
патување ноќе. 

Кога службеникот за време на службеното пату-
вање по една иста работа се враќа во местото на 
службување™ пред завршетокот на работата поради 
која отпатувал, дневниците се преслгетуваат со соби-

рањето на вкупниот бро ј часови проведени на работа 
вон местото на службување™. 

Член 11 
Кога се должни приватни лица по п о с т о е в т е 

дрописи да ги сносат т р о ш к о в н е за излегувањето на 
државните службеници, надокнадата се определува по 
одредбите од оваа уредба, ако републичкиот орган 
надлежен за буџет не пропише инаку, со тоа што 
таква надокнада не може да биде поголема од надо-
кнадата предвидена со оваа уредба. 

За такви случаи мора претходно да се положи 
предуем во износот што му одговара приближно на 
износот на надокнадата 

Член 12 
По завршеното службено патување службеникот в 

должен да поднесе сметка на патните трошкови. 
Поблиски прописи за пресметувањето на патните 

трошкови (податоците што се внесуваат во сметката 
на попагнината и др.) донесува сојузниот орган над«* 
дежен за буџет. 

Член 13 
Надокнадата за службени патувања при свикува* 

њ е конференции ја сноси органот ипо ја свикува 
конференцијата. 

Член 14 
Лице што не е државен службеник може да се 

определи да патува за* сметка на државно надлештво 
или установа поради извршувањето на Определена за-
дача само ако е позволено тоа со посебен пропис и 
ако е нужно. Во таков случај, на лицето што не е 
државен службени« МУ припаѓа- надокнада на патишта 
трошкови во оној износ што ги имаат државните 
службеници од соодветниот ранг односно на соодветна 
должност. 

Ш . Надокнада за селидбени трошкови 
Член 15 

На службениците кси по потреба на службата се 
преместуваат во друго место на службување, на ли 
цата што се преземаат од стопанството или од опште-
ствените организации, како и на лицата што се при-
маат во служба вон своето место на живеење а по-
рано биле во работен однос им припаѓа, без обзир на 
оддалеченоста, надокнада за лично превезеше по чл. 
6 од оваа уредба, како и за сите стварни третине зи 
предизвикани со селидбата. 

Надокнада за службени трошкови им припаѓа и: 
а) на службениците по пензионисањето, и тоа од 

местото на службување™ до местото на новото на-
станување; 

б) на ф а м и л и ј е од умрените службеници, и тоа 
од местото на дотогашното службување не умрениот 
службеник до местото каде ќе се настани фамилијата. 

Лицата од претходниот став имаат право на на-
докнада на селидбените трошкови г«о се изврши се-
лидбата во срок од шест месеци сметајќи од де" тг 
на разрешувањето на пензионисаниот службеник, од-
носно од смртта на службеникот. Ово ј срок може да 
се продолжи најповеќе до две години ако зг ЈКП дреси-
раното лине поднесе доказ дека не можело да дебне 
стан во местото во кое сзка да се пресели. 

Член 16 
Надокнадата за селидба се дава за фактично сто-

рените трошкови околу превозењето на покуќнината 
до местото на службување™ односно живеењето. 

При селидба со железница или брод надокна-.ата 
за превоз припаѓа по поднесениот товарен лист за 
споровоз, а за превозењето на багажот по тарифата 
за брзовоз. 

Поблиски прописи за определување надокнада за 
пакување и о т е к у в а њ е на покуќнината, за превоз на 
с т в а р н е од станот до станицата и од станицата до 
станот и лр. донесува сојузниот орган начлежен за 
буџетот во согласност со Претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 17 
Со сметката за трошковите на селидбата службе-

никот е должен да поднесе доказ за правдање нп тро-
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школите од чл. 16 од оваа уредба (товаре« лист од-
носно потврда за трошкови^ ла превезеното и др.). 
Определувањето на висината иа (надокнадата се врши 
врз осло в а на п одн ес еин те потврди и докази од слу-
жбеникот, но надлежниот наредбодавец може кога ќе 
го науде тоа за потребне и на друг начин да изврши 
проверка на сите или поодделни ставки од сметката. 

Член 18 , 
На службеник што се сели во друго место на слу-

жбување му прилага, покрај надокнада за селидба на 
покуќнината, уште и надокнада на патните трошкови. 

Иа членовите на фамилијата од службеникот им 
припаѓа иста класа во воз односно брод како и на 
службеникот. 

За време на селидба на службеникот му припаѓаат 
дневници на кои тој има право за службено патување, 
г за« секој член на фамилијата дневница во 'износ од 
.350 динари. 

Право на надокнада на -патни трошкови има слу-
жбеникот и во случаи кога селидбата на покуќнината 
ле можел да ја изврши при јавувањето на должност 
во новото место на службување, туку селидбата ја из-
вршил накнадно. 
IV, Надокнада за службени патувања и селидби во 

странство 
Член 19 

Дневница за службено патување во странство му 
припаѓа на службеник од моментот на кинисувањето 
до моментот на враќањето од службеното патување. 

На службеникот му припаѓа дневницата опреде-
лена за онаа земја во која' патува, а во случај да до-
аѓа од странство во нашава земја, дневницата што е 
определена за онаа земја од која« доаѓа. 

Во случај на оправдано задржување подолго од 
24 часа* во некоја друга странака земја или во на-
шава земја,, за сето Береме на задржувањето на слу-
жбеникот му припаѓа дневница од та»а земја. 

Член 20 
При службените патувања во прекуморски земји 

дневницата за времето проведено на бродот се нама-
лува за 80% ако се во цената на возниот билет засме-
тали и трошковне за исхрана и кабина за спиење. 

Член 21 
За постојани курирски патувања на утврдени ку-

рирски линии, органот надлежен за буџет може наме-
сто дневница и други надокнади да определува пау-
шална надокнада, водејќи сметка така што определе-
ната надокнада да биде во согласност со одредбите 
од оваа уредба. 

Член 22 
При селидбата во странство и обрнапго на службе-

ниците им се признава надокнада на трошкови^ за 
ире возење иа покуќнината во онаа тежина што ќе ја 
определи органот надлежен за буџет. 

Селидба на покуќнината не им се одобрува на 
шефовите на мисии. Исто така, не им се одобрува 
селидба на покуќнината ниту на службениците преми-
слени во во«европските земји и обрнато. 

Член 23 
Висина на дневниците и други надокнади за слу-

жбени патувања и селидба во странство, како и по-
блиски прописи за тоа, ќе донесе сојузниот орган на-
длежен за буџет. 

V. Надокнада поради одвоен живот од фамилијата 
Член 24 

На службеникот што е преместен по потреба на 
службата кој има фамилија на издршка, ако во но-
вото место на службување »е мкже да добие стан за 
својата фамилија, а станува сам во местото во кое е 
преместен, му припаѓа) надокнада за тр ош ков ите по-
ради одвоениот живот од фамилијата. Право на оваа 
надокнада има>ат и лицата што се преземаат од стопан-
ството или од општествените организации, како и ли-
цата што биле порано во работен однос, ако за фа-
милијата не можат да добијат стан во местото до 
службување^. 

За преместување и прием во служба кој повле-
кува надокнада за одвоен живот на фамилијата по-
требна е претходна согласност од органот надлежен 
за буџет. Оваа согласност може да се даде само ако 
постои стварна) потреба за стручни службеници и ако 
на друг начин не може да се пополни тоа место. 

Правото на надокнада од ст. 1 на овој член слу-
жбеникот го докажува со петарда од надлежниот 
станбен орган дека не можел да добие стан. 

Надокнадата од ст. 1 на овој член им припаѓа на 
работниците примани На работа само во случај ако е 
збор за висококвалификувани работници и ако пра-
вото на надокнада е одделно предвидено со догово-
рот за работа. 

Висината на надокнадат^ изнесува од З.ООО до 
5.000 динари месечно и припаѓа од денот на јавува-
њето на' должност до истекот на месецот во кој е до-
делен станот. Ако барањето за надокнада е поднесено 
по истекот од еден месец од денот на јавувањето на 
должност, надокнадата припаѓа од денот кота е под-
несено барањето. 

Висината на надокнадата ја определува надле-
жниот наредбодавец водејќи сметка над овенал ата да ги 
опфати стварните трошкови на кои службеникот се 
изложува поради одвоениот живот, со обзир на бро-
јот на членовите на фамилијата што ги издржува слу« 
жбеникот како и другите моменти што влијаат на наг 
гол смукањето на трошковите на одвоениот живот. 

Член 25 
На службеник додека е на годишен одмор му> 

припаѓа 50% од определената надокнада за трошно« 
вите на одвоен ЖИРОТ од фамилијата. 

VI. Надокнада за работа на терен 
Член 26 

На службениците на државните органи и установи 
кога вршат теренски работи вон местото на редовното 
службување, им припаѓа надокнада за работењето на 
терен. 

Како работа на терен се подразбираат сите видови 
геодетски, геолошки и други претходни и истражни 
работи на терен. 

Член 27 
За време на работењето на* терен на службениците 

им припаѓа за првите 14 дена надокнада во износ »а 
цела дневница) за службено патување, а за време пре-
ку 14 дена надокнада од 50% до 75% од износот на 
дневницата. 

Член 28 
Како теренска работа се сметаат и службените па-

тувања на службнеците »а органите и установите на 
народните одбори на! околиите и општините во грани-
ците на околната. 

На док« ада та за теренска служба од претходниот 
став се определува спрема) фактичните трошкови, со 
тоа што може да изнесува најповеќе до 75% од днев-
ницата за службено патување. 

Народниот одбо|р на околијагга може со своја од-
лука да ја пропише висината на надокна дата Kojai не 
може да прејде 75% од дневницата за службено па-
тување. 

Член 29 
На службениците што В1ршат теренски работи во« 

своето место на службување, а можат е еки дневно по 
престанокот ка »работата да ое В(ратат во своето место 
на службување, може да им се исплатува како дневна 
надокнада 3ai теренска работа најповеќе до 50% од 
износот на дневницата за службени патувања. 

Решението од претходниот став се донесува во 
согласност со органот надлежен за буџет. 

Член 30 
На службениците што примаат надокнада за је-

менска работа не им> горииаѓа -истовремено и надокнада! 
аа одвоен живот од фамилијата* 
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VII. Дисциплинска одговорност 
Член 31 

На»редбодавецот и службеникот што ќе постапат 
еп рониш о на одредбите од оваа уредба ќе одговараат 
дисциплински за тешки повреди на службената дол-
жност 

Како теш.ка повреда на службената должност ќе 
се смета особено: 

1) кога ќе определи на?редбодавецот поголема на-
докнада »на трошковне отколку што изнесуваат ствар-
ните трошкови, или кота ќе одобри надокнада на тро* 
шковите што не биле нужни; 

2) кога стараш,ината определува службено- пату-
вање без фактичка потреба; 

3) кога ќе се наведат во сметката неточни пода-
тоци за трошковите или ќе се поднесат докази што 
не и' одговараат на фактичната состојба на предметот; 

4) кога ќе се установи- дека службеникот ири се-
лидбата повозел и покуќнина и други предмети што 
не му припаѓаат нему; 

5) кога службеникот, не ќе пријави веднаш дека 
му е доделен стан, а тоа имало за последица и ната-
мошно примање на над окна дата за одвоен живот: 

6) кога службеникот без оправдана причина ќе го 
прекине службеното патување или кога нерационално 
го искористува расположивото време при боравењето 
во друго место; 

7) кога на патот се задржува подолго отколку 
што е тоа фактично потребно. 

Член 32 
Покрај дисциплинската службеникот ја сноси и 

материјалната одговорност за повреда на службената 
должност од -претходниот член. 

VIII. Други одредби 
Член 33 

Како место на службување во смисла на оваа 
уредба се подразбира и подрачјето на градот односно 
општината. 

Член 34 
Како членови на фамилијата во смисла на оваа 

уредба се сметаат сите лица што живеат со службе-
никот во заедничко домаќинство и што ги издржува 
тој. 

Член 35 
Службеникот определен за службено патување 

има право на аконтација во висина на цената на во-
зниот билет и дневници за онолку дена колку по пат-
ш о т налог е означено времето за траење на пату-
вањето. 

Аконтација ќе се дава и во случај на селидба и 
теренска работа. 

IX. Преодни и завршни одредби 
Член 36 

Надокнадите з.а службени (патувања и теренска 
•работа што не се завршени до влегувањето во сила 
на оваа уредба, ќе се определат по одредбите од оваа 
урдеба. 

Член 37 
Директорот на Главната дирекција на југословен-

ските железници! и директорот на Главната дирекција 
на поштите ќе донесат, во согласност со сојузниот 
орган надлежен за буџет правилници за патните тро-
шкови за железничкиот персонал односно за персо-
налот на поштенско-телеграфеко-т елефоноката служба 
во границите на оваа уредба. До донесувањето на 
овие правилници и на овој персонал ќе се примену-
ваат одредбите од оваа уредба. 

Надокнадагга на патните трошкови на службени-
ците и работниците на стопанските претпријатија се 
регулира со тарифниот правилник. 

Член ЗВ 
Се овластува Министерот на народната одбрана 

да донесе .правилник за патните и селидбе нит е тро-
шкови за воените лица во оружените сили, согласно 

на одредбите од оваа уредба«. 

Член 39 
Поблиски прописи за спроведувањето на ова* 

уредба донесува сојузниот орган надлежен з«а» буџет, 

Член 40 
По влгеувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат прописите за патните и селидбените 
трошкови и додатокот за теренска работа на службе-
ниците и работниците на државните органи. 

Член 41 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

4 декември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

694. 

Врз основа н,а чл. 73 од Уставот на ФНРЈ, Вла-
дата на ФНРЈ, по предлог од Советот ѕа народно 
здравје и е одај а ли а политика на Владата! на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ 
ХРАНИТЕЛ!* СЕ НАОЃААТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
ВОЕНА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 

Член 1 
Фамилиите на лицата што се наоѓаат на отслужу«-

вање или дослужување на задолжителниот воен срок, 
или на воена вежба во Југословеноката народна ар-
мија, имаат право на парична помош по одредбите од 
оваа уредба«. 

Член 2 
Правото на парична помош и* припаѓа на фамили-

јата чијшто един хранител се наоѓа на воена дол-
жност, ако хранителот живеел со фамилијата во заед-
ничко домаќинство и ако,Фамилијата нема достаточно 
средства за издршка. 

Се смета дека" фамилијата нема достаточни сред-
ства за издршка, ако данокот на доход од земјодел-
скиот имот изнесува помалу од ЗОО динари годишно 
ло член на домаќинството, односно ако другиот до-
ход што ^одлежува на данок изнесува помалу од 
1.500 динари месечно по член на домаќинството. При 
определувањето иа правото на помош се зема во об-
вир последното даночно задолжување. 

Член 3 
Паричната помош се доделува: 
1) на брачниот другар и на децата (брачни, вон«« 

брачни, усвоени, паоиноци и деца без родители зе-
мени на издршка); 

2) на родителите, очувот и маштеата и на усвои« 
телот — ако помошта не им е доделена на брачниот 
другар и децата; 

3) на браќата и сестрите до наполнетата 14 го-
дина — ако помошта не им е доделена на лицата под 
1) и 2); 

4) на дедото и бабата (по татко и мајка) ако по-
мошта »е им е доделена на лицата под 1)—3). 

Член 4 
Членовите на фамилијата (чл. 3) имаат право на 

парична помош под следните услови, и тоа: 
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а) жената — ако е неспособна за стопанису-
вање, или ако има дете помладо од 7 години, кое во 
фамилијата нема некој друг да го негува; 

б) децата — до наполнетата 14 година возраст, 
или ако се на школување — до крајот на пропиша-
ното редовно школување, и тоа најдоцна до 20 го-
дини возраст ако се ученици на средни школи, а нај-
доцна до 25 година возраст ако се студенти на фа-
култет, на високи или виши школи. Ако се децата 
неспособни за стопанисување имаат право на оваа 
помош додека таа неспособност тоае, односно додека 
не ќе се воати хранителот од Југословенската народ-
на армија; 

в) родителите, очувот и маштеата, усвоителот, 
дедото и бабата — ако се наполно и трајно неспо-
собни за стопанисување. 

Неспособноста за стопанисување ја утврдуваат 
ииаалидско-пе изи опите комисии при пал лежи ист за-
изд за социјално осигурување. 

Член 5 
Паричната помош изнесува 2.000 динари месечно 

за еден член на фамилијата и се наголемува со по 
500 динари месечно за секо] натамошен член па фа-
милијата (чл. 3 и 4). 

Член б 
Паричната помош припаѓа: 
а) од денот на стапувањето на хранитслот на 

отслужување, односно дослужување на задолжител-
ниот воен срок во Југословенската народна армија 
или на воена вежба, ако е поднесена пријавата во 
срок од еден месец од стапувањето на хранителот на 
воена должност; 

б) од првиот ден на наредниот месец по подне-
сената пријава — ако е пријавата поднесена по сро-
кот од точ. а) . 

Правото на- парична помош престанува со отслу-
жувањето на задолжителниот воен срок, односно во-
< на вежба, или пред тоа — со настапување на про-
мените подади кои, во смисла на чл. 2—4 од оваа 
уредба, фамилијата нема право на парична помош. 

Член 7 
Ако хранителот се наоѓа на отсуство подолго од 

еден месец или е времено отпуштен од Југословен-
ската народна армија, неговата фамилија за тоа време 
нема право на парична помош. 

По и с к л у ч о к , ако е хранителот упатен на болува-
ње, или е отпуштен како времено неспособен за во-
ена служба а за тоа- време е и неспособен за работа, 
па фамилијата и' припаѓа парична помош и за тоа 
креме, но најдоцна до истекот на времето што му 
преостанува на хранителот да го отслужи воениот 
срок . ' 

Ако хранителот остане наполно и трајно неспосо-
бен за работа и по истекот на "времето што му прео-
станало за да го отслужи задолжителниот срок. него-
вите права се установуваат по прописите за социјал-
ното осигурување, а ако по тие прописи не здобил 
траво на обезбедување неговото издржување и на 
неговата фамилија е должна да го обезбеди општи-
ната на која што и1 припаѓа тој. 

Член 8 

Немаат право на помош по оваа уредба: 
1) фамилиите чии хранители за време на воената 

вежба имаат право на надокнада по Уредбата За надо-
кнадите на работниците и службениците на стопан-
ските организации за време на отсуствување од рабо-
та („Службе^ лист на ФНРЈ", бр. 27/52) ; 

2) ф а м и л и ј е чии х р а н и т е л за време на служе-
њето во постојаниот кадар на Југословенската народ-
на армија го задржуваат правото на постојанен дода-

ток на деца по Уредбата за д о д а ш ш и е на деца ( .Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 48/51 и бр. 59 /52) ; 

3) лицата што се сместени на бесплатно издржу-
вање во домовите и социјалните установи — за вре-
мето додека се наоѓаат во нив; 

4) лицата што се наоѓаат во истражен затвор или 
на издржување на казна. 

Члел 9 

Решението за помош го донесува началникот на 
секретаријатот (одделението) надлежен за работите 
на социјалната политика, односно секретаре« ил 
народниот одбо> на о к о л н а т а (градот) на чие под-
рачје се наоѓа местото на постојаното живеење 
фамилијата. 

Против решението за правото на парична помош 
може да се подаде жалба до советот за народно 
здравје и социјална политика на народната република, 
во срок од 15 дена приемот на решението. 

Член 10 

Секој уживател на помош по оваа уредба е дол-
жен да ги пријави сите промени што се од влијание 
на правото односно на износот на помошта. 

Секретаријатот (одделението, отсекот) на на,род-
ниот одбор на околната (градот) надлежен за рабо-
тите на социјалната политика, со помош и соработка 
на народниот одбор на надлежната општина, е дол-
жен за сето време за кое се исплатува помошта да 
контролира дали кај уживателот на помошта наста-
пила промена која повлекува губиток или н а м а л у в а в 
на паричната помош определена по оваа уредба. Прс.-
седателот и секретарот на наводниот одбор на надле-
жната општина, штом ќе разбере дека настапил такса 
случај е должен веднаш да ја запре исплатата на по-
мошта и да го извести надлежниот орган на околија!а 
(градот) за да донесе решение за укинување односно 
намалување на помошта. 

Жалбата против решението од претходниот стаз 
не го задржува решението од извршување. 

Фамилијата што го изгубила правото на парична 
помош по оваа уредба или барањето за помош и* 
било отфрлено, може повторно да подаде пријава и 
да здобие право на помош, ако се дополнително ис-
полнети условите предвидени со оваа уредба. 

Член И 

Сите поднесци, решенија и исправи што се одне-
суваат до остварувањето на помошта по оваа уредба, 
ослободени се од такса. 

Член 12 

Финансиските средства за парични помошти по 
оваа уредба се обезбедуваат во буџетите на народ-
ните републики. 

Член 13 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уред-

ба донесуваат советите за народно здравје и социјална 
политика на народните републики. 

Член 14 

Со 1 јануари 1953 година престанува да важи 
Уредбата за доделување помош на фамилиите чии 
хранители се наоѓаат на отслужување постојаниот 
кадар („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 12/47), како и 
Решението за давање парична надокнада наместо бо-
нови за прехрана' на лицата што примаат државна 
помош како членови на ф?.милиите чии хранители се 
наоѓаат на отслужување на постојаниот кадар во Ју-
гословенската армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/51). 
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Член 15 
Оваа« уредба влегува во сила со денон на објаву-

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

4 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 Грегор««, е. р. 

695. 

Врз основа на чл, 1 од Законот за овластување 
на Владата иа ФНРЈ за донесување уредби поради 
согласување односите в о стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ ПРЕКУ БАНКА И ЗА ПЛАЌАЊЕ 

СО ГОТОВИ ПАРИ 

Член 1 
Тенката 3 на* членот 6 о д Уредбата за финансиско-

то работење преку банка и за плаќање со готови пари 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52) се менува и 
гласи: 

„на други комитенти — обврзани иматели на те-
К;у,ќи и други сметки — до износот што ќе го про-
пише сојузниот ррган на управата надлежен за сто-
панство;" 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на об ја -

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

28 ноември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер -на народната одбрана, 

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

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

696. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, п.о предлог о д Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОСНИВАЊЕ МУЗЕЈ НИКОЛА ТЕСЛА 

I. Се оснива Музеј Никола Тесла со седиште во 
Белград. 

II. Задачите на Музејот Никола Тесла се: 
1) да ја 4iy©a научната и лична заоставштина на 

Никола Тесла; 
2) и натаму да присобира и да ја чува докумен-

тацијата .и личните предмети в о врска со животот и 
работата на Никола Тесла; 

3) да одржува постојана изложба на материјалите 
ОД своите збирка и да го организира и олеснува проу-
чувањето на тој материјал; 

4) да ги објавува делата и списите на Никола 
Тесла и како носител и а авторското право да дава 
овластени ја за об јавувала , препечатувања и прево-
дења на тие дела до списи; 

5) сам во соработка со домашните и странските 
научни и просветни установи и , поединци да ја пот-
тикнува и помага научната работа и истражувањата 
од областа на техничките науки на кои работел Ни-
кола Тесла, и да ги објавува* овие работи. 

III. Управен надзор над работата над Музејот 
Никола Тесла врши Советот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ. 

IV. Со Музејот управува директор, назначен од 
Претседателот на Советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Стручните работи директорот ги решава со сове-
тодавниот одбор. 

Советода-вниот одбор има пет до седум члена што 
ти именува Претседателот на Советот за наука и кул-
тура на Владата на ФНРЈ. 

V. Музејот има« својство на правно лице. 
Музејот има одделна претсметка во состав на 

претсметката на приходите и' расходите на Советот за -
наука и култура на Владата на ФНРЈ. . 

Директорот е напсдоодазец за и з д а н ување на 
претсметката на Музејот. 

VI. Поблиски 'прописи за организацијата и рабо-
тата на Музејот донесува Претседателот на Советот 
за наука и. културе на Владата на ФНРЈ. 

VII. Ова- решение влегува во° сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федери: и в на 
Народна! Република Југославија" . 

IV Бр. 3909 
5 декември 1952 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната, олбзака* 

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

Министер на Владата т ФНРЈ 
Претседател на Советот за ,наука и култура, 

Родољуб Чолаковић е. p. 

6 9 7 . 

Врз основа на чл. 49 ст. 4 и чл. 50 ст. 3 од Уред-
бата за определување и за превожење на пензиите и 
инвалидни нит е („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), 
а во согласност со Претседателот на Советот ѕа за-
конодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗМР-
С У В А Њ Е УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ШТО СЕ 
ПЕНЗИОНИСАНИ КАКО НАМЕСТЕИИЦИ. УМЕТНИ-
ЧКИ ПЕРСОНАЛ, НОВИНАРИ И ПУБЛИЦИСТИ, КАКО 
И СЛУЖБЕНИЦИ НА БИВШИТЕ АДМИНИСТРАТОР 

ВНО-ПОЛИТИЧКИ САМОУПРАВИ ЕДИНИЦИ, 
ВО ПЕНЗИСКИ РАЗРЕДИ 

I. Во точ. I во ставот прв под 2) од Решението за 
разврстување уживателите на пензиите што се пен-
зион-исанп како наместеници, уметнички персонал, но-
винари и публицисти, како и службеници на бивш ите 
админлстративно-ТЕОлитички самоуправи единици, но 
пензиски разреди („Службен ли ci на ФНРЈ", бр. 
47/52) на крајот на реченицата наместо тоиќ?, и за-
пирка -се става запирка и се додава реченицата: „ако 
имаат на шалу непотполна средна школска спрема (за-
вршени 4 класа средна школа) ; ако је немаат таа 
школска спрема, се р а з в р н у в а ш по чч. 10 ст. 1 точ. 
в) од уредбата;" 
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II. Бо точ. I во ставот прв под 3) на крајот на 
реченицата после точка и запирка се додава нова 
реченица, која гласи: „ако немаат школска опре-ма 
виша од оанов-на школа, се разврстувалт како службе-
ници на помошните работи по чл. 10 ст. 1 точ. г) од 
уредбата;" 

III. Во точ. V по ставот трет се додава нов став, 
четврт, кој гласи: 

„По исклучок од претходните, ставови, уживате-
лите на пензии — бившите службеници на админи-
страгги ш о -политички самоуправни единици кои со 
разредувањето по претходните ставови би биле ниже 
разврстани отколку што би биле разврстени како др-
жавните службеници со ист статус (соодветно звање 
и службеничка група), извршниот одбор на заводот 
ва социјално осигурување на народната република по 
своја оценка може да ги разврста во пензискиот 
{разред спрема оној пензиски основ по Законот за 
установување правото на пензија и за пензионирање 
на државните службеници по кој би им била определе-
на пензијата по тој закон како на државните службе-
ници." 

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

Бр. 15475 
27 ноември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за на-
родно здравје и социјална 

политика 
др Павле Грегорио, с. р. 

Согласен, 
Потпретседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт 
на» Владата на ФНРЈ, 

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

698. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-теле-

графско-телефонската тарифа донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 

МАРКИ ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД 
СМРТТА НА НИКОЛА ТЕСЛА 

На 7 јануари 1953 година ќе се пушти во течај 
серија пригодни поштенски марки по повод Дееетго-
дишнината од смртта на Никола Тесла големиот науч-
ник и пронајдувач на полето на електротехниката и 
радиотехниката. 

Серијата од овие марки содржи две вредности, и 
тоа: марка од 15 дин. црвена и марка од 30 дин. сина 
боја. На обете марки е нацртан истиот лик на Никола 
Тесла по постоеќта уметничка скулптура. Над ликот е 
натпис: „Никола Тесла", а под: „Југославија" и тоа на 
првата марка со кирилица, а на втората со латиница. 
Во долниот лев агол е ознаката на вредност со „15" 
односно „30". 

Овие марки ќе се продаваат во сите пошти до по-
трошувањето, а за франкирање на поштенски пратки 
ќе важат неограничено време, односно додека не се 
донесе решение за нивното повлекување од течај. 

Бр. 17852 
2 декември 1952 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ е. р. 

Среда,, 10 декември 1952 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ по изврше-
ното оравнување со изворниот текст, установи дека во 
текстот на Напатствието за применување на Уредбата 
за наголемување закупнини за станбените и работните 
простории објавено во „Службениот лист на ФНРЈ" бр. 
58 од 3 декември 1952 година се поткрала грешка, и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ЗАКУПНИНИ ЗА СТАН-

БЕНИТЕ И РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ 

Во точ. 14, по текстот „Во смисла на точ. 12 под а), 
б), треба да се стави запирка и да се додаде „в)". 

Бр. 10160 — Од Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, 4 декември 1952 година. 

ОБНОВЕТЕ ЈА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ" ЗА 1953 ГОДИНА 

Се молат претплатниците на „Службен лист на 
ФНРЈ" да ја обноват претплатата за 1953 година (да 
се види објаснението на последната страна на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" број 53 и 54 за 1952 година). 

Годишната претплата изнесува 1.000 динари а за 
странство 1.500 динари. 

Доколку претплатата не ќе се обнови до 25 де-
кември 1952 година ќе се запре испраќањето на ли-
стот од 1 јануари 1953 година. 

Надлештвата, установите, претпријатијата и пое-
динци можат да се претплатат спрема своите потреби. 
Претплатата се полага на тек. сметка бр. 1032-900880 
кај филијалата на Народната банка во Белград. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Сiрана 

692. Уредба ^ и з м е н у в а њ е и дополнување на 

693. Уредба за патните и селидбените трошкови 922 

694. Уредба за паричната помош на фамилиите 
чии хранител«! се наоѓаат на задолжителна* 
воена служба во Југословенската народна 
армија 925 

$ 695. Уредба за изменување на Уредбата за фи-
нансиското работење преку банка и за пла-
ќање со готови пари — 927 

696. Решение за "оснивање музеј Никола Тесла 927 

697. Решение за дополнување на Решението за 
разврстување уживателите на пензии што 
се пензионисани како наместеници, уметни-
чки персонал, новинари и публицисти, како 
и службеници на бившите административно-7 

политички самоуправи единици во пензиски 
разреди 927 

698. Решение за пуштање во течај пригодни по-
штенски марки по' повод на десетгодишни-
ната од смртта на Никола Тесла 928 

Исправка на Напатствие™ за применување на 
Уредбата за наголемување закупнини за 
станбените и работните простории 928 

Издавач) „Службен анет ла ФНРЈ" новинарско из квачка установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка 
4о & - Директно р одговорен уредник Слободан М. Нешови**, Улица Кралевине Марка бр. а - Печа? е* 

Југословенското штампарско претпријатие Белград 


