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4 9 3 . 
Врз основа на чл. 74 тон. 6 од Уставот на ФНРЈ, 

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

У К А З 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРО-

МЕТ с о СТОКИ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

I. 
Осем претседателите на републичките совети за 

Промет со стоки и Директорот на Главната управа за 
(туризам и угостителство кои влегуваат во Советот за 
(промет со стоки на Владата на ФНРЈ како негови 
членови, за членови на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ се именуваат: 

Заменикот на Министерот — Претседател на Сове-
тот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ Љ у б о 
Бабиќ; 

Началникот на позадината на Југословенската 
армија генерал-лајтнант Милан Купрешанин; 

Генералниот секретар на Централниот совет на 
Сојузот на синдикатите на Југославија Иван Бо-
жичевиќ; в 

Генералниот секретар на Главниот задружен сојуз 
на ФНРЈ Љубомир Мијатовиќ; и 

Помошникот на Претседателот на Советот за инду-
стрија и градежништво на Владата на ФНРЈ инж. 
Звонко Мориќ. 

II. 
Овој указ влегува во сила со денот на објавува-

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

У. бр. 2004 
19 ноември 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

494. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за воведување нов платен систем и 
други стопански мерки со цел да се подготви новиот 
плански и финансиски систем. („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 44/51), Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОДЕЛБА НА ДОБИВОТ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 

ЗАДРУГИ 
Член 1 

Делот од остварениот чист приход занаетчиските 
задруги можат да им го делат на своите членови на 
име учеството во добивот, откога ќе се подмири 
основниот фонд, фондот за сопствени инвестиции, ре-
зервниот фонд и другите фондови на задругата. 

Член 2 
Поблиски прописи за делот на чистиот приход 

што можат занаетчиските задруги да им го делат к а 
своите членови на име учеството во добивот на за-
другата, ќе донесува Министерот на финансиите на 
ФНРЈ по предлог од 1 лавниот задружен сојуз на 
ФНРЈ. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

21 ноември 1951 година 
белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбран^ 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

495. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на Ф. Л-Ј, по 

предлог од Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А . 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД-
БАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НА-
ЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И 

КУЛТУРА (УНЕСКО) 
Член 1 

Во ставот 2 член 3 од Уредбата за оснивање на 
Југословенската национална комисија за Организми: -
јата на Обединетите нации за просвета, наука и кул-
тура - УНЕСКО („Службен лист на ФНРЈ", бр. 65/50) 
пред зборовите „директорот на Дирекцијата за инфор-
мации на Владата на ФНРЈ" се брише зборот „и" и се 
става запирка, а на крај на ставот наместо точка се 
става запирка и се додаваат зборови: „претставникот 
на Сојузот на синдикатите на Југославија и Генерал-
ниот секретар на Југословенската национална комисија 
за УНЕСКО". 

Ставот 3 на истиот член се менува и гласи: 
„Избраните членови кои што може да ги ЈШЗ 25 

до 35, ги избира пленумот на комисијата помеѓу истак-
натите просветни, научни и културни работници, така 
во комисијата да бидат застапени признати стручњаци 
од сите области на дејноста на УНЕСКО". 

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

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

21 ноември 1951 година 
Белград 4 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

Родољуб Чолановиќ, с. р. 

- П о т с к о п ј е 
I 
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4 9 6 . 
Врз основа на чл. 7 и 53, а во врска со чл. 27 а 

28 од Законот за даноците, Владата на ФНРЈ, но пред-
лог о д Ми-нистерот на финансиите на ФНРЈ, пропи-
шува 

ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФАТА 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
Во Тарифата за данокот на промет ма производи 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/51) ќе се внесат 
следните изменувања и дополнувања: 

I. Тарифниот бро ј 499 се менува и гласи: 
„Обични и сортна природни вина о д грозје и 

Лрошек: 
1) обични конзумни вина во буриња и 

шишиња — — — 10 
2) с о р т и вина во шишиња 15 
3) п р о т е к — 20 
Забелешка: 1) Даночната основица е еден литар, 

а даночната стопа е изразена во динари; 
2) Важат забелешките под 2 и следните со та-

рифниот б р о ј 501." 
II. Тарифниот б р о ј 5С0 се менува и гласи: 
,,Фини вина, вештачки вина и шампањ: 
1) природни фини вина осем п р о т е к — 30 
2) вештачки вина — 35 
Л) медицински вина — 20 
4) природен и вештачки шампањ 150 1 

Забелешка: 1) Даночната основица е еден литар, 
а даночната стопа е изразена во динари. 

2) На материјалот о д кој што се. изработуваат 
вештачки вина (шеќер, шпириг, вина и друго) мора 
^ а биде уплатен данок по односните тар. броеви 
(покрај данокот по о в о ј тар. број ." 

III. Тарифн.иот број 501 се менува и гласи: 
„Природна раки ја — — 80 
Забелешка: 1) Даночната основица е еден хекто-

литареки степен на алкохол, а даночната стопа е из -
г а з е н а во динари. Во случај да. не може јакоста на 
раки јата да се . утврди со алкохолметар, ќе се смета 
дека мека ракија има 25%, а лута 40% јакост. 

2) Како даночен обврзник се смета производителот 
на вино и ра.кија, без обзир дали произведува 
вико или ракија од суровини на сопственото про-
изводство или од купени односно набавени суро-
вини по кој и да) било основ и без обзир кому и по 
к о ј основ го испорачува виното и ракијата. 

Исклучително, на оние количини вино и ракија 
што им се продаваат на државните откупни претпри-
јатија односно на специјализираните државни прет-
пријатија за промет со алкохолни пијалоци овие прет-
пријатија плаќаат данок на количините што ги отку-
пиле од производителот. 

3) За потрошувачка во домаќинството на произ-
водителот без да се плаќа данокот на промет на про-
т и в и се одобрува годишно 60—120 литри вино на 
секој член о д домаќинството постар од 15 години, 
односно 5—10 хектолитарски степени ракија на секој 
член од домаќинството постар од 18 години. 

Членовите на селанските работни задруги што 
произвеле вино и ракија од плодови од окуќницата 
во количини помали од количините што се одобрени 
по претходниот став за потрошувачка во домаќин-
ствата се ослободуваат од плаќање данок на онаа 
количина ви.но и ракија добивена од селарската работ-
на задруга што претставува разлика помеѓу произве-
дените количин,и од ркуќннцата и количините на кои 
имаат право спрема бројот на членовите од домаќин-
ството. Ако добивените количини вино и ракија о д 
окуќницата се еднакви или поголеми од оние на кои 
нм^.ат право по претходниот став, плаќаат данок на 
целокупната количина вино и ракија што ќе ја при-
мат од задругата. 

Селанските работни задруги можат да ја задржат, 
без плаќање данок, определената количина вино и 
ракија за потребите на своите членови при обработ-

Ј. /МЗЗШѓЗ^З?'' бу-
ката на задружното земјиште, ири одржување приред-
би и прослави. Оваа количина изнесува 5% од вкуп-
ната количина вино и ракија што им е поделена на 
задругарите за потрошувачка во нивните домаќи.нства. 
Доколку ќе ги употребат овие количини за други 
цели или ќе ги пуштат ,во промет должни се да пла-
тат данок. 
I Членовите на лозарските производители!! задруги 
можат да добиваат вино и ракија за потрошувачка во 
своето домаќинство само преку задругата и тоа в о 
количините предвидени во ст. 1 на оваа забелешка. -

Со,пственик на казан за печење ракија што се за-
нимава со производство на ракија за други лица со 
накнада во натура (ушур) има право од збирот на 
вкупната количина ракија добивана на име ушур к 
ракијата произведена од суровини на сопственото 
производство да ја задржи за потрошувачка во до-
маќинството без плаќање данок онаа количина ракија 
На к о ј а би имал право да ја произвел целокупната! 
количина на таа ракија од суровини на сопственото 
производство. 

Количините вино и ракија што се одобрени за 
потрошувачка во домаќинството без плаќање данок 
не подложуваат на плаќање данок ни тогаш кога ќе 
се пуштат во промет. 

Министерството на финансиите на народната репу-
блика во согласност со советот за промет со стоки 
на владата ,на народната република ќе пропишува се-
ко ја година со наредба количини вино и ракија кои 
можат да се трошат во домаќинството без плаќање 
данок во рамките на горе цитираните количини, во-
дејќи при тоа сметка за специфичните услови и на-
родни обичаи во поодделни краишта. 

4) Производителите на вино и ракија што произ-
ведуваат вино и ракија делум од суровини ,на соп-
ственото производство а дел,ум о д набавени су,ровини, 
ќе се третираат како производители на вино и ракија 
о д суровини на сопственото производство, а оние што 
произведуваат вино и ракија само од набавени суро-
вини должни се да платат данок на целокупните про-
изведени количини. 

5) Вината кои по своите особини и 'состоини на 
одговараат на прописите за вино и не се способни з а 
потрошувачка (хибридни, индустриски, болни) не под-
лежуваат на плаќање данок, доколку не се употребу-
ваат ф,актично за човешка потрошувачка. 

6) Кога вината на кои е платен да,нок на промет 
на производи ќе се расипат во прометот така да се 
неспособни за човешка потрошувачка па ќе се упо-
т р е б а т , за дестилација ќе се призна платениот данок 
на вино и ќе се пресмета при наплатувањето даноко,т 
на произведениот дестилат (ракија) од таквото вино. 

7) Земјоделците-пронзводители на вино и ракија 
не можат да продават вино и ракија во количини по-
мали од еден литар ако немаат дозвола за точење 
алкохолни пијалоци. 

8) На вино и ракија се плаќа дано;' на промет 
на производи по оваа тарифа, а не по Тарифата на 
единствениот данок на промет на производи од локал-
ното производство." 

IV. Тарифниот број 502 се менува и гласи: 
, .Други алкохолни пијалоци: 
1) ликери, бренди („коњак") , рум, арак, 

мастика, џин, вотка и виски 60 
2) вештачки ракии и други неспоменати 

јаки алкохолни пијалоци 40." 
Забелешка: Покрај данокот по ово ј тар. број се 

плаќа данок по односните тарифни броеви на потро-
шениот материјал од сопственото производство од кој! 
што се произведени' овие пијалоци, така на пример: 
на шпирит, вински дестилат, шеќер и слично. 

V. На виното од тар. бр. 499 реколтата о д 1951 
,година ќе се плати данок по напред изнесените стопи 

без обзир на тоа дали е тоа отуѓено пред да влезат 
во сила овие изме-нувања и дополнувања. 
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На природната ракија о д тар. бр. 501 реколтата 
од 1951 година ќе се плати данок по напред изнесе-
ните стопи само ако таа ракија не е отуѓена пред да 
влезат во сила- овие изменувања и дополнувања, д,о-
дека на ракијата што е отуѓена пред да влезат во 
сила овие изменувања и дополнувања ќе се плати 
данок по поранешната стопа'. 

VI. Овие изменувања и дополнувања на Тари-
фата влегуваат в о сила со денот на објавувањето во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Република 
Југославија". 

Бр. 5430 
22 ноември 1951 година 

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

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Ми ленти је Поповиќ, с. р. 

497. 
Врз основа на чл. 62 и 93 од Законот за Народ-

ната милиција, а во согласност со Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПАТНИТЕ 
И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШКОВИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ 

НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 

Член 1 
Членот 8 од Правилникот за патните и селидбе-

ните трошкови на припадниците на Народната мили-
ција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/49) се менува 
и гласи: 

„Дневницата претставува надокнада за издатоците 
сторени на службено патување, осем издатоците за 
лично превозење. 

За време на службеното патување на припадни-
ците на Народната милиција им припаѓаат дневници 
во следни износи, и тоа: 

Динари 
1. на раководителите вон тарифни разреди 600.— 
2. на вишите офицери 500.— 
3. на нижите офицери 430.— 
4. на подофицерите и на милиционерите — 350.— 

З а службените патувања во Белград, Загреб, Љ у -
бљана, Сараево и Ријека дневниците определени со 
точ. 1 до 4 на ово ј член се наголемуваат за 15%, а за 
службените патувања во Дубровник, Цеље, Марибор, 
Јесенице, Мостар, Титоград, Скопје и Нови Сад за 
10%. 

На припадниците на Народната милиција кои имаат 
функционален (положаен) додаток, дневницата им се 
наголемува за 5% од висината на функционалниот 
додаток". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува од 
1 ноември 1951 година. 

Бр. 3753 
16 ноември 1951 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на внатрешните работи 

на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

ј '498. 
Врз основа на чл. 36 од Основниот закон за бу-

џетот и членот 26 и 34 од Уредбата за извршувањето 
на буџетот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/47), 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА РАЗЛИКИТЕ СТА-
НАТИ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕТО ЦЕНИТЕ НА 
ПРЕХРАНБЕНИТЕ АРТИКЛИ И САПУНОТ ЗА ПЕРЕ-

Њ Е ЗАТЕЧЕНИ ВО ТРГОВСКАТА МРЕЖА 
1) Претпријатијата на трговската мрежа (држав-

ните, задружните и на општествените организации), 
ка ј кои се затечени на 1 ноември 1951 и на 13 ноември 
1951 година прехранбени артикли (шеќер, маст, уље, 
маргарин, ја јца во прах) и сапун за перење, имаат 
право на надокнада (регрес) на разликите што станале 
поради намалувањето на цената. 

2) Регресот ја претставува разликата помеѓу изно-
сот ко ј се добива кога затечените запаси на цитира-
ните артикли, ќе се пресметаат по цените по кои до 
31 октомври односно до 12 ноември 1Ѕ51 година про-
изводителните претпријатија им ги испорачувале тие 
артикли на претпријатијата од трговската мрежа, и 
износот што ќе се добие кога затечените записи на 
цитираните артикли ќе се пресметаат по цените па. 
кои што производителните претпријатија почнувајќи 
од 1 односно од 13 ноември 1951 година тие артикли 
ќе им ги испорачуваат на претпријатијата од тргов-
ската мрежа. 

3) Регресот на разликите што се пресметани по 
точ. 2 претпријатието ќе го остварува од сопственото 
позитивно салдо на разликата на цените во трговијата. 

Доколку претпријатието не може на погорниов 
начин да го надокнади целиот износ на пресметаната 
разлика, остатокот на регресот се одобрува на теку-
ќата сметка на претпријатието на терет на сметката 
бр. 80С04Ѕ — Разлики на цените во трговијата. 

4) Што се однесува до пописот на затечните за-
нает, до поднесувањето барањата за регрес и до одо-
брувањето регресот ќе се применуваат прописите о д 
Напатствието за пресметка, уплата и за регрес на оа-
зликите станати поради менувањето на цените на сто-
ките затечени во трговската мрежа и поради менува,-
њето цените на услугите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 56/50) и изменувањата и дополнувањата на ова 
напатствие („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/51). 

5) На начинот цитиран во точ. 1) до 4) на ова 
напатствие ќе се постапува при одобрувањето ,на ре-
гресот на разликите што ќе настанат поради натамо-
шното намалување на цените на цитираните артикли 
после 13 ноември 1951 година по решенијата од над-
лежниот сојузен орган. 

Бр. 22453 
19 ноември 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

4 Ѕ 9 . 

По укажаната потреба а врз основа на чл. 2 од 
Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот 
статистички уред и статистичките уреди во наредните 
републики („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/48 и 
27/50) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОПИС НА ДОБИТОКОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ФЕДЕРАТИВНА НАРЕДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1) В 0 времето од 16 до 20 јануари 1952 година 
на територијата на Федеративна Народна Република 
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Југославија ќе се изв,рши попис на добитокот, живи-
ната, нашинците и површините на земјиште. 

Пописот -ќе се изврши според состојбата на ден 
(15 јануари 1952 година. 

2) Со пописот ќе се опфатат: 
а) државните, задружните и приватните селско-

стопански стопанства (доб,ра, економ.ии); 
б) државните, задружните и општествените уста-

нови и организации, кои не се организирани за сел-
ско-стопанско производство, а имаат добиток, живина 
или кошници пчели; и 

в) домаќинствата од неземјоделци кои имаат не-
кое грло добиток, живина или кошници пчели. 

3) Со подготвителните дејства, со организацијата 
и контролата на пописот на територијата на Федера-
тивна Народна Република Југославија ќе раководи Со-
јузниот завод за статистика и евиденција а на терито-
ријата па народните републики заводите за статисти-
ка и евиденција на народ,ните ,републики. На терито-
ријата на Автономната Покраина Војводина и Авто-
номната Косовско-метохиска Област со подготвител-
ните дејства, со организацијата и контролата на по-
писот ќе раководи Заводот за статистика и евиденција 
при Главниот извршен одбор на Народната скупштина 
на Автономната Покраина Војводи,на односно Заводот 
за, ста,тистика и евиденција при Обласниот народен 
одбор на Автономната Косовско-метохиска Област. 

! 4) Со цел на организирање и спроведување на 
пописот, како и контрола за подрачјата на околиските, 
градските и месните народни одбори ќе се основат 
,и о пиени комисии при околиските, градските и месните 
народни одбори. 

5) Членовите на околиската (градската, месната) 
пониска комисија ги именува извршниот одбор на 
околискиот, гра.дскиот и месниот народен одбор. 

6) Составот на комисијата при околис.ките, град-
ските и месните народни одбори ќе биде пропишан 
со одделно напатствие. 

Обрасците и напатствијата за извршување на по-
писот ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика и 
евиденција. 

' 7) За извршувањето на овој попис извршните од-
вои.^ на околиските, градските и месните народни од-
бери должни се да и стават на располагање на пони-
ската комисија достаточен персонал. 

8) Одговорните раководители на државните и за-
дружните стопанства (добра, економии, стопанства на 
општествените организации), како и сопствениците, 
држателите односно управителите на приватните сел-
ско-стопански стопанства и старешините на домаќин-
ствата од ^земјоделци должни се да дадат одговори 
на сите цртања поставени во пописниот образец. Тие 
одговараат за точноста на дадените податоци. 

9) Тој што намерно ќе оневозможи да се изврши 
пописот или не ќе даде податоци или ќе даде невин 
с ти нити податоци, или на некој друг начин пречи да 
се изврши пописот - ќе се казни со' парична казна 
до 10.000 динари. 

10) Трошковите за спроведување на овој попис 
паѓаат на терет на сојузниот буџет. 

И ) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службениот^ лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 703 
16 ноември 1951 година 

Белград 
Министер на Владата н а ФНРЈ 

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

500 . 

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на 
извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ ', бр. 10 и 
60/48), а по предлог од Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ НА ТВРДА 'РЖЕНА 

ГЛАВНИЦА 

1) Се забранува извозот на тврда 'ржена главница 
(ЅесаЛе Согласиш). 

2) Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 15510 

16 ноември 1951 година 
Белград 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

501 . 

Врз основа на чл. 24 зо врска со чл. 1 од Законот 
за регулисање на платниот промет со странство (Де-
визниот закон) и чл. 7 и 9 од Правилникот за извршу-
вање на Законот за регулирање платниот промет со 
странство (Девизниот правилник) — „Службен лист 
на ДФЈ", бр. 73/45, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНАТА ДА СЕ ПРИМА И ДА СЕ ДРЖИ 
ДЕПОЗИТ ОД СТРАНА НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И 

ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАНСТВО 

1) Им се забранува на сите претставништва и де-
легати на Федеративна Народна Република Југославија 
во странство да примаат и да држат при себе какви: 
и да било депозити без оглед на основот од кој тие 
потекнуваат. 

2) Оваа наредба не се однесува на депозитите што 
потекнуваат од дознаките на Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ за 
здравствена заштита (Напатствие^ за спроведување 
здравствената заштита на персоналот од претставни-
штвата на ФНРЈ во странство — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/50). 

Депозитите од претходниот став ќе се водат И 
натаму на досегашниот начин. 

3) Предавањето на странските средства за пла-
ќање или издавањето на налози за предавање на овие 
средства во депозит кај органите од точ. 1) на оваа 
наредба повлекува одговорност за прекршок предви-
ден во чл. 15 точ. 6 од Законот за регулисање плат-
ниот промет со странство (Девизниот закон). 

Примањето во депозит на странските средства за 
плаќање од точ. 1) на оваа наредба повлекува одго-
ворност на раководителот на сметководствената слу-
жба за помагање при извршувањето на прекршокот 
предвиден во чл. 15 точ. 6 од Законот за регулисањв 
платниот промет со странство (Девизниот закон). 

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Сл,ужбениот лист на Федеративна На^ 
родна Република Југославија". 

Бр. 22289 
17 ноември 1951 година 

Белград 

Министер ца Финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р 
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5 0 2 . 

Врз основа на Решението на Владата на ФНРЈ 
IV бр. 7791/48, по предлог на Министерот на внатре-
шните работи на ФНРЈ, Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ УПРАВАТА ЗА НАБАВКА И ПРО-

МЕТ НА ВАТРОГАСЕН МАТЕРИЈАЛ 
1. Се укинува Управата за набавка и промет на 

ватрогасен мате.ријал која се наоѓа во состав на Мини-
стерството на внатрешните работи на ФНРЈ — Глав-
ната управа на Народната милиција, а која е основана 
Со Решението од Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ бр. 
2186 од 27 јули 1949 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 65/49). 

2. Ликвидацијата на Управата за набавка и промет 
на ватрогасен материјал ќе ја изврши Министерот на 
внатрешните работи на ФНРЈ. 

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

Бр. 2696 
17 ноември 1951 година 

Белград 

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

на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, с. р 

5 0 3 . 

Врз основа на чл. 2 ст. 3 и чл. 14 од Општата 
уредба за комитетите на Владата на ФНРЈ во врска 
со чл. 1 од Законот за овластување на Владата на 
ФНРЈ за воведување нов платен систем и други сто-
пански мерки со цел да се подготви новиот плански и 
финансиски систем, Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОПИС НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ 
1. Во време од 1 до 3 декември 1951 година ќе се 

изррши попис на службениците на државните надле-
штва и установи на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

2. Пописот ќе ги опфати сите службеници и по-
мошниот технички персонал (шофери, чистачки, ог-
нари итн.) на државните надлештва и установи кои 
се воведени во платниот список за месец декември 
1951 година, како и оние кои се наоѓаат на неплатено 
отсуство на ден 1 декември. 

Со пописот нема да се опфатат х о н о р а р и т е слу-
жбеници, без обзир на видот на хонорарот што го 
примаат. 

3. Напатствија за извршување на пописот ќе из-
дава и потребни обрасци ќе пропише Сојузниот завод 
за статистика и евиденција. 

4. Со подготвителните дејства, со организацијата 
и спроведувањето на пописот ќе раководи Сојузниот 
завод за статистика и евиденција односно заводите за 
статистика и евиденција на народните републики, преку 
своите органи во околиските и градските народни од-
бори, секој на својата територија. 

5. П о п и ш у в а њ е ^ ќе го извршат комисиите ЦЈТО 
работат на средувањето на материјали и на подготовки 
8а спроведување на новиот платен систем. 

6. Трошковите на спроведувањето на пописот па-
ѓаат на терет на сојузниот буџет. 

7. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 2868 

21 ноември 1951 година 
Белград 

Потпретседател на Советот за 
законодавство и изградба на народната 

власт на Владата на ФНРЈ 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

5 0 4 . 
Врз основа на чл. 2 и 11 оД Уредбата за Народниот 

заем на Петгодишниот план за развитокот на нород-
ното стопанство на ФНРЈ, и чл. 5 и 8 од Правилникот 
за извршување на Уредбата за Народниот заем на 
Петгодишниот план за развиток на народното с 
ство на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ПЛАНОТ НА ШЕСТОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ОБЅЕ-

ЗНИЦИ НА ПРВИОТ НАРОДЕН ЗАЕМ 

1) Обвезници од Првиот народен заем се пуштени 
во оптицај во вкупна вредност од 3.745,100.000 динар . 

2) Шестото извлекување на Првиот народен заем 
ќе се изврши на 15 декември 1951 година во-Белград. 

3) Ќе се амортизираат обзезници во износ од 
374,510.000 динари. 

4) З а згодитоци ќе се извлечат 45.823 обвезнини, 
кои се распоредуваат според следниот план: 

од динари укупно динари 
1 згодиток 100.000 100.000 

Г 4 згодитоци 50.000 200.000 
168 згодитоци 10.000 1,680.000 
667 згодитоци 5.000 3,335.000 

44.988 з г о д и т о ц и ^ ^ ^ 2 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ Ј 8 9 , 9 7 6 . 0 0 0 ^ ^ ^ 
451528 згодитоци Динари 95,291.000 

Извлечените обвезници се исплатуваат почнувајќи 
од 1 јануари 1952 година. 

Бр. 21913 
13 ноември 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, но 
извршеното у поред ување со изворниот текст, установи 
дека во текстот на македонски јазик на Законот за со-
гласување на посебните прописи за прекршоците во 
сојузните закони со одредбите од Основниот закон за 
прекршоците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/51) се 
потерале грешки, и дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ 
ПРОПИСИ ЗА ПРЕКРШОЦИ ВО СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ 
СО ОДРЕДБИТЕ ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕ-

КРШОЦИТЕ 

1) Во членот 2 на страна 532 под I после 4) се 
додава нов став кој гласи: „Сопственикот, кој не се 
грижи, откога е наредена приправна состојба или моби-
лизација способноста на добитокот, преносните или 
превозните средства кои се утврдени как 0 способни за 
служба во оружаните сили, да се одржи во таква со-
стојба во секое време да може да се употребат за таа 
цел, ќе се казни за прекршок со парична казна до 
10.000 динари или со затвор до триесет дена". 

2) Во членот 2 под ред. бр. 11), одделот под г), на 
почетокот на втората реченица од ставот 1 треба да се 
бришат зборовите: „на извршувањето на казната". 

3) Во членот 2 под редни број 12), одделот под ѓ), 
во вториот ред наместо бројот „33" треба да стои „34". 

Бр. 1759. - О д Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ, 16 ноември 1951 година, Белград. 
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Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, 
по извршеното упо-редување 'Со изворниот текст, уста-
нови дека во печатеното 'Напатствие за на,чинот на кој 
ќе ги пресметуваат и покриваат државните трговски! 
н; -П жјатија издатоците за додатоците на деца, па-
К .'ч; , те надокнади наместо бонови за прехрана и 
у . стриските бонова! („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/51), Се потерала долу наведената грешка, и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА НАЧИНОТ НА КОЛ ЌЕ ГИ 
ПРЕСМЕТУВААТ И ПОКРИВААТ ДРЖАВНИТЕ ТР-
ГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ДОДА-
ТОЦИТЕ НА ДЕЦА, ПАРИЧНИТЕ НАДОКНАДИ НА-
МЕСТО БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА И ИНДУСТРИСКИТЕ 

БОНОВИ 

Во табелата од точ. 7 колоната 3 на-место „дин. 
1.600" треба да стои „дин. 1.500". 

Бр. 15430. — Од Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ, 23 ноемв,ри 1951 година. 

У К А З И 
Врз основа на чл. 6 точ. 7 од Законот за Прези-

диумот на Народната скупштина на ФНРЈ а по пред-
лог о д Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президи-
умот на Народната скупштина на Федеративна Народ-
кI Република Југославија, издава 

У К А З 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ 

НА ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА НА РЕЧНИОТ 
СООБРАКАЈ 

Се разрешува од должност директорот на Глав-
ната дирекција на речниот сооб-раќај Влада Зечевиќ. 

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1991 
17 ноември 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Сек,ретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна 'Репу-
блика Југославија, издава 

У К А З 
ЗА ОПОВИКУВАЊЕТО НА МЛАДЕН ИВЕКОВИЌ ОД 

ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ 

ВО ИТАЛИЈА 
Се опови куна од својата досегашна должност Мла-

ден Ивековиќ, извонреден пратеник и Ополномоштен 
Минист-ер на Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Италија. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

. У . бр. 1985 
15 ноември 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар. Претседател, ^ 

Миле Перуничиќ. - - д п Иван Рибар, с. р. 

Врз зенова, на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИТАЛИЈА 

Се назначува за извонреден пратеник и ополномо-
штен Министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Италија Владимир Велебит, бивш По-
мошник на Министерот на надворешната трговија. 

Министерот на надворешните работи ќе го извр-ши' 
овој указ. 

У. бр. 1986 
15 ноември 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ 
а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на На-
родната скупштина на Ф-едеративна Народна Република 
Југославија, издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК 
И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДАНСКА 

Се назначува за извонреден пратеник и ополномо-
штен министер на Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Данска др. Дарко Чернеј извонреден 
пратеник и ополномоштен министер на ФНРЈ во 
Шведска. 

Министерот на надворешните работи на ФНРЈ ќа 
го изврши овој указ. 

У. бр. 1999 
17 ноември 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар. Претседател 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВО-
ДИНЕ НР СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне Покрај ние Воведине" 
во бројот 13 од 1 октомври 1951 година објавува: 

Одлука за потврда на одредбата на Народната 
скупштина на Автономната Покраина Војводина за ад-
министратнвно-територијалните измени на подрачјето 
на Автономната Покраина Војводина; 

Наредба за распишувањето на избори за едно од-
бо-рчичко место за Околискиот народен одбор за 
Околијата ковачичка. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНИ РЕПУБЛИКИ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" во бројот 23 од 24 октомври 1951 година 
објавува: 

Решение за пренесувањето на државните инду-
стриски школи за преработка' и обработка на метали 
в о Бања Лука, Мостар и Тузла и детските домови во 
надлежност на градските народни одбори: 
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Решение за ставањето на индустриските текстилни 
школи и детските домови во Сарајево, Мостар и Дер-
вента под раководство на претпријатијата од текстил-
ната индустрија како и школите во Сарајево, Завидо-
вичи, Дрвар Тузла и во Бања Лука; 

Решение за изменување и дополнување на Реше-
нието за тарифата за превоз патници и багаж во ме-
ѓу,градскиот автомобилски сообраќај. ' 

Во бројот 24 од 3 ноември 1951 година објавува: 
Решение за определување чиновите на Советот 

за законодавство и изградба на народна власт на Вла-
дата на НРБ и X; 

Решение за Централниот хигиенски завод во Са-
рајево; 

Решение за Централниот антитрахомски диспанзер 
по Тузла; 

Решение за укинување на болницата за трахома 
во Пале; 

Решение за укинување санитарно-епндемиолошка-
та станица во Сарајево; 

Наредба за надлежноста на републичките и локал-
ните органи за определување на тарифи; 

Решение за определување на оквирни тарифи на 
комуналните услуги; 

Решение за определување оквнрни тарифи за кул-
ту,рно-уметнички, фискултурни приредби и тарифи во 
градскиот сообраќај; 

Наредба за, превозење на лица со камиони; 
Решение за определување лродавните цени за 

електрична енергија; 
% Решение за тарифата за работи во Централниот 

хигиенски завод во Сарајево и во санитарно-епидеми-
олошките станици; 

Решение за тарифата за услуги за лекување во 
државните здравствени установи; 

Решение за тарифата за работи во државните ам-
буланти за заби; 

Решение за надокнада трошковите за рентген во 
државните амбуланти; 

Решение за тарифите на ветеринарните услуги; 
Наредба за почетокот на работењето на Околи-

скиот суд во Калиновиќ; 
Решение за оснивањето и работењето на Друш-

твото на архитектите во НР Б и X; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службен лист НР ЦГ" во бројот 22 донесува: 
2 Указа за помилување на осудените, и за разре-

шување од должност на Министерот на внатрешните 
работи и за назначување нов министер на ЦГ; 

Уредба за укинување на Главната дирекција на 
прехранбената индустрија; 

Наредба за најмалиот број на занаетчиските уче-
ници кои можат односно мораат -да држат занаетчи-
ските дуќани и работилници; 

Наредба за најголемиот број на помошници и мај-
стори кои можат да бидат запослени кај приватните, 
занаетчии. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" Службени лист Народне Репу-
блика Хрватске во бројевите 63 од 1 ноември и 64 
од 8 ноември 1951 година немаат службен дел, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
. " МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на НРМ" во бр. 28 донесува 
Решение за обновувањето на уништените матични кни-
ги на родените од 1900 до 9 мај 1946 година. 

Во бојот 29 од 6 ноември 1951 година објавува: 
Закон за соборите на избирачите; 
Одлука за разрешувањето на претседателот и се1 

кретарот на Президиумот на Народното собрание на 
НРМ и за избирањето на нов претседател и секретар 
на Президиумот на Народното собрание на НРМ; 

Одлука за потврдување на указите донесени од 
Президиумот на Народното собрание на 'НРМ во вг 
ме" од второто извонредно и второто редовно заседа-
ние на Народното собрание на НРМ; 

Одлука за реорганизација на Владата на НРМ; 
Одлука за реконструкција на Владата на НРМ; 
Одлука за определување членови на Стопанскиот 

совет на НРМ; 
. Одлука за определување членови на Советот за 

законодавство и изградба на народната власт на Б ,е -
дата на НРМ; 

Одлука за потврда на уредбите за прашањата од 
народното стопанство и обновата на земјата. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 33 од 27 октомври 1951 година објавува: 

Указ за оснивање Советот за индустрија на Вла-
дата на ФНРЈ и за укинување на Советот за прерабо-
тувачка индустрија и Советот за енергетика и екстрак-
тивна индустрија; 

Указ за оснивање Советот за сообраќај на Вла-
дата на НРС; 

Указ за разрешување од должноста директорите 
на главните дирекции и упра-ви и за именување заме-
ник на претседателот на Советот за енергетика и др.; 

Указ за укинување Министерството на трудот и 
Главната управа за увоз и извоз; 

Указ за разрешување од должноста Претседателот 
на Советот и министри на Владата на НРС; 

Указ за именување членови на Стопанскиот совет 
на Владата на НРС; 

Уредба за изменувања и дополнувања на Уред-
бата за организација на катастарската служба на те-
риторијата на НРС; 

Решение за тарифата за превоз патници и багаж 
во меѓумесниот автомобилски сообраќај; 

Решение за изменувања и дополнувања нормите 
во градежништвото; 

Решение за пренесување установи од надлежноста 
на Советот за просвета, наука и култура на Владата 
ина НРС во надлежност на Советот за народно здрав-
је и социјална политика на НРС; 

Наредба за забраната да се сечат ореови дрвја; 
Напатствие за начинот за задолжување на незем-

јоуделците и лицата во исполичарски однос со задол-
жителна испорачка на жита. 

Во бојат 34 од 1 ноември 1951 година објавува: 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за укинување и оснивање на окружни судови; 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за надлежноста за водење земјишн,и книги за 
околиите личка, подгорена, лепеничка, тамнавска и др,; 
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Уредба за изменувања и дополнувања на Уред-
бата за начинот за располагање со зградите на под-
рачјето на Автономната Покраина Војводина што пре-
минеле во државна сопственост со конфискација и 
експропријација по одредбите од Законот за аграр-
Ј; :а реформа и колонизација; 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУ-
ЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1952 

ГОДИНА 
Како поради новиот плански и фи-

нансиски систем Администрацијата на 
^Службениот лист на ФНРЈ" не може 
уште сега да ја определи претплатата за 
идната година, а да би се овозможило 
несмеќавано испраќање на „Службениот 
лист на ФНРЈ" од новата година, прет-
плата за 1952 година ќе се врши на овој 
на17т-н: 

За еден примерок „Службен лист на 
ФНРЈ" за целата 1952 година треба да 
се уплати 800 динари. 

Претплата на „Службениот лист на 
ФНРЈ" е наполно слободна. 

Оваа уплата се смета како аконтација 
на претплатата за 1952 година. Доколку 
ќе биде пената на претплатата помала 
од аконтацијата, разликата ќе се признае 
на име претплата во 1953 година; докол-
ку ќе биде поголема, претплатниците се 
должни да ја положат разликата нај-
доцна до 1 март 1952 година. 

Тој што не ќе испрати аконтација до 
20 декември оваа година ќе му се запре 
од 1 јануари 1952 година испраќањето 
на „Службениот лист на ФНРЈ". 

Аконтацијата на претплатата се по-
ложува со чековна уплатница, која ви е 
доставена со „Службениот лист на ФНРЈ" 
број 51 (Текуќа сметка 1031-900-880 при 
Народната банка на ФНРЈ, Централа за 
НР Србија, Белград). Доколку аконтаци-
јата се испраќа со вирмански чек, треба 
на вирманскиот налог да се пренесат сите 
податоци од грбот на нашиот чек. 

Ако има нешто да се отбележи или 
јави, доволно е да се напише тоа на гр-
бот од чекот. Непотребно е значи да се 
пишува и на тој начин да се создават 
непотребни трошкови. Старите претплат-
ници треба во допишувањето секогаш 
да се повикуваат на својот претплатнич-
ки број. 

АДМИНИСТРАЦИЈАТА 
НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА СЧРЈ" 

Белград 
поштенски Фах 226 

Решение за определување тарифи за културно-
уметнички приредби; 

Решение за определување единствената цена на 
електричната енергија за осветление и апарати во ку-
ќанството со важност на територијата ,на. Н1РС; 

Решение за определување стопата на добиток на 
државните природни лекувалишта; 

Решение за надокнада за услугите во државните 
здравствени установи и претпријатија; 

Решение за тарифата за превозни авто-такси услу-
ги во месниот и меѓумесниот сообраќај; 

Решение за тарифата за превозење на поштенски 
испоатки со моторни возила на јавниот авто-сообраќај 
во НРС; 

Наредба за изменувања и дополнувања на Наред-
бата за утврдување на производите и услугите на кои 
ќе им^ги определуваат цените органите на Н1РС; 

Напатствие за доделување парична помош на ма-
теријално неосигурани лица кои имале државна по-
мош до 31 октомври 1951 година; 

Дели.мично ставање вон сила на Решението за на-
ционализацијата на комерцијалните магацини и визби. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

493. Указ за именување членови на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ 609 

494. Уредба за поделба на добивот на занаетчи-
ските задруги 609 

495. Уредба за изменувања и дополнувања на е 
Уредбата за оснивање на Југословенската 
национална комисија за Организацијата на 
Обединетите наипи за просвета, наука и 
култура (УНЕСКО) 609 

496. Изменувања и дополнувања за данокот на 
промет на производи — — 610 

497. Правилник за изменување на Правилникот 
за патните и селидбените трошкови на при-
падниците на Народната милиција 611 

498. Напатствие за надокнада (регрес) на разли-
ките станати поради намалувањето цените 
на прехранбените артикли и сапунот за пе-
рење затечени во трговската мрежа 611 

499. Наредба за попис на добитокот на терито-
ријат,а на Федеративна Народна Република 
Југославија .612 

500. Наредба за забрана на извозот на тврда 
'ржена главница 612 

501 Наредба за забраната да се прима и да се 
држи депозит од страна на претставништвата 
и делегатите во странство 612 

502. Решение за укинување Управата за набавка 
и промет на ватрогасен материјал 613 

503. Решение за попис на службениците на др-
жавните надлештва и установи 613 

504. Решение за планот на шестото извлекување 
на Првиот народен заем 613 

Исправка на Законот за согласување одделните 
прописи за прекршоците во сојузните заколи 
со одредбите на Основниот закон за прекр-
шоците — — 614 

Исправка на Напатствие^ за начинот на кој ќе 
ги пресметуваат и покриваат државните 
трговски претпријатија изратоците за дода-
тоците на деца, паричните надокнади на-
место бонови за прехрана и индустриските 
бонови . - 614 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград, Улица К р а л е с к а Марка 
бр. 9. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевине Марка бр, 9. е Нена! ДО 

Југословенското штампарско претпријатие. Белград ^ 


