
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ« излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Текук'а сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата, бр. 1032-900880, за одделни изда-
нија 1032-900882 и за огласи 1032-900881. 

643. 
Врз основа^ на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата) иа ФНРЈ за- донесување уредби одради согла-
сување односите во стопанството со новиот стопански 
систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот 
совст на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ 

Член 1 
Боновите за купување индустриски стоки со по-

пуст од 80% (индустриски бонови) престануваат да 
важат на 1 јануари 1953 година. 

Трговските и угостителските стопански организа-
ции, како и социјалните установи (детски об детишта, 
детски! јасли, ученички домови и др.), кои што по 
досегашните прописи давале на индустриски бонови 
попуст од 80% за продадените стоки односно извр-
шените услуги, не можат, по 31 декември 1952 година 
да ' цртаат индустриски1 бонови ниту да даваат опре-
делен попуст врз основа на нив. 

Член 2 
Заработите, платите, детските додатоци, пензиите, 

и ш ал иднините и други парични примања што се ис-
платувани по досегашните прописи дел ум во готови 
пари ai делум во индустриски бонови, ќе се исплату-
ваат од 15 ̂ е к ш в £ и Д952 година Јамо вог от ови пари. 

Кај примањата што се "исплатувани по досегашни-
те прописи делум во готови пари а дел ум во-инду-
стриски богови, делот определен во индустриски бо-
нови ќе се исплатува во готови пари сметајќи еден 
индустриски бо« за четири динари во готови пари. 

Член 3 
Трговските и угостителските стопански организа-

ции, како и социјалните установи се должни своите 
регресни барања за индустриските бонови примени до 
31 декември 1952 година заклучно, да и' ги поднесат 
на Народната банка на ФНРЈ дсу 3 јануари 1953 го-
дину заклучно. 

По регионите барања поднесени по срокот од 
претходниот став Народната банка на ФНРЈ нема да 
признава -регрес. 

Член 4 
Сите досегашни прописи за индустриските бонови 

престануваат да важат на 1 јануари 1953 година, осем 
.прописите за правото на регрес за индустриските бо-
нови кои престануваат да важат на 4 јануари 1953 
година. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот ш објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна-Народна 
Ре публика Југославија". 

Белград, 18 ноември 1962 година 
Претседател mi Владата на ФНРЈ 

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

По овластеле 
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 

Министерот н&1 Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и традежни штвО, 
Светозар Вукмановић е. р. 

644. 

Врз основа на чл. 8 ст. 2 од Уредбата за тргов-
ските и угостителските комори- („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/52), Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАВЕРУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

ШТО ГИ СЛЕДАТ СТОКИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И 
УВОЗОТ 

1) Сите уверенија и документи што ги следат 
според трговските спогодби и други меѓународни до-
говори стоките во надворешно-тотов а к и т промет 
или се издаваат во врска со тој промет, ќе ги изда-
ваат односно заверуваат трговските комори, осем 
оние уверенија или документи чие издавање или 'за-
варување спаѓа според п о с т о ј и т е прописи во исклу-
чива надлежност на државните органи. 

2) Сојузната трговска комора ќе определи кои 
трговски комори ќе ги издаваат односно заверуваат, 
уверенијата! односно документите од точ. 1 на оваа! 
наредба. 

3) Трговските комори ќе наплатуваат за издава-
ње уверенија и заверување документи осем- државна 
такса и определен износ на име надокнада за услугите 
што им ги врши комората на стопанските организации. 

Износот на надокнадата што ја наплатува комо-
рата! по претходниот став се утврдува со правилникот 
на- комората* што го одобрува органот на управата 
надлежен за вршење надзор над односната комора. 

4) Оваа наредба влегува во сила на 1 декември 
1952 година, и од тој ден престанува да важи Наред-
бата за издавање уверенија за потеклото на стоките 
наменети за» извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр.-16/48). 

Бр. 5247 
31 октомври 1952 водика 

Белград 
По овластената 

од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ 

Министерот 'на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

стопанство и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић е. р. 

645. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот « 

увозот на стоките и за девизното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет 
•на Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИ-

СКИ ПРОИЗВОДИ 
1. Точ. I под 1) од Наредбата за забрана на из-

возот на селско-стопански и индустриски производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52) с е дополнува 
со следни селско'-стопански и прехранбени производи: 

— СЕ и њока маст, маст, путер, лој, уља за ј а д е н а 
сурова и сува сланина, сало, јајца1, ориз, шоѓ ~ 
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— приплоден и расен крупен добиток, телиња и 
ждребица. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува от 
15 ноември 1952 година. 

Бр. 8872 
15 ноември 1952 година 

Белград 
По овл ает ение 

од Стопанскиот совет иа Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата На ФНРЈ 

Претседател н а Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић, е. р. . 

646. 

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 
увозот на стоките и аа девизното (работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на 
Владата) иа ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ НА ФЕРОМАН-
ГАН И СИЛИКОМАНГАН, КАКО И НА ЦИНКОВИОТ 

КОНЦЕНТРАТ, НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
1. Количината на фсромаиган и сшшкоманган опре-

делена! за -извоз во 1952 година со Наредбата за опре-
делување количините за поодделни производи! наме-
нети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52), 
се наголемува од 2.200 тон« на 3.200 тони. 

2. Количината на нинков концентрат определена, за 
извоз во 1952 година* со Наредбата за определување 
количините за поодделни производи наменети за из-
јроз, се наголемува од 29.000 тони »на 31.000 тона. 

3) О^аа наредба влегува во сила одма. 
Бр. 7085 

14 ноември 1952 година 
Белград 

П о ов л ае т ение 
од Стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 

647. 

Врз основа На. точ. 1 од Решението за определу-
вање државните органи надлежни за- пропишување 
цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 39/52) 
и чл. 5 од Уредбата за времената, царинска тарифа! за 
стоката што ја увшат лицата што не Се регистрирани 
како увозници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52), 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, »по предлог 
од Министерот »а финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕТО ВРЕДНОСТА И ЗА ПРИМЕНУ-
ВАЊЕТО НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ 

1) Во точ. 4 од Решението за начинот на утврду-
вањето вредноста до за« применувањето на коефициен-
тите на увезените стоки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/52 со наменувањата во бр. 36/52), по вториот 
став се додава одделен, трет став кој гласи: 

„Стоката што ја ув оза т установите и општестве-
ните организации за остварување на своите цели (чл. 3 
под д) од Уредбата за времената царинска тарифа за 
стоката што ја увезат лицата што не се регистрирани 
како увозници) не подле жу (в а на пресметување на 
коефициентите само во случаите кога се трима таа 
к а к о подарок." 

2) Ова решение влегува во сила на 10 ноември 
1952 година. ^ 

Бр. 8857 
10 ноември 1952 година 

Белград 
• По овласте ние 

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

Претседател «а Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
Согласен, 

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

648. 
Врз основа на чл. 13 од Уредбата} за воздушната 

пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/49) и чл. 
4 точ. а) од Уредбата за согласување прописите на 
сојузните органи на државната управа од областа- на 
стопанството со новиот стопански систем („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40/52), а во согласност со Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОКНАДИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ 
НА ЈАВНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРИСТАНИШТА ВО 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

I. По одредбите од ова решение се определува 
висината! на надокнадите за употреба на јавните 
воздухопловни пристаништа и за другите услуги на 
воздухопловната служба на територијата на Федера-
тивна! Народна Република Југославија. 

II. Надокнади за слегнување на воздухоплови 
1. Висината на надокнадите за слегнување на 

воздух симови и знесув а: 
а) за »воздухопловите што вршат меѓуна-

роден воздушен сообраќај: 
Динари 

— до 25 тони тежина, за секоја то-
на но —. ЗОО 

— преку 25 тони тежина, за секоја тона 
по ООО 

б) за .воздухоплови што вршат внатрешен 
воздушен, сообраќај: 

Динари 
— до 25 тони тежина, за секоја тона по 160 
— преку 2<hq;oiHw тежина, за секоја тона 

по ЗОО 
Динари! 

в) — за туристички и други воздухоплови 
што летаат за комерцијални цели, 
за секоја тона тежина* по 150 

2. Од надокнади за слетување се ослободуваат:: 
а) сите државни воздухоплови и воздухопловите на! 

Воздушниот сојуз на Југославија, ос ем оние што 
•врнат воздухопловен сообраќај или воздухопловни 
услуги за комерцијални цели; 

б) сите воздухоплови на пробни летања, што вршат 
исклучително технички пробни летања со цел да 
се проверат авиони, мотори или авионските инстру-
менти и у реган; 

в) сите воздухоплови на кои што се врши тренирање 
на! летачи«, односио оспособување на летачи за 
јавниот воздухопловен сообраќај; 

г) сите воздухоплови на странските дипломатски ире-
ставништва (амбасади и ел.) и Црвениот крст, како 
и сите државни воздухоплови на стопанските држави 
кога летаат но специјална доз)вола од органите на 
Федеративна Народна Република Југославија по-
ради превозење патници што доаѓаат -во специјални 
меѓународни мисии или во службени посети во 
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Федеративна Народна Република Југославија, со 
тоа што овие летања да ве се вршат со наплата. 

Од надокнада за слегнување на воздухоплови мо-
жат да се ослободат и воздухопловите што вршат 
специјални летања, но во* такви случаи мора да се 
донесе одделно решение. 

Решението од претходниот ста® го донесува Ди-
ректорот на Главната управа на цивилното воздухо-
пловство на ФНРЈ. 

III. Дошлић т е лин надокнади за ноќно слегување 
ида пометнување 

'Дополнителните надокнади за ноќно слетнување 
или полетување, без обзир на тежината на воздухо-
II л ов от и зн>ес ув аат: 

Динари 
а) на царинските воздухопловни приста-

ништа 2.000 
б) на другите јавни воздухопловни приста-

ништа 1.000 
Воздухопловите кои врз основа на одделот II под 

2 од ова "решение се ослободени од плаќање надо-
кнади за слегнување, се ослободуваат и од плаќање 
дополнителната .надокнада од претходниот став. 

Како ноќно слетување или полетување се смета 
она слегнување и пол ет нува ње што се врши во вре-
мето од 30 минуш по заоѓањето на сонцето па до 30 
минути пред -излегувањето на сонцето. 

IV. Надокнади за боравок 
.Надокнадите за боравок на воздухопловите на 

јавните воздухопловни пристап,ишта изнесуваат: 
Динари 

а) до 25 тони тежина, за секоја тона по 
еден.ден > — 150 

б) преку 26 томи тежина, за секоја- тона 
по еден ден : — 120 
За -првите четири часа боравок не се наплатува 

надокнада за боравок. 
На* воздухопловните пом станишта -на кои се наоѓа 

домицилот на в озд уко плодот, надокнадата за боравок 
не се плаќа вооппшто. 

Секој дел од тона се смета како цела тона*, а 
секој започнат де« како цел ден. 

Воздухопловите кои Вјр<з основа на одделот II под 
2 од ова решение се ослободени! од плаќање надокнада 
за слегнување и дополнителна надокнада за ноќно 
слегнување или* пометнување, можат да бидат осло-
бодени и од плаќањето на надокнадат а за барано«, 
но само по трем ено решение од Директорот на) Глав-
ната управа за цивилното воздухопловство на ФНРЈ. 

V. Надокнада за користење на службата за врски 
Надокнадите за користење на службата за врски 

што ја Бришат воздухопловните пристаништа (т(рафи1к) 
со цел да се испраќаат неслужбени телеграми до дру-
ги воздухопловни јавни пристаништа за сметка на 
•поодделни воздухопловни друштва, ќе се наплатуваат 
по в р е ќ и т е (Поштенско - тел егр афско- тел ефонски та-
рифи. 

VI. За другите услуги што се вршат на возду-
хопловните пристаништа ќе се наплатуваат надокна-
дите спрема кал-ку-л аци јата на> цените за односниот 
вид на услугите. 

VII. Сите надокнади што се наплатуваат врз 
оснива на одредбите од ова решение и' се полагаат 
ка Народната банка на Ф № Ј како приход на сојузни-
от буџет. 

VIII. Поблиски напатствија за начинот за нашата 
на надокнадите за услугите од ова решение ќе про-
пише Директорот на Главната управа за цивилното 
воздухопловство на ФНРЈ. 

IX. Ова решение (влегува во сила со денот т 
објавувањето ово „Службениот лист иа Федеративна 
Народна Република Југославија", од кој ден преста-
нува да в ш и Решението за висината на надокнадите 

за услуги на јавните жодухош-снмш пристаништа 
(„Службен лист не ФНРЈ", бр. 24/51), 

Бр. 268 
12 ноември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата иа ФНРЈ 

Претседател 
на Советот за сообраќај и вдоод 

Крсто Попивода, е. р. 
Согласен 

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

649. 
Врз основа н;а« точ. 1 од Решението за определу-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАГОЛЕМУВАЊЕ ПРОДАВНИЦЕ ЦЕНИ НА 

БЕНЗИН 
1) Основната поодавно цена на моторен бензин 

70—72 окт етил и зирап што е определена во Ценов-
ни кот на основните цени на суровините и подупро-
изводите („Службен, лист на ФНРЈ", бр. 57/51), како 
и досегашните продавни цени на други видови и ква-
литети на бензин што се формирани во паритет со 
определената основна цена на моторен бензин 70—72 
окт стилизира« а врз основа на Техничкиот ценовни« 
— се најголем ув аат за 25 динари по еден килограм. 

2) Наголсмените продавнл цени на бензин по точ. 
1 од ова решение важат како највисоки (плафоне^) 
продавни цени. 

3) Трговските претпријатија! при кои ќе се зате-
чат на 12 ноември оваа година запа ои на бензин*, дол-
жни се одма а најдоцна во срок од пет дена да ја 
пресметаат и уплатат разликата од 25 динари по еде« 
килограм на» сета затечена количина бензин. По исклу-
чок, трговските претпријатија за промет со нафта и 
нафтени деривати („Југопетрол") ќе ги плаќаат овие 
разлики при пуштањето на бензинот во промет. 

4) Oe,ai решение влегува во сила на 12 ноември 
1952 година. 

Бр, 8667 
8 ноември 1962 година 

Белград 
По овласте ние 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата« на- ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 

650. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенски-

те стандарди, сојузните прописи за квалитетот на 
производите и за пр оизво д и т е линг е спецификации 
(„Службен- лист на ФНРЈ", бјр. 17/51)' Сојузната ко** 
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ГОРЕШТО -ВАЛЈАН И ВЛЕЧЕН ЧЕЛИК 
1. Сојузната комисија за стандардизација донесе 

следни југословенски стандарди: 
Тркалест челик горе што валјак JUS С.В3.021 
Квадратен челик горешто вал јал JUS С.В3.024 
Пл оска ест челик герг што вал јан JUS С.В3.925 
Шестоаголен челик горешто вал јан JUS С. ВЗ .026 
Че личиш, рамно« оа кн аголи »миг г ореш то 

вал јани - JUS С.В3.101 
Челични разно кр аки аголи над гол е што 

в ал јани JUS С. ВЗ. 111 
Влечен челик тркалест JUS С-В3.411 
Влечен челик квадратен JUS C.B3.421 
Влечен челик плоскаест JUS С.В3.431 
Влечен челик ше схватале« JUS С.В3.441 
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Наведените југословенски стандарди објавени се 
Во посебно издание на Сојузнава комисија за стан-
дардизација кое е составен дел од ова (решение. 

% Овие југословенски стандарди влегуваат во 
Фила на 1 јануари 1953 година. 

Бр, 283 
Белград, 10 ноември 1952 година 

за Дре гсе дат е лот 
на Сојузната комисија за 

стандардизација, 
инж. Бранислав Станковић, е. р. 

651. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбава за југословенеки-

те стандарди, сојузните прописи за квалитетот 4 и а 
[Производите и за производителите спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр- 17/51) Сојузната ко-
мисија 3.ai стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ПОДЛОЖНИ ПЛОЧИЧКИ, ЧИВИИ И РАСЦЕПКИ 
1. Сојузната комисија за стандардизација донесе 

следни југословенски стандарди: 
Истложн« плочички за шестострани на-

вртам и ви јод со шест острана глава, 
необработени JUS М.В2.011 

Подложни плочички за шест острени на-
, В1ртш и виј ци со шест острана глава JUS М.В2.012 
Подложни илочичш за вијци со ци-

линдрична и полутркалеста глава и 
сворњаци JUS М.В2.013 

Подложни плочички за дрвени кон-
струкции JUS М.В2.021 

Квадратни .подложни илотачки за дрве-
ни конструкции JUS М.В2.022 

Коси подложни шовдчки за носачи 
форма „ JUS М.В2.031 

Коси; подложни плочники за носачи 
„U" форма JUS МЛ32.032 

Сидренм тилови JUS М.В2.200 
Цилиндрични чивии во толеранциеко 

none h 8 ' JUS М.С2.201 
Цилиндрични чивии во тол еран циско 

поад h И JUS М.С2.202 
Цилиндрични чивии во толеранција 
' поле m в JUS М.С2.203 
Зажалени цилиндрични чивии во толе-

ранциско поле ш 6 JUS М.С2.204 
Конични чивии JUS М.С2.205 
Комични чивии со навој JUS М.С2.206 
Конични чивии со внатрешен навој JUS М.С2.207 
ЈРасцеши JUS М.В2.300 

Наведените југословенски стандарди објавени се 
јјо посебно издание на Сојузната комисија- за стан-
'дофдазаЈЦИЈа кое е составен дел од ова решение. 

% Овме југословенски стандарди влегуваат во 
едиш ш 1 јануари 1953 година. 

Бр. 2М 
Белград, 10 ноември 1952 година 

за Претседателот 
на Сојузната комисија за 

стандардизација, 
инж. Бранислав Станковим, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Репу-

блике Хрватске во бројот 42 од 4 септември 1952 
година објавуваат: 

Правилник за здравствената заштита на учени-
ците; 

Исправка на Решението за давачките за вршење 
ветеринарни услуги по ветеринарните станици и ве-
теринарните амбуланти. 

Во бројот 43 од 12 септември 1952 година обја-
вуваат : 

Одлука за именување Изборна комисија за до-
полнителни избори за одборници на Народниот одбор 
на градската општина Сисак распишани за 5 октомври: 
1952 година; 

Решение за оснивање Комисија на Владата ка НР 
Хрватска за изработка катастар на зехмјиштата; 

Правилник за организацијата и работењето на 
Школата за народно здравје во Загреб; 

Решение за четвртите измени и дополнувања на 
Решението за определување пензиски угостителски; 
дуќани во кои можат да се користат повластените 
за време на користењето на годишниот одмор. 

Во бројот 44 од 18 септември 1952 година обја-
вуваат: 

Напатствие за работењето на лекарските комисии 
за преглед на осигуреници. 

Во бројот 46 од 25 септември 1962 година обја-
вуваат: 

Наредба за жигосување дрва и издавање извози li-
mit за извоз на- дрва од шуми. 
УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 27 од 26 септември 1952 година објавува: 

Решение за именување околиски изборни комисии 
за околиите: Радовљица, Марибор околица, Цеље и 
Тол мин. 

Во- бројот 28 од 3 октомври 1952 година објавува: 
Уредба за забрана да. се колат приплодни говеда; 
Решение за определување оснивачи на стручни 

школи; 
Решение за второно деломично изменување на 

Решението за ловостојот; 
Решение со кое се огласуваат за заразени со ком-

пирова златица сите околии и градови во Народна Ре-
публика Словенија. 

ВНИМАНИЕ " д о "ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 

Се молат претплатниците навремено да ја обноват 
претплата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1953 година. 
(Да се види објаснението на последната страна на 
„Службениот лист на ФНРЈ" бр. 53 и 54 за 1952 
година). 

С О Д Р Ж А Ј : Страна 
643. Уредба за укинување на иидЈ-стаиските бо-
—" '""ticiEM* ~ — — —* - * * — 8771 
644. Наредба за издавање и завео ување на~ дс---"" Ј 

кументите што ги следат стоките при изво-
зот и увозот — — — 877 

645. Наредба за дополнение н а Наредбата за за-
брана на извозот на селско-стопански и ин-
дустриски производи — — — 877 

646. Наредба за« наголемување количините на 
фероманган и силикоманган, како и на цкн-
коеиот концентрат — — — 878 

647. Решение за дополнение на Решението за 
начинот на утврдувањето вредноста и за 
применувањето на коефициентите на увезе-
ните стоки — 878 

648. Решение за висината на надокнадите за 
услугите на јавните воздухопловни приста-
ништа во Федеративна Народна Република 
Југославија 878 

649. Решение за наголемување продавале цени 
на бензин — — 879 

651, Решение за југословенските стандарди за 
подложни плочички, нивни и расцепеш — 880 

650. Решение за југословенските стандарди за 
горети а валјан и влечен челик 879 

Издавач: ^.Службен лист иа ФНРЈ" новинарско и з ј а в а т а установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка 
бр, а — Директор е одговорен уредник Слободан JVL Нешовић Улица Кралевиве Марка бр. & ** Печа! на 

Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


