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44. 
У К А З 

Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Ју-
гославија по предлог зд Владата ФНРЈ, а на основа 
членот 74 точка 16 Уставот ФНРЈ и членот 4 точка 
20 Законот за Президиумот на Народната скупштина 
ФНРЈ, 

г о п р о г л а с у е 
Оцеаногјрабокнот институт во Сплит за уста-

нова од општодржавно значење. 

У. бр. 27 
16 јануари 1947 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничич, с. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, с. о. 

45. 
На основа чл. 13 ст. 2 Законот за учениците во 

стопанството пропишу ам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УЧЕНИЧКИ КНИШКИ 

Член 1 
Сите ученици во стопанството мораат да имаат 

ученички книшка пропишани со ово ј правилник. 
Член 2 

Ученичка книшка служи како доказ на учениче 
ко ^својство. 

Ученичката книшка важи додека трае ученички-
от однос. Со престанокот на ученичкиот однос (чл. 
18 Зако,нот з а учениците во стопанството), ученич-
ката книшка ја губи важноста. 

Член 3 
Ученичката книшката - изработуе од картон во 

боја и се состои од 6 страни големина 8X11 см. 
Страните 5 и 6, па после лив' страните 1 и 2 се пре-
клопуат на стравите 3 и 4 така да се ученичката 
шишка состои од едно парче. Текстот и рубриките 
на поедини страни на ученичката книшка дадени се 
во приложениот образец I, ко ј што е составен дел 
на овој правилник. 

Ученичките книшки, спрема приложениот обра-
зец, ги печати министерството на трудот на народ-
ната република ((Одделение на трудот при Претсе-

ч дателството на Владата на Народната Република 
Црна Гора). 

Секое- друго печатење на ученичка книшка за-
брането е. 

Утврдената цена на образецот на ученичката кни-
шка ке се наплати од работодавачот пр и издавање-
то на книшката. 

Член 4 
Ученички книшки издаваат, при заверката и ре-

гистрацијата на договорот за учење, околиските 
(градските, реонските) народни одбори преку своите 
одделен^ на трудот односно отсеците на трудот, а 
дека овие ги нема преку отсекот за стопанство. 

Во соодветната рубрика во регистерот на дого-
ворот за учење ке се забележи оти е ученичката 
книшка издадена. 

Упишуење и заверка на подаците на страната 1, 
2 и 3 на книшката врши врз основа на договорот за 
учење органот к о ј што ја издава книшката Истиот 
орган ги упишуе и заверава и промените настаната 
во текот на учењето на страната 5 на книшката. 

Подаците на страната 6 ,на ученичката книшка ги 
запишуе работодавачот (управата на претпријатие-
то), а ги заверава за учениците во претпријатија на 
^ о п е р а т и в н и о т и приватниот сектор надлежниот на-
роден одбор, а за учениците во државните претпри-
јатија управата на претпријатието. 

Член 5 
Губиток на ученичката книшка мора да се об-

јави во службениот лист на народната република. 
Врз основа на потврдата за огласуење на загу-

бената книшка за н е в а ж е ћ а , органот од чл. 4 ст. 1 
на овој правилник ке му издаде на ученикот дупли-
кат на ученичката книшка. 

Многу поабана (искината) книшка може да с^ 
замени со дупликат, со тоа да на книшката која штз 
се заменуе мора да се означи оти ја изгубила ва-
жноста. Таа потоа му се вракја на ученикот. 

Н а првата страна на секој дупликат мора Да се 
стави ознака „Дупликат". 

Трошковните на огласуењето губитокот на уче-
ничката книшка и водењето на дупликат, односно 
самото вадење на ду.пликат, го сноси ученикот. 

Член 6 
Министрите на трудот на народните републик,и 

(Претседателството на Владата на Народната Репу-
блика Црна Гора) ке издадат, спрема потреба, по-
блиски напатствија за ракуење со ученичките кни-
шки, начинот на нивното пололнуење и др. 

Министрите на трудот на народните републики 
(Претседателството н а Владата на Народната Репу-
блика Црна Гора) ја одредуат цената на образецот 
на ученичката книшка. 

Член 7 
Ученичките книшки - издадени врз основа на На-

п а т с т в и е ^ на сојузното Министерство на трудот 
бр. 1464 од 9 април 1946 година ке се заменат во 
срок од 60 дена од денот на објавуењето на ОВОЈ 
правилник, 
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Член 8 
Ово"! правилник влегуе во сила 30 деЅа по обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија% 

VI бр. 11658 
30 декември Ш б година 

Белград 
Министер на трудот. 

Вицко Крстулович, с. р, 

Прилог I. Образец на ученичка книшка (чл. 3 
правилникот) 

Стр. 1 ( 8 x 1 1 см.) 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

(ГРБ) 

УЧЕНИЧКА КНИШКА 

Стр. 2 (голем. 8 x 1 1 см.) 
Народна Република 

Ред. бр. 
народен одбор во 

Фамилијар.но име на ученикот 
Родено име на таткото 
Родено име на ученикот 
Роден 
во — : 

Околија 

19- год. 

Народна Република 
Место на живеење 
Ул. бр. 

Стр. 3 (голем. 8 x 1 1 см.) 
Струка која ја учи 
Член тач.  
Време на учењето од 
До 
Учењето почнало на ден 
У,п осл ен ка ј 
Место 
Ул. 

Правилникот за струшките 

Стр. 5 (голем. 8 x 1 1 см.) 
Промени (настанати во текот на учењето! 

До,гов-ор За ,учењето е запишан во регистер под бр.-1 
н,а ден 19 год. 

Потпис, 

(Промените ги запишуе и заверу е народен одбор). 

"Стр. 6 (голем. 8 x 1 1 см.) 
Подаци за успехот, наградите и пофалите во рабо-
тата: — — . 

'(Подадете г и запишуе работодавачот — управата на 
претпријатието, а ги заверуе народниот одбор од-
носно у,правата на државното претпријатие). 

(Печат на нар. одбор) 

Сл р. 4 (голем. 8 x 1 1 см.) 
Должности на ученик во стопанството: 
(чл. 16 Законот за учениците во стопанството) 

1) да совесно и марливо ја учи струката и да 
настојала во пропишаното време да се оспособи; 

2) да -уредно поседу е и заврши стручно школо 
(курс), како и да работи на своето стручно и општо 
обравуење; 

3) да ги иопшнуе наредбите на работодавачот и 
постарите во претпријатието (заведевието) и да им 
укажуе должно поштуење, а со другарите да одржуе 
другарски односи; 

4) да се пристојно понесуе и да поштуе кукјен 
ред ако живее или се рани к а ј работодавач; 

5) Да негу е физичка култура и подига свој кул-
турни ниво; да води сметка за своето здр-авје и 
хигиената; и да се чува од лоши влијанија; 

6) да соработуе на поарнуење работат,а на прет-
пријатието и да ги иополнуе другите обвези п-о 
постоекјите прописи. 

46. 
На основа чп. 13 Финансискиот закон ФНРЈ за 

1946 година, во согласност со Претседателот на Сто-
панскиот совет а по одобруењето од Претседателот 
на Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НЕПЛАЌАЊЕ ТАКСИ ЗА ПРЕПИСКАТА НА 
МЕГЈУНАРОДНОТО ДРУШТВО НА ВАГОНИ ЗА 

СПИЕЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА УПРАВА 

1) За претставки и прилози со нив, кои што Ме-
ѓ у н а р о д н о т о друштво на вагони за с,пиење и под-
несу е на Управата на државните железници исклучи-
телно заради извршуење одредбите на договорот 
заклучен мегј,у нив на 12 јануа,ри 1932 година, не се 
плакјаат такси од Тбр. 1 106 Законот за таксите. 

2) Ова а наредба влегуе во сила кога ке се објави 
во „Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија". 

У б р . 16374 
30 декември 1946 година 

Белград 

Заст. Министерот на финансиите 
Министер на индустријата-, 

Борис Кидрич, с. р., 
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47. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон ФНРЈ -ѕа 

1946 година, во согласност со Претседателот на Сто-
панскиот совет и по одобруење од Претседателот на 
Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА Н Е П Л А Ќ А Њ Е ТАКСИ ЗА ПОТВРДИ ЗА ЗДРАВ-
ЈЕТО НА СТОКА, КОИ ШТО ВЕТЕРИНАРИТЕ ГИ 

ИЗДАВААТ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ 

I. — На уверења, потврди и клауз,ули за здрав-
јето н а стока и сточни производи, кои што ги изда-
ваат ветеринарите по служебна должност во цел на 
заштита здравјето на луг јето и сузбивање ширењето 
ка сточни зарази, не се плак ј а такса од Тбр. 27 За-
конот за таксите. 

З а вакви уверења и потврди се сметаат особено: 
1) клаузула за здравјето на стока, која што се 

ис-пишуе на грбот на сточниот пасош; 
2) потврда за здравјето на перната живина при 

и с п р а в а њ е во друго место на нашата држава ; 
3) потврда за з д р а в с т в е н о ^ на сточните произ-

води (на месо, кожи, коски и сл.); 
4) потврда да е грлото здраво и употребливо за 

приплод; 
5) потврди оти животињите можат да се колат 

или да не смеат да се колат, оти служат за приплод; 
6) потврди Да животињите се и с п р а в а а т на при-

силно колење; 
7) потврди за извршеното мерење и процена на 

стоката за колење, заради наплата данокот на про-
мет; 

8) потврди за извршеното колење; 
9) уверење за „сопствениот одго ј" на стоката, 

заради добивање сточен пасош. 
П. — Оваа наредба влегуе во сила кога ке се 

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

У б р . 16254 
30 декември 1946 година 

Белград 

Заст. Министерот на финансиите 
Министер на индустријата, 

Борис Кидрич, с. р. 

48. 
На основа чл. 1 Уредбата за палнека расподела 

ба и потрошуачка на стоката од 12 ма ј 1945 година, 
а во врска точ. 2 под б) Решењето бр. 467 од 9 ја-
нуари 1945 година, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЧКА НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕ ОД ПРИРОДНА СВИЛА 

1) Прометот на сите производи од природна сви-
ла (ткаенина и сета друга стока изработена од при^ 
родна свила) ке се в,рши од производуачкото прет-
пријатие до продавачот на мало со контингентира-
ње врз основа на план. 

2) Потрошуачите на стока наведена во точ. 1 
можат истата да Ја купуат без исполнуење на не-
какви услови т. е. без боневи, без п о т р о ш а ч к и до-
кументи и на тоа слично. 

3) Со оваа наредбе се ставуе вон сила Решение-
т о бр . 240 од 11 март 1946 година („Службен лист 
ВДРЈ" бр . 22/46) 

4) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
јавувањето во „СлужбениЈТ лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" . 

Бр. 1201 
11 јануари 1947 година 

Белград 

Министер на трговијата и сиабдуењето, 
др Заим Шарац, с. р, 

49. 
На основа чл. 6 -Уредбата за височина на до-

приносот за социално осигуруење државните служ-
беници и пензионери, а во согласност со Министерот 
на трудот ФНРЈ, пр опишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНА НА 
ДОПРИНОСОТ ЗА С ОЦИ А ЛИО ОСИГУРУЕЊЕ ДР-

ЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ 

1) Сите исплатни, благајни кои што ги л и к в и д ^ 
раат принадлеж,поетите на државните службеници и 
пензиите на државните лични .и фамилијарни пен^ 
зиснери ке водат сметка за тоа да во платните спи-
скови почнуеј-кји од 1 јануари 1947 година редовно 
се обуставуе: 

а) на и,ме д ^приносот за здравствена заштита 
3% од вкупниот износ на редовните прииадлежно-
сти на државните службеници и државните лични 
и фамилијарни пензионери; 

б) на име улогот во Чиновничкиот пензиски 
фонд односно во Потпорниот фонд на помошниот 
персонал ,во служба на државата 3,5% од вкупниот 
износ на редовните принадлежности на државните 
службеници и пензии на државните лични пензио-
нери; 

в) ,на име д о пр,иносот за работнички о д м о р а л а 
шта 0,3% од вкупниот ,износ на 'редовните лринад^-
лежности на државните службеници, 

Во основот за пресметување на овие доприноси 
не влегуат фамилијарните додаци, д влегуат посто-
јани месечни додаци. 

Спрема тоа, ке се обуставуе од државните служ-
беници сосема 6,8% од редовните принадлежности 
уголемени со евентуални (постојани месечни додаци, 
од државните лични пензионери 6,5% а од државните 
фамилијарни пензионери 3% од износот на пензиите, 
сите без фамилијарниот додаток. 

Од 1 јануари 1947 година се престануе со сите 
досегашни обустави за пензиските фондови и, во 
Народната Република Хрватска, за здравствената 
с р е д и ш н и м . 

2) Како државни службеници на кои што се од-
несуат прописите на Уредбата за височината на до-
приносот за социално осигуруење на државните 
службеници и ,пензионери се сметаат сите оние лица 
кои што се навог јаат на работа во народните скуп-
штини и нивните президиуми, во министерствата и 
другите органи на владите, сем мини,стрите, во глав-
ните извршни одбори, народните одбори и нивните 
органи, во јавните обвинителства, судовите, во ра^ 
^ в о д с т в о т о и во административно-стручниот апарат 
н а државните претпријатија , кои што примаат при-
надлежности по Уредбата за регулирање принад' 
лежностите на државните службеници од грагјан^ 
скиот ред и другите јави I службеници нл сојузните 
министерства и установи од 20 април 1945 година 
(„Службен лист Д Ф Ј ' бр. 24/45) а кои што не се 
обвсзно осигурени к а ј Државниот завод за с зап-
али о осигурување, 

Прописите на споменатата уредба нема да се 
применуат на оние државни службеници кои што се 
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векје обвезно осигурени ка ј Државниот завод за со-
циално осигуруење. 

На оние држа-вни службеници кои што примаат 
приЅнадлежности по Уредбата за регулирање надни-
ците и платите на работниците и на намештениците 
во државно-стопанските и приватните претпријатија, 
приватните установи и организации од 20 април 1945 
година („Службен лист ДФЈ" бр. 24/45) а кои што не 
се обвезно осигурени кај Државниот завод за со-
циално осигуруење ке се применуат сите прописи 
на Уредбата за височината на доприносот за социал-
но осигуруење државни ге службеници и пензионери, 
сем прописот на чл 2 за повишуење принадлежно-
стите, 

Прописите -на уредбата кои што се однесуат на 
државните пензионери ке се применуат аналогно и 
на пензионерите од бившите самоуправи. 

3) Редовните принадлежности се уголемуат по 
чл. 2 уредбата точно за износите еа разликите мег ју 
досегашните и новопрописаните обустави за соци-
ално осигуруење. Досега ка ј најголем број -на др-
жавните службеници кои што не биле обвезао оси-
гурени ка ј Државниот завод за ооциално осигуруе-
ње се обуставуело 2,5% за улогот во Пензискиот 
фонд ако нивните редовни лриеадлежности изнесу-
еле до 4.600.— ди,нари Како од 1 јануари 1947 година 
ке им се обуставуе за социалното осигуруење 6,8%, 
ке им се п о-вие ат принадлежностите за оваа разлика, 
т.е. за 4,3% Кај државните службеници со редов-
ните иринадлежности преку 4.600.— динари, ка ј кои 
досега се обуставуело 5% за улог во Пензискиот 
фонд а на кои што од 1 јануари 1947 година ке им 
се обуставуе 6,8%, ке им се повисат принадлежно^ 
стите за разликата, т. е. за 1,8%. Ка ј државните слу-
жбеници кои што примаат постојан месечни додаток 
ке се пресмета ловишуењето одвоено з а основната 
ллатд а одвоено за тој додаток. На пр. на службе-
ник V ,пол група кој што има основна плата 4.300.— 
динари и п о п и ј а н месечен додаток од 1.000.— ди-
нари ке се повиси основната плата за 4,3% т. е. за 

185.— динари и постојаниот месечен додаток за 4,3% 
т. е за 43 динари, демек сосема 228.— динари а 
нема повишуењето да се пресметуе од собирот на 
основната плата и додатокот, т. е. од 5.300.— ди-
нари со 1,8%. 

4) Бидејк ји да во смисла ст. 2 чл. 2 уредбата из-
носот на повишуење принадлежностите не влегуе во 
основот за разрез на данокот на заработуачката на 
работниците и службениците, ни во основ за од-
меруење доприносот и улогот од чл 1 уредбата, ке 
се искажуе износот на повишуење принадлежно-
сите во одвоена рубрика на платниот список, По-
долу е даден форумулар на платниот список со при-
мерот з а пресметка за државен службеник V пол. 
група кој што прима постојан месечен додаток од 
1.000.— динари и кој што има едно дете: 

(Види ја табелата на стр 81) 

Износите на сите рубрики ке се заокружуат на 
цели динари, така да парите до уклучиво 0,50 не се 
земаат во оглед, а парите од 0,51 па нагоре се зао-
кружуат на цел динар. 

5) За државните пензионери ке се состават од-
делни ,платни апис аци з д личните а одделни за фа-
милијарните пензионери. Од пензиите, кои што нема 
да се повишуат во смисла чл. 2 уредбата, ке се обу-
ставуе на име доприносот за социално осигуруење 
кај личните пензионери 6,5% а ка ј фамилијарните 
3% од пензијата, и тие обустави ке се покажуат во 
одделна рубрика на платните списоци, Кај запосле-
ните .пензионери овие ставки ке се обуставуат од 
пензиите смалени во смисла прописите на чл 36 За-
конот за установуење правото на пензија и за пен-
зионисање државните службеници („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 93/1946). 

6) С о с т а в е н и о т допринос за социално осигу-
руење исплатните благајни ке го дозначуат на над-
лежната филиала на Државниот завод за социално 
осилуруење најдоцна до 10 во наредниот месец, из-
в е д у е јкји ја за дознаката со следниот акт: 

Исплатна б л а г а ј н а — — К. бр. 

Државен завод за социално осигуреше, 
филиала, 

На име доприносот за социално осигуруење за месец 
на расподелба на корисниците: 

194— се дозначуе во цел 

за 

ва 

за 

за 

државните службеници улагачи на 
Чиновнички от пензиски фонд со вкуп-
ните редовни принадлежности од — 
држваните службеници улагачи на 
П о г о р н и о т фонд на п о м о к р и о т пер-
сонал во служба на државата со вкуп-
ните редовни принадлежижности од 
државните лични пензионери со вкуп-

ните пензии од — ; 

државните фамилијарни пензионери 
со вкупните пензии од — — 

Дин. — — . Сосема Дин, 

п в 

ЈУ — И 
Вкупно Дин. — 

Потпис 
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П р и м а њ а О б у с т а в и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Редовни 
(^надле-

жности 

Постојан 
месечен 
додаток 

Повишуење 
по уредбата во 
% о д рубр. 1 и 2 

Фамили-
јарен до-

даток 

Бруто при-
надлеж-

ности 

Данок на за-
работуачката 
во % од 1 и 2 

Допринос за со-
циал. осигуруе-
ње 6,8% о д 1 и 2 

Сосема 
обустави, 
рубр.6 и 7 

Нето при-
надлежно-

сти рубр. 5-8 

4.300'— 1.000.- 2 2 8 . - 175 . - 5 .703.- 284.— 3 6 0 . - 644.— 1 5 .059.-

Во наведениот пример е сметано: Повишуење припадлежностите (рубр. 3): 4,3% од 4.300.— динари изнесуе 
185.— динари, 4,3% од 1.000.— динари изнесуе 43.— динари или сосема 228.— динари. Да.нокот на 'зара-
ботуачка (рубр. 6): од 4.300.— динари (по табелат.а) изнесу е 258— динари, од постојаниот месечен 
додаток од 1 .ООО.— динари изнесуе (по табелата) 26— динари, или сосема 284— динари. (Додриносот 

. за социално осигуруење (рубр. 7): 6,8% од 5.300.— динари изнесуе 360,— динари. 

Како вкупни редовни принадлежности ке се на-
веде собирот на рубриките 1 и 2 на платниот список, 
а како износ на долриносот за социал,но осигуруење 
собирот на рубриката 7 на платниот список. 

Под надлежни филиали на Државниот завод за 
социално осигуруење се разбираат теритзриално 
надлежните филиали на Државниот завод за соци-
ално осигуруење, т. е. оние на чија територија од-
носната исплатна благајна се навогја. Државниот 
завод за социално осигуруење има следни филиали: 

во Народна Република Србија: Белград, Ниш и 
Нови Сад и Пришт,ина, 

во Народна Република Хрватска: Загреб, Сплит, 
Осијек и Оушак: 

во Народна Република Словенија: Љубљана и 
Марибор; 

во Народна Република Босна и Херцеговина: Са-
рајево, Бања Лука и Тузла; 

во Народна Република Македонија: Скопје; и 
во Народна Република Црна Гора: Титоград. 
Исплатните благајни, дозначуејкји ги на филиа-

лите на Државниот завод за социално о с и г у р а њ е 
обуставените доприноси, нема да им доставуат од-
делни индивидуални списоци на службениците одно-
сно пензионерите. 

7) Со прописот на чл. 5 Уредбата за височина на 
доприносот за сопиално осигуруење државните слу-
жбеници и пензионери е укинато досегашното о б у -
ставуење за пензиските фондови половината на прво-
месечните принадлежности и ново,поставените слу^ 
имениците и првомесечните разлики мегју новите и 
досегашните принадлежности ' на унапредените слу-

. жбениц,и. Кај државните службеници новопзставени 
во текот на месец декември 1946 година од кои што 

..не е извршена обустава на првомесечните принад-
лежности од .разлог што нивното прво примање било 

,помало од износот кеј што требало Да се обустав,и, 
,нема таа обуставу дополнително да се изврши. И:ГЈ 
, т а к а нема да се врши обустава на разликата мегју 
новите и досега,шните принадлежности од службени-
ците унапредени во декември 1946 година. 

8) Ликвидирање редовните принадлежности н а 
државните службеници и пензиите на државните пен-
зионери има од 1 јануари 1947 година да се врши 
земајкји г и вз оглед .прописите .на Уредбата за висо-
чината на до пр ино-с от за социално осигуруење држав-
ните службе,ници и пензионери и прописите на ова 
напатствие. Доколку ликвидирањето за месец јануари 
1947 година е извршено по пораните прописи има, во 
текот на месец јануари 1947 година да се сообрази 
со споменатите прописи. 

9) Државните службе,ници, државните лични и 
'фамилијарни пен,зионери како и членовите на ни,вните 

'фамилии ке ги користат своите права од здравстве-
ната заштита ка ј надлежниот лекар на Државниот 
завод за социално осигуруење, и тоа државните слу-

, жбеници и членовите од нивните фамили - - врз 
основа на потврдата за упослена која што ја из-
дава персонално^ одделење односно ,персоналниот 
отсек на надлештвото или установата ка ј која др-

жавниот службеник е запослен, а пензионерите и 
членовите од нивните фамилии — врз основа На до-
казите пропишани во чл. 6 Наредбата за здравстве-
ната заштита на државните службеници („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 88/46). Спрема- тие .прописи држав-
ните лични и фамилијарни пензионери го докажуат 
правото на давање здравствената заштита за себе со 
решението- за одредуење пензијата и со потврда од 
благајната која Ја врши исплатата на пензија одно-
сно со купонот на чекот од Поштанската штедилница 
за исплатената пензија за месец во кој што се бара 
здравствена заштита. Членовите на фамилијата од 
личните односно фамилчарните пензионери го дока-
жуат своето право на давање здравствена заштита 
со споменатото решење, со потврда од благајната 
(односно со купонот) и со потврда од народната 
власт да лицето кое што бара здравствена заштита 
е на вистина член од фамилијата на пензионерот. 

I бр. 282 
15 јануари 1947 година 

Белград 
Заст. Министер на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, с. р. 

Согласен сум: 
Министер на трудот, 

Вицко Крсту ловим, с. р . 

50. 
На основа чл. 11 Уредбата за, банковните сметки 

н а добивката на држав,ните стопански претпријатија 
и нивните административно-оперативни раководачи 
пр опишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА БАНКОВНИТЕ 
СМЕТКИ НА ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ СТО-
ПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НИВНИТЕ АДМИ-

НИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНИ РАКОВОДАЧИ 

I Отворање банковни сметки на добивката 
1) Во цел на искажуење целокупната добивка на 

претпријатијата административно-оперативните рако-
водачи (управите) во смисла Наредбата од Мини-
стерот на финансиите ФНРЈ IV бр. 44 од 10 јануари 
1947 година отвораат собирни банковни сметки на 
добивката на претпријатијата ^под своето раковод-
ство кај гранката (работната единица) на Народната 
банка, ка ј која што имаат своја редовна текукја 
сметка, 

2) Собирните сметки на добивката на претпри-
јатијата под раководство на една управа се отвораат 
за секоја врста на добивката, и тоа: 

а) за планска редовна (предвидена, редовна) до-
бивка (скратено: редовна добивка); 
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б) за плански вишок на добивката — екстрадо-
бивката (скратено: вишок на добивката); 

в) за надпланска (непредвидена, вонредна) до- -
бивка (скратено: надпланска добивка). 

Сметките под точката б) ке се отворат само за 
рударски и индустриски претпријатија. 

3) Покрај сметката од точката 2) на ова напат-
ствие управите се должни да отво,рат ка ј истата 
гранка (работна единица) на Народната банка оддел-
на -сметка на добивката за добивка која што им при% 
паг ја. 

Н а оваа сметка се книжи: 
а) ка ј управите за "државни рударски и инду-

стриски претпријатија делот од вишокот на добив-
ката (екстрадобивката), ко ј што по чл. 6 ставот 1 
Уредбата за одредуење добивката на рударските и 
индустриските претпријатија се книжи н а банковна 
сметка на добивката на управата; 

б) кај административно-оперативните раководачи 
за државните трговски претпријатија разликата мегју 
максималната и индивидуално одредената стопа но 
чл. 6 ставот 5 Уредбата за трошковите на трговијата 
на големо и на мало; 

в) кај административно-оперативните раководачи 
за државните угостителски претпријатија делот на 
редовната добивка, кој што по чл. 6 Уредбата за 
трошковите и добивката на државните угостителски 
претпријатија се книжи на банковна сметка на до-
бивката на административ,но-опер активниот раково-
дач; и 

г) к а ј административна-олеративните раководачи 
за државните градежни претпријатија делот на пред-
видената добивка кој што, по чл. 3 Уредбата за це-
ните на градежните услуги што ги вршат државните 
градежни претпријатија од општодржавно и републи-
к а н е ц значење и за добивката и расподелба на до-
бивката на овие претпријатија, се книжи на бан-
ковна сметка на добивката на административно-опе-
ративниот раководач. 

4) Односната гранка (работна единица) на Народ-
ната банка ке го извести административно-оператив-
ниот раководач за бројот под кој што се води секоја 
од напред наведените банковни сметки на добивката. 

5) Административно - оперативниот раководач е -
должен одма по отварањето на собирните сметки на 
добивката на претпријатијата да ги извести сите прет-
пријатија под својата управа за гранката (работната 
единица) на Народната банка ка ј која што се водат 
собирните сметки на добивката и за броевите на 
сметките на кои што се водат поедини врсти на 
добивката. 

П Уплата на добивката 
6) Најдоцна до 27-иот во месецот претпријатијата 

се должни да ,уплатат третина со план предвидена 
добивка за односното тромесечје на соодветната 
собирна сметка на добивката на својот администра-
тивно-оперативен раководач. Претпријатијата со се-
зонско работење или кај кои што процесот на произ-
водството не се одвива подеднаќо во сите тромесечја 
(тулаани, градежн,и претпријатија) во извесни троме-
сечни планови можат да имаат планска загуба одно-
сно не ке имаат добивка. Во тој случај такви прет-
пријатија во односното тромесечје не книжат добивка 
на банковна сметка-на добивката. 

Градежните претпријатија полагаат на крајот на 
секое тромесечје на соодветната банковна сметка со 
план предвидена добивка за односното тромесечје, 
и тоа за сите оние објекти кои што биле свршени, 
колѕудовани и за кои што била одредена височина на 
вкупната цена на коцкањето нај,малку месец дена 
пред свршетокот на односното тримесечје. Полага-
њето на добивката во последниот м,есец од односното 
тромесечје на свршените работи ке се изврши во 
наредното тромесечје. 

7) На кра,јот на секое тромесечје претпријатието 
е должно да ја уплати на банковна сметка на добив-
ката на претпријатијата! сета остварена (произведена) 
надпланока (непредвидена, вонредна) добивка. Под 

остварена добивка има да се разбира пресметана до-
бивка во согласност со важекјите прописи, без оглед 
да ли е таа и наплатена преку продавачка на произ-
водите. 

8) Уплатата се врши со вирман; а не со полагање 
во готово. При давањето налог, претпријатието е 
должно да го наведе одделно износот ко ј што има 
да се книжи на банковна сметка на редовната до-
бивка, одделно на банковна сметка на вишокот на 
добивката а одделно на банковна сметка на надплан-
ската добивка, со ознака на бројот на сметката а 
гранката (работната единица) на Народната банка 
к а ј што се водат собирните сметки од добивката на 
претпријатието и административно-онеративниот р а . 
ководач. 

9) За извршените уплати претпријатието ке ја за-
должи надлежната управа на контата 1511—1513 на 
нормалниот сметковен план за производуачки односно 
трговски претпријатија, о т в о р а ј ќ и за секоја врста 
н а добивката одделен конто со ознака на врстата на 
добивката. 

10) Спрема чл. 6 уредбата административно-опе-
ративните раководачи кои што имаат собирни сметки 
на добивката ка ј Народната банка за сите претприја-
тија под својата управа се должни за секое претури, 
јатие да водат одделни конта на добивката. Овие 
конта ке се водат мегју контата на групата 181 на 
нормалниот контни план за производуачки односно 
трговски претпријатија и тоа одделен конто за секоја 
врста на до-бивката. На овие конта ке се книжат сите 
уплати и исплати. 

11) Побаруењата по собирните банковни сметки 
на добивката ка ј Народната банка ке ги водат адми-
гистративно-олеративните раководачи како конта 
1101 —1103 а сметката на добивката која што ним 
км -пристапа на конто 1104 на нормалниот контни 
план т. е. одвоено од својата редовна сметка к а ј 
Народната банка. 

III Располагање со собирни банковни сметки на 
добивката 

12) Со собирните сметки на добивката имаат 
право на располагање само претпријатија кои што 
вршиле ,уплати на собирна сметка на добивката на 
претпријатијата во границите н а извршените уплати 
и отворениот акредитив. При давањето диспозиции 
претпријатието е должно да го наведе бројот на 
сметката од кој што се наредуе исплатата. 

13) Исплатите под точ. 12) на ова напатствие се 
вршат со резерва на исправноста и Народната банка 
им а право, во случај да претпријатието диспонирало 
со поголем износ, но што е положило, да по налог 
од административно - оперативниот раководач, без 
претходна согласност на претпријатието, ја сторнира 
исплатата- на терет на редовната сметка на претпри-
јатието. За сите овие случаи Народната банка е дол-
жна да ја извести надлежната контролна комисија. 

14) Подигнатите износи од собирните банковни 
сметки на добивката претпријатието ги книжи во 
корист на односните конта 1511—1513 смалуејкји го, 
на то ј , начин, побаруењето по порано извршените 

,уплати. 
IV Други одредби 

15) Народната банка е должна за сите промени 
На собирната банковна сметка на добивката на прет-
пријатието да го извести административно-оператив-
ниот раководач на чие име гласи сметката. 

16) Банковните сметки на добивката Народната 
банка ги заклучуе и м,у доставуе извод на надлеж-
ниот административно-олеративен раководач шесто-
мееечно. 

17) З а работење со банковните сметки на добив-
ката Народната банка не ке засметуе никакви тро-
шкови нити провизија. Исто така не ке се см-ета ни-
каква провизија за акредитиви по точ. 12) на ова 
напатствие. 

18) Уплатите на банковните смеши на добивката 
се сметаат за аконтации до конечната пресметка по 
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завршетокот на работната година. Спрема тоа тие во 
,билансите на претпријатијата ке се водат редовно 
во активата, а во билансите на административно-опе-
ративните ,раководачи во активата (конта И01—1103, 
1104, 151) односно во пасивата (конто 181) на нор-
малниот поитни план. Ликвидацијата на овие односи 
ке се изврши дури после конечната пресметка а на 
о-снова поблиските одредби, кои што ке бидат доне-
сени. 

19) Претпријатијата односно административно -
оперативните раководачи кои што имаат конта 1101—" 
1103, 1104, 1511—1513, 151, 181 спрема своите контни 
планови завземени, можат до прејдуењето н а нов 
контни план, да ги водат наведените конта на други 
броеви од истата класа, водејкји сметка Да називот 
на групата одговара на природата на работата. 

20) Народната банка е должна, по истекот на ме-
сецот а до 10-иот на идниот месец, д д. му достази на 
Министерството на финансиите ФНРЈ преглед на 
уплатите и исплатите по банковните сметки на до-
бивката, и тоа по врстите на добивката, стопанските 
гранки и административно-оперативните раководачл. 

21) Народната бѕнка ке го извести Министерство-
то на финансиите ФНРЈ за сите неправилности во 
работата на претпријатието во поглед на уплатите, 
депонирањето и евидентирањето на добивката а 
исто така и во поглед на раб-отата на администра-
тивно- оперативните раководачи Надлежните мини-
стерства на финансиите и Народната банкд ке орга-
низираат контрола на работењето на претпријатија^ 
та и административно оперативните раководачи пз 
банковните сметки на добивката преку особени пра-
теници. Пратениците мораат да имаат овластуење од 
страна на министерството нд финансиите односно 
од Народната банка. 

22) Ова напатствие влегуе во сила со денот на 
објавуењето, а ке се применуе од 1 јануари 1917 го-
дина. 

II бр. 150 
14 јануари 1947 година 

Белград 
Заст. ЛЈинистер на фи.,алсиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, с. р. 

51. 
На основа чл. 14 Финансискиот закон за буџет-

ската 1946 година и чл. 37 во врска чл. 5 став 2 За-
конот за уредуење и работење на кредитниот систем 
пропишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНА НАПАТСТВИЕ!О ЗА ИЗВРШУЕЊЕ 
ОБВЕЗИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ДА ОТВОРАТ СМЕТКИ КАЈ ПАРИЧНИТЕ ЗАВЕ-

ДЕНИЈА 
Во Напатствие^ за извршуење обвезите на сто-

панските претпријатија да отворат сметки ка ј па-
ричните заведенија VII бр. 5088 од 11 август 1945 
година („Службен лист ДФЈ" бр 61 од 17 август 
1945 година) точката 4 се мењана и гласи: 

„4) Од обвезното отворање на сметки се осло-
б о д а т сите стопански претпријатија ко,и што во 
смисла на чл. 4 Законот за еднообразвото сметковод-
ство („Службен лист ФНРЈ" бр. 94 од 22 ноември 
1946 година) не се должни да водат работни книги". 

Ова напатствие вл егу е во оила со денот на обја-
ву ењ ет о во „Службениот лист на Федер ат- м Наѓ 
родена Република Југославија'^ 

VII бр. 27680 
31 декември 1946 година 

Белград 
Заст. Министерот на О : -и:ииге 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич! с. р. 

52. 
На основа чл. 37 Законот за уредуење и рабо-

тење на кредитниот систем, пр опишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА КОРИСТЕЊЕ КРЕДИТИ КАЈ ДРЖАВНИТЕ 
КРЕДИТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СТРАНА НА 

КООПЕРАЦИИТЕ I 
I. — -^операциите се должни при барањето кре-

дити, а државните кредитни претпри,јатија при одо-
бруењето на овие кредити да постапуат по следните 
прописи", 

1) со молбата за кредит, која што кооперацијата 
ја упатуе до државното кредитно претпријатие- о5-
везно се прилага препис на записникот за одржаната 
скупштина на која што е заклучена височината на 
кредитот кој што се бара од државното кредитно 
претпријатие; 

2) пред одобруењето на кредитот банката е дол-
жна да ја испита кредитната способност на коопера-
цијата и да одобруе кредит во височина на утврде-
ната кредитна способност; 

3) како исправи за долгот по одобрените кредити 
можат Да служат облигации кои што ги потпишулт 
под печатот на кооперацијата лица овластени да ја 
потпишуат кооперацијата. Исто така во оваа цел мо-
жат да служат и меници; 

4) банката е обвезна благовремено пред срокот 
да ја обавести кооперацијата — должникот, кога и е 
срок за регулирање обвезата; 

5) кооперацијата која што во срокот не ја регу-
лира својата обвеза, не може векје да користи кре-
дит ка ј државно кредитно претпријатие. 

К — Ова напатствие влегуе во сила кога ке се 
објави во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

VII бр. 643 
11 јануари 1947 година 

Белград 
Заст. Министерот на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, с. р 

53. 
На основа членот 3 став 4 Уредбата за трошко-

вите и добивката на државните угостителски прет-
пријатија од 31 декември 1946 година, во согла-
сност со Претседателот на Сојузната планска коми-
сија, пропишуам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД КОИ ШТО СЕ СОСТОАТ 
ПОЕДИНИ СОРТИ НА ТРОШКОВИТЕ НА ДРЖАВ-

НИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Спрема членот 2 Уредбата за трошковите и до-
бивката на државните угостителски претпријатија 
од 31 декември 1946 година накнадата за угости-
телските услуги (продавач,на цена на угостителските 
производи) се состои од: 

а) трошкови на материалот; 
б) плати со додаците на техничко-помокјниот 

персонал; 
в) нормални општи трошкови (режии). 
г) предвидена добив.ка на претпријатието, и 
д) данок на промет на производите (данок на 

услуги). 
2) Трошкови на материалот се состоат од след-

ените елементи: 
а) од т р о ш к о в н е на, животните продукти и 

-помошниот натежнал за пр ер а боту ењ е на истите; 
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б) од материалот за вршење поедини услуги; 
в) од набавни трошкови на материалот под -а); 
г) од додатокот на кало, манќо, и расипана 

стока под а). 
3) Ро трошокот на материалот влегуат: 
а) кај трошковне на животните продукти и ма-

т е р и н о г за вршење поединечни услуги единстве-
ната цена, доколку таква постои; доколку не постои 
единствена цена, ке се засмета продавачната цена 
на производуачот ако е мѕтериалот купен од про-
изводуачот или локалната цена во трговија на мало 
ако материалот е купен во трговија на мало и Да 

за истиот не е одредена единствена цена. Под ма-
териал за вршење поедини услуги се разбира ма-
териал за перење, з а глачање, чистење, за капење 
и слични услуги уобичаени во угостителските прет-
пријатија. 

б) Во набавни трошкови на материалот од чле-
нот 2 а) и б) влегуат трошковите на превозот од 
истоварната станица или од она место до кое место 
се уклучени трошковите на превозот во цената која 
1Јто е платена на продавачот и која што чини еле-
мент од членот 2 а) и б) па до угостителското прет-
пријатие. Во ,набавните трошкови влегуат понатаму 
трошковите на истовар и утовар и ускладиштуење 
во магацин ,на угостителското претпријатие. Во тро-
ш к о в н е на набавка в л е з а т такугјере трошарината 
и данокот на промет доколку угостителското прет-
пријатие по важекјите прописи е должно да ги сноси 
овие трошкови 

в) Додатокот на име на кало, манќо и расипана 
стока и отпаци кај преработуачката на животните 
продукти ,и кршењето ке се смета по нормите кои 
што ке ги одреди Министерот на трговијата и снаб-
дуењето ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Сојузната планска комисија. До донесуење на овие 
-норми, овие трошкови ке се сметат во височина која 
што може да се докаже и само во оние случаи кои 
што не настанале со вина на претпријатието и до-
колку не се надополнети на некој друг начин. 

4) Трошковните на платите со додаците на техни-
чко-помокјниот персонал се состоат од следните еле-
менти: 

а) платите на сите службеници непосредно упо-
слени во преработ,уачката и услужуењето на угости-
телските преработки, како и во давање угостителски 
услуги; 

б) платите з а прекувремена работа на службени-
ците под а) со додаток за таа прекувремена работа; 

в) социалните доприноси на платите на службени-
киците под а) но само оној дел кој што отпагја на 
претпријатието; 

г) патните и селидбени трошкови на службени-
ците под а). 

5) Нормираните општи трошкови (режија) се со-
стоат од следни елементи; 

е.) платите на раководачите, административниот, 
канцеларискиот и сметководствениот персонал, од 
чистачи, курири, шофери на особни автомобили и 
други слични службеници, доколку овие се упослени 
во раководството или администрацијата на претпри-
јатието; 

6) платите за прекувремена работа на службени-
ците под а); 

в) -социалните доприноси на платите на службе-
ните под а), но само оној дел ко ј што отпагја на 
претпријатието; 

г) патните и селидбени трошкови на службени-
ците под ?); 

д) трошкови^ на здравствената заштита на сите 
службеници; 

гј) општите управни трошкови (канцелариски ма-
тариал, телефон); 

е) трошковите за огрев; 
ж) трошковите за прање алишта; 
з) отписите на инвентарот, урегјајот, приборот; 
и) трошковне на редовно културно работење, 

музика; 

ј) т р о ш к о в и ^ на работните простории (кирија, 
вода, осветлуење, редовни поправки, осигуруење и 
одржуење чистокја на Зградата); 

к) разните давачки и доприноси; 
л) т р о ш к о в н е на паричниот и платниот промет; 
љ) доприносот на надлежниот административно-

о,перативен р^аководач (заеднички трошкови); 
м) т р о ш к о в н е на кадровите; 
н) трошковите на помошните работни простории; 
њ) трошковите на реклама, пропаганда и сл.; 

о) останатите трошко,ви сем оние од т. а), б), д) 
од членот 1 На ова напатствие. 

-6) Добивката на прет,пријатието се засметуе по 
стопата на ' Добивката утврдена °Д надлежниот 
орган на државната власт на основа чл. 3 и 4 Уред-
бата за т р о н о в и т е и добивката на државните уго-
стителски претпријатија од 31 декември 1946 година. 

7) Данокот на промет се засметуе по стопите на 
тарифата бр. 11 на данокот на промет на услугите 
одредени по Привремената тарифа на данокот на 
промет (Додаток на „Службениот лист ФНРЈ" број 
105 од 31 декември 1946 година). 

8) Ова напатствие влегуе во сила со денот на 
објав,уењето, во „Службен,иот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применуе 
од 1 јануари 1947 година. 

Бр. 1870 
16 јануари 1947 година 

Белград 

Министер на трговијата и снабдуењето, 
др Заим Шарац, с. р. 

54. 
Во смисла на чл. 40 Законот за еднообразнотз 

сметководство од 20 ноември 1946 година, д во со-
гласност со Министерството на поморството ФНРЈ, 
донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА СРОКОВИТЕ ВО КОИ ШТО ДРЖАВНИТЕ СТО-
ПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО П О М О Р С Т В О ^ 
ИМА ДА ГИ СООБРАЗАТ СВОИТЕ СМЕТКОВОД-
СТВА НА ПРОПИСИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНО-

ОБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО 

Сите државни стопански, претпријатија во по^ 
морството мораат да ги сообразат своите сметко^ 
водства на прописите на Законот за еднообразно 
сметководство со 30 јуни 1947 година, со тоа Да ре-4  

организацијата мораат да је спроведат на тој на-
чин, што работните книги на своето сметководство 
дополнително ке ги сообразат на прописите еа За-
конот за еднообрезно сметководство со 1 јануари 
1947 година. 

IV бр. 35 
9 јануари 1947 година 

Белград 

Заст. (Министерот на финансиите' 
Министер на - индустријата, 

Борис Кидрич, с. р, 
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55. 
На основа ставот 2 членот 3 Уредбата за тро-

ш к о в н е и добивката на државните угостителски 
претпријатија од 31 декември 1946 година, по пред-
лог на Министерот на трговијата и снабдуењето 
ФНРЈ, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПОСТОТОКОТ НА ОПШТИТЕ ТРОШКОВИ (РЕ-
ЖИЈА) ЗА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО ЗНАЧЕЊЕ 

1) Постотокот на општите трошкови (режија) 
за поедини категории на државните угостителски 
претпријатија о.д сојузно значење изнесуе: 

а) ка ј државни угостителски претпријатија од 
сојузно значење уврстени во категорија на специал-
ни државни угостителски претпријатија 45% (чети-
риесет и пет од сто). 

б) кај државни угостителски претпријатија од 
сојузно значење уврштени во првата група н а втората 
категорија 30% (триесет од сто). 

2) Ова.решење влегуе во сила со денот на об-
јавуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ке се применуе од 
1 јануари 1947 година. 

16 јануари 1947 година 
Белград 

Претседател на Сојузната планска комисија, 
А. Хебранг, с. р.' 

56. 
На основа точ. 8 Решението за оснивање прак-

тични курсеви за апсолвенти на стручните трговски 
школа, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА РАСПОРЕДУЕЊЕ КУРСИСТИТЕ, КОИ ШТО СЕ 
НАВОГЈААТ НА ШЕСТОМЕСЕЧНИ ОРГАНИЗАЦИ-
ОНО - АДМИНИСТРАТИВНО - СМЕТКОВОДСТВЕНИ 
КУРСЕВИ, ЗА ПРВИОТ МЕСЕЦ НА НИВНОТО 

ОБВЕЗНО СЛУЖБУЕЊЕ 

Курсистите кои-што се навогјаат на шестомесечни 
практични организационо - административно - сметко -
водствени курсеви во узорните претпријатија се 
распоредуат, во смисла на точката 8 Решението од 
Претседателот на Стопанскиот совет бр. 4360 од 
14 мај 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 42 од 
24 мај 1946 година) за оснивање практични курсеви 
за апсолвенти на стручните трговски школа, за први-
от месец на своето едногодишно обвезно службуење 
(точка 8 на опоменатото решење) во узорните прет-
пријатија кај" кои што сега се навогјаат на практичен 
курс. 

З а време на ова едномесечно службуење курси-
стите примаат принадлежности во дотогашната ви-
сочина на терет на узорното претпријатие. 

Завршните испити ке се одржат во втората по-
ловина на месецот февруари 1947 година, земајкји во 
огле,д оти е потребно курсистите да се запознаат со 
уредбите на Владата ФНРЈ за акумулација и цените 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 99)46 и 106/46) и оваа 
материја да биде обвезен предмет на испитуење. 

Бр. Зв9 
13 јануари 1947 година 

Белград 
Претседател на Сојузната /планска комисија, 

А. Хебранг, с. р. 

57. 
На основа чл. 13 т. в) Законот за удружења, 

собори и други јавни скупови, а по пријава на 
Главниот ловџиски сојуз на Федеративна Народна 
Република Југославија, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 
НА ГЛАВНИОТ ЛОВЏИСКИ СОЈУЗ НА ФНРЈ 

Спрема поднесениот програм и правила се одо-
бруе оснивање и работење на Главниот ловџиски 
с о ј у з н а ФНРЈ со се,диште во Белград, а со дејност 
на територијата на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија, 

Таксата од Тар. бр. 1 и 7 Законот за таксите 
наплатена е. 

VI бр. 13608 
11 јануари 1947 година 

Белград 
Министер на внатрешните работи, 

А. Ранковим, с р 

58. 
Претседателството н а Владата ФНРЈ по изврше-

ното сравнуење со изворниот текст, установило оти 
во текстот на Уредбата за организација на шумар-
ството, објавен во „Службениот лист ФНРЈ" бр. 106 
ол 31 декември 1946 година, се поткрале долу наве-
дените грешки и ја дава следната 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ШУМАР-

СТВОТО 
1) Во чл. 4 ст. 3 точ. 2 втор ред, наместо зборот 

„селските" да се стави збор „шумските"; 
Во тен, 6 истиот став прв ред, наместо зборот 

„жи^аре-ње'' да се стави зборот „жирење". 
2) Во чл 7, трет ред наместо зборовите „од чл. 

5" да се стават зборовите ,,ед чл. 4"; 
3) Во чл. 14 ст 1 во точ. е), прв ред, наместо 

зборот „салмонитните" да се стави зборот „салмо-
нивните"; 

Во точ. ј) истиот став, прв ред наместо зборот 
„објавуење" да се стави зборот „обавуење' '; 

4) Во чл. 16 после сг. 2 треба да се додаде ст. 3 
кој што е при печатењето испуштен, а кој што гласи: 

„Со цел на координирањето на потребите на сча-
ковништвото во шумски производи од околии кои 
што гравитираат кон ш,умското газдинство, директо-
рот на шумското газдинство ке свикуе конференции 
со претставителите на околиските народни одбори. 

а) заради подготвуење на план; 
б) заради п,роучуењето прашањата во врска со 

заштитата на шумите; 
в) заради соработуачка со народот во унапреду-

ењето на шумите; 
г) заради снабдуењето на народот со техничко 

и дрво за горење;-
д) по сите други прашања на соработуачка со 

народот и народните организации во прашањето на 
шумското стопанство". 

Ставот 3 на истиот член постануе ст. 4. 
5) Во чл. 18 вториот ред, наместо зборот „жира-

рење' ' да се стави зборот „жирење". 
ПО. бр. 1200/46. — Од Претседателството на Вла-

дата ФНРЈ, 14 јануари 1947 година. 
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59. 
Претседателството на Владата ФНРЈ, .по изврше-

ното срамоћење со изворниот текст, установило оти 
во текстот н а Уредбата за регулирање платите и 
додатокот на шофери, кондуктери и шо ф ерски помо-
шници, објаве,н во , ,Службениот'лист ФНРЈ" бр. 106 
од 31 декември 1946 година, се поткрале долу наве-
дените штампарски грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТИТЕ И 
ДОДАТОКОТ НА ШОФЕРИ, КОНДУКТЕРИ И 

ШОФЕРСКИ помошници 

Во членот 4 прв став, под а), втор ред наместо 
зборот „од" треба да стои „до"; 

во истиот член, истиот став, под б) во вториот 
ред наместо зборот „од" треба да стои „до". 

ПО. бр. 167. — Од Претседателството на Вла-
дета ФНРЈ, 16 јануари 1947 година. 

ОДЛИКОВАНИА 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

на основа членот 2 став 2 Законот за ордени И 
медаљи ја одобруе Одлуката на Штабот еа I армија 
I армија пов. бр. 5008 од 13 јуни 1946 година 

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната берба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

од X дивизија: 
п о л к о в н и к Антончић Мате Милан; 
капетан Ћуп Ђуре Милан; 
поручници: Калинић Богољуба Емил, Кошута 

Мартинов Ћирил и Мулић Ибрахима Дервиш; 
потпоручкици: Дерета Пере Симо, Јакшић Сте-

вана Милан, Мишић Тривуна Миле, Плавшић Јове 
Мићо, Поповић Радоје Душан и Хајдер Илије Не-
дељко; 

заставници: Балић Јове Перо, Бутрић Салихов 
Ибрахим, Бујић Милан Боро, Золотић Ђорђе Сергија; 
Каурин Николе Илија, Максимовић Саве Душан, Ми-
лошеви!"! Ристе Петар, Ненадић Дане Мијо, Цецо 
'Гсмин Драгутин, Хакаловић Мујин Ибрахим и Шкр-
бић Димитрије Томо; 

ст. водници: Буквић Двије Стојан, Вукосовић 
Пантелије Љ,убан, Габрић Илије Данило, Гвозденац 
Васин Перо, Грба Станков Милош, Голић Крсте Јово, 
Гужвић Митров Раде, Љ и ћ Шпире Гавро, Јандрић 
Симе Ристо, Јефтенић Крстанов Шпиро, Калаба Сте-
вана Душан, Кузман Петра Перо, Лугоња Лазе Дејан, 
Марић Николе Ђуро, Медић Андрије Драган, Месел-
ћи;а Илије Стеван, Новаковић Максима Милорад, 
Ољача Боже Ранко, Пајкић Паје Никола, Петровић 
Милке Мићо,' Плећаш Мирка Дане, Ракита Симон 
Цвијо, Сефер Мехе Авдо, Скопијак Симе Јово, Хор-
ват Стјепана Мијо, Ћућуз Максима Љубомир и 
Шешум Давида Ратко; 

водници: Бећировић Хусеина Мујо, Будисављевић 
Саве Раде, Гајић Митра Јово, Иванић Ђуре Станко, 
Павић Рада Марко, Полчић Емила Драго, Рамић 
Хусе Хусеин и Црногорац Владе Милош; 

мл. водници: Маринковић Јефте Лазо и Репац 
Митра Богдан. 

Бајић Марков Илија, Божиновић Станков Перо, 
Бошђак Саве Остоја, Дизет Јакова Будимир, 
Драгојловић Благоја Лука, Зубић Војина Ду-
шаи, Ињац Раде Милојко, Јањић Ђорђе Перо, 
Кисин Миладина Милан, Кнежић Крсте Анђелко, Ко-
зомора Јове Ђорђе, Ненадић Обрада Миленко, Па-
штар Цвије Лазар, Петровић Душана Стево, Радић1 

Богољуба Ђума, Савија Шпире Петар, Салатовић 
Антонија Петар, Томић Михајла Арон, Фафља Ангин 
Јосип, Халихбашић Омера Мујо и Црепуља Шпире 
Иле. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручник Хаџихалић Бећира Фаик; 
заставници: Јовановић Стојана Никола, Мале-

шевић Нике Бошко, Ољача Раде Ђоко и Папић Јо-
зин Перо; 

ст. водници: Бајић Боже Миле, Брљак Ибре Ибро, 
Даниловић Николе Марко,, Комленовић Стјепана 
Јосип, Малешевић Јован Милан, Росић Раде Никола 
и Бибић Халила Ибриз; 

водници: Коцијанчић Антона Богумил, Лебан 
Франц Франц, Мић Јерни Шпиро и Смаилбеговић 
Махе Мустафа; 

мл. водници: Ацан Јове Милош, Козомара Владе 
Боро и Субашић Илије Стојан; 

десетар Нинић Александру Ми тодо ат; 
Андрић Младена Новица, Бабић Васе Цвијо, Ба-

рићевић Анте Иван, Бедалов Ив:.на Иван, Брњсгц 
Николић Звонко, Бурековиќ Ибоахима Ибрахим, Ве-
лентаковић Фрање Фрањо, Гвозденовић Тодора 
Миленко, Жгањац Ђуре Перо, Зорановић Јова-
на Милан, Зулфикарпашић Хи,фзије Исмет, Ка-
дић Авде Мустафа, Кирлич Асана Едхем, Комле -
новић Милана Бошко, Контић Трифун Мирко, Кр-
волић Луке Петар, Крсмановић Бошка Благоје, 
Ја јић Стјепана Ивгн, Лемез Риста Максим, Лончар 
Илије Бошко, Малешевић Лазе Никола, Марић Анта 
Јозо, Медић Крстага Мирко, Мешић Мустафе Хама-
залија, Милиновић Натин Карло, Мочевић Томин Сте-
во, Мустајбеговић Мухарема Алија, Пангас Ангелов 
Иван, Панић Илије Илија, Пејић Миле Никола, Перић 
Мартина Ив,ан, Петровић Марко Илијин, Петричевић 
Стеван Ђорђе, Пинтарић Ђуре Стјепан, Плавшић 
Крстана Душан, Поповић Томе Милан, Радић Симин 
Милан, Ракита Милана Јово, Ракуљ Ђорђе Илија, 
Рамић Алије Реџо, Срдић Шпире Јово, Стипац Анте 
Анто, Т,урко Меха Сафет, Филиповић Јове Миливој, 
Фурлан Франца Франц, Црногора,ц Павла Славко, 
Цветковић Владимира Милоје, Ћосић Атифон Ђулага, 
Унчанин Није Богдан, Хакаловић Дервишев Мумин 
и Цакић Муслима Сакиб. 

Бр. 496 
8 октомври 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, с. р. ДР. И- Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во командуење, покажана 

храброст, осведочена работа на остваруење ' брат-
ството и единството на нашите народи и особени за-
слуги за народ стечени во текот на народноослобо-
дителната борба одликуат 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I Р Е Д : 
Кукоћ Иво. 
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СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II Р Е Д : 
пуковник Павловић Илија. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА Н А Р О Д II Р Е Д : 
мајори: Ољача П. Војислав и Пстроцки Д. 

Ђорђе; 
капетан и: Алагић Ђ. Сафет, Вијенац Ђ, Војин, 

Јелчић Ш. Перо, Кантар Г. Раде и Вукоје Б. Ра јко ; 
поручници: Дедић Р. Асим, Драшковић С. Мили-

воје, Фазлић Ј. Галиб, Галоња С. Илија, Савовић Ј, 
Крсто, Сојтарић С. Хасан и Вујновић К. Јово; 

потп ор учинци: Ненадић С, Саво, Папо Г. Живко 
и Средић С. Ђорђе; 

Гранов С. Чамил, Калавер П. Љубомир и Старо-
вић К. Ранко; 

капетан Бутуровић А, Фадил. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III Р Е Д : 
капетани: Керошевић Ф. Мијо и Пређа С Саво; 
поручници: Исајловић П. Илија и Мујбеговић А. 

Мехмед; 
Лонтош Б. Ристо и Ш а р а н о в и ћ К. Гојко, 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
-пуковник Павловић Илија; 
потпуковник Грубор Ј. Мићо; 
Гранић М, Иван, Кукоћ Иво и Ружић Б. Ристо; 
потпуковник Тодоровић М, Војин. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III Р Е Д : 
поручници: Билић Ј, Саво, Благојевић М. Крсто, 

Феризбеговић X. Мухарем, Граховац М. Милан, Ми-
лашиновић Л. Стојан, Вујановић Ј, Драго и Вујичић 
И, Митар; 

потпоручници: Бајагић М, Божо, Бешић М. Или-
јаш, Ђилас М. Илија, Граховац Ј. Гојко, Грујић С. 
Љубо, Пирија Ч. Осман и Вранкић М, Донко; 

ст. водници: Бабић В. Милан, Кадрибеговић Ј. 
Хасан и Панџић М. Милован; 

мл. водник Додић Д. Мирко; 
Черкез С, Азиз, Марић В. Мирко и Милишић Ј. 

Саво; 
поручник Хајим X. Калеф. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
ст. водник Пајић О Драгица; 
мл. водници: Гороња М. Жарко и Тадић В. Јо-

вица; 
борац Злокапа Ђ, Бошко. 

Бр. 472 
26 септември 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М, Перу ничим, с. р. др И. Рибар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА IX РЕДОВЕН СОСТАНОК НА II РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 

21 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Михаило Грбич. 
Претседателот го отвара IX редовен состанок во 

11Д5 саатот. 
Прочитаниот записник од прошлиот состанок 

Векјето го прима без забелешка. 

Претседателот Јосип Видмар му соопштуе на 
Векјето оти Сојузното векје, во смисла на членот 63 
Уставот, му доставило на Векјето на народите на 
решавање конечно усвоениот текст на предлогот ич 
Основниот закон за буџетот. 

Бидејк ји Да е текстот на овој законск,и предлог 
истоветен со текстот ко ј што Векјето на народите 
го усвоило, то,а Векјето по предлог на претседате-
лот, г л а с а ј ќ и со дигање раде, го усваја овој закон-
ски предлог, па претседателот Видмар му соопштуе 
на Векјето оти Народната скупштин,а. ФНРЈ го при-
мила Основниот закон за буџетот и овој закон ке 
му биде испратен на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ заради прогласуење. 

На барање на Мѕ.ндатниот и Имунитетниот одбор, 
а по предлог на претседателот Видмар, Векјето го 
имевуе за член на Ма,ндатниот и Имунитетниот одб-Јр 
Шустершич Тона на упразнетото место на Полак 
Бојана, бившиот народен пратеник и член на Одборот. 

Се соопштуат молбите на народните пратеници 
за отсаства и болуења и по предлог на претседателот 
Векјето им ги одобруе бараните отсаства на народ-
ните пратеници на: Радована Зогович 5 дена, Спасоја 
Ђакович 10 дена и Нафи Сулејмановски 5 дена. 

Се прејдуе на првата точка на дневниот ред: 
претрес на предлогот н,а Законот за даноци. 

Како известителот на Законодавниот одбор др 
Душан Братич го прочита и образложи одборскиот 
извештај, во нгпелниот претрес зборуеја: др Војин 
Парич „за" и др Обрен Бла.гојевич „за", па по пред-
лог на претседателот, Векјето, г л а с а ј ќ и со дигања 
раце, едногласно го усвојуе овој законски предлог 
во начело, па се пристапуе нп претрес во поединости. 

Зборуеја Јован Јегдич, др Обрен Б л а г о ј е в а , др 
Војин Царич и др Душан Братич, па Векјето гла-
сај к ји со дигање рлце ги усв о ју е сите чланови на 
овој законски предлог од членот 1 до заклучно чле-
нот 55 по предлогот и извештајот на Законодавниот 
одбор. 

По завршениот претрес во поединости, претсе-
дателот Видмар го става овој законски предлог на 
гласање во целина, па по завршеното поименично 
гласање го објаруе резултатот на гласањето Гла-
сале 113 народни пратеници и сите гласале „за", со 
што е предлогот на Законот за даноци во Век!ето 
н а народите конечно усвоен, па во смисла на членот 
63 Уставот и членот 44 Пословникот на Векјето нз 
народите, ке м,у биде испратен на Сојузното векје 
на решав.ање. 

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за овластуење Претсе-
дателството рѓ,а Президиумот на Народната скупштина 
ФНРЈ да решва молби и жалби испратени до Народ-
ната скупштина ФНРЈ. 

Известителот на Законодавниот одбор Секјко 
Жумер го прочита и образложи одборскиот изве-
штај, па како никој не се јави за збор во начелниот 
претресувањето , г л а с а ј ќ и со дига,ње раце, едногла-
сно го усвојуе овој законски предлог во начело, па, 
се пристапуе кон претресот во поединости' 

Читајкји член по член Векјето ги усвојуе сите 
членови на ово1 законски предлог од членот 1 до 
заклучно членот 3 без измен,а по предлогот и извз-
штајот на Законодавниот одбор. 

По завршениот претрес во поединости, претседа-
телот Видмар го стазуе ОВОЈ зах о-н ски предлог нт 
гласање во целина. По завршеното поименично гла-
сање го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 
111 народни пратеници и сите гласале „за", со што 
предлогот на Законот за овластуење на Претседа-
телството на Президиумот на Народната скупштина 
ФНРЈ да решава молби и жалби испратени до Народ-
ната скупштина ФНРЈ во Векјето на народите ко-
нечно е усвоен, па И ТОЈ, во смисла на одредбите к 
Уставот и Послови,нкот на, Векјето на народите, ке Мл 
баде испратен на Сојузното в ек је на решавање. 

Потоа претседателот одредуе одмо,р од 15 минути. 
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После одморот претседателот му соопштуе на 
Векјето оти Сојузното векЈе, во смисла на членот 63 
Уставот, му ги доставило на Векјето на народите на 
решавање конечно усвоените текстови на предлогот 
на Законот за даноци и предлогот на Законот за 
овластуење н,а Претседателството на Президиумот на 
Народ,ната скупштина ФНРЈ д а решава молби и 
жалби испратени до Народната скупштина ФНРЈ . 

Бидејк ји да се текстовите на овие законски пред-
ложи истоветни со текстовите кои што Век јето на 
народите ги усвоило, тоа Векјето, по предлог на 
претседателот гла:г,ЈКји со дигање раце ги усвојуе 
с ^дта овие зак-онски предлози, па претседателот 
ВИЈмар му с о општу е на, Векјето оти Народната скуп-
штина ФНРЈ ги примила Законот за даноци и З а к о -
нот за овласт,уење на Претседателството на Президи-
умот иа Народната скупштина Ф Н Р Ј д а решава 
молби и ж,алби испратени до Народната скупштина 
ФНРЈ и да овие закони ке му бидат доставени на 
Президиумот на Народната скупштина Ф Н Р Ј заради 
прогласуеље. 

Потоа претседателот Јосип Видмар го прочита 
Указот на Президиумот на Народната скупштина 
ФНРЈ за прогласуењето на II редовно заседание но 
Народната скупштина ФНРЈ, кое што е со Указ за-
каж,ано за 15 ноември 1946 година, а одложено з а 2 
декември 1946 го цина. 

Потоа Векјето го овластуе претседателот и се-
кретарот да можат Да го потпишат запис,никот на 
ов,ал седница како последна во ова заседание. 

Претседателот ј а зг,клучуе седницата во 14,20 са-
атот. 

21 декември 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Михаило Грбин, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

ОА ЗЕМСКИ!! СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике С р б и ј е " 

во бројот 65 од 28 декември 1946 година о б ј а в у е : 
Одлука з а бројот на судиите во народните судови 

(окружни и околиски) ,на територијата на Народна 
Република Србија (без Автоно1Мната покраина Вој-
водина); 

Одлука за начинот на избирањето Ва судиите на 
околиските судови; 

Толкуење на Наредбата за одр е дуење плати на 
настојниците на зградите на подрачјето на Народната 
Република Србија ; 

Решење за називот на патот Ужице—Чајетина— 
Д р а г л и ц а - К о к и н Б р о д - Н о в а Варош: Партизански 
пат, и мостот преку река Увец: Спо,мен мост на 
паднатите борци во Првата непријателска офанзива . 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 

„Народне новине", службен лист на Народната 
Република Хрватска, во бро јот 3 од 10 јануари 1947 
годин а обј,аву ат: 

Уредба за ра,ботењето и наплатуењето на вете-
ринарските услуги вр в е т е р и н а р н и т е амбуланти, бол-
ници, заведенија, установи на Ветеринарскиат факул-
тет во Загреб и в о работења на приватната ветери-
нарска пракса. 

Во бро јот 4 од 14 јануари 1947 година обЈавуат: 
Напатствие за евиденција на работењето на здрав-

ствените установи и медицинскиот персонал. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Реп,ублике Босне и 
Херцеговина" во бро јот Ј од 8 ј ануари 1947 година 
објавуе : 

Одлука на Уставотворната скупштина на Народ-
ната скупштина на Босна и Херцеговина за проглас 
суење Уставот на Народната Република Босна и 
Херцеговина; 

Во бро јот 2 о д 9 ј ануари 1947 година об ј авуе : 
З а к о н за административно-териториалната подел-

ба на Народната Република Босна и Херцеговина на 
окрузи ; 

З а к о н за овластуењето на Владата на Народната 
Република Босна и Херцеговина за донесуење уредби 
с а областа на народното стопанство. 

44. Указ за прогласуење Оцеанографскиот 
институт во Слит за установа од о п ш т о , 
државно з,начење 77 

45. Правилник за ученички книшки 77 
46. Наредба за н е п л а ћ а њ е такса за преписка на 

М е ѓ у н а р о д н о т о д р у ш т в о н,а вагони за 
спиење со железничк,ата управа 78 

47. Наредба за н е п л а ћ а њ е такси за потврди за 
здрав јето на стока кои што ги издаваат 
ветеринарите по службена должност — — 79 

48/ Наредба за начинот на продавачка на про-
изводите од природна свила 79 

49. Напатствие за извршуење Уредбата за ви-
сочина н,а доприносот за социално осигу-
руење државните службеници и пензионери 79 

50. Напатствие за извршуење Уредбата за бан-
ковните сметки на добивката на државните 
стопански претпријати ја и нивните админи-
стративно-оперативни р^аководачи 81 

51. Напатствие з,а измена Н а п а т с т в и е ^ за 
извршуење обвезите на стопанските прет-
пријати ја да отворат сметки к а ј паричните 
заведениве — — 8-3 

52. Напатствие за користење кредити к а ј д р ж а в -
ните кредитни претпријатија од страна на 
коси ер аџиите — — — 83 

53. Напатствие за елементите од кои што се 
состоат поедини сорти на трошковите на 
државните угостителски претпријатија 83 

54. Р е ш е њ е за сроковите во кои што државните 
стопански претпријати ја во п о м о р с т в о ^ има 
да ги сообразат своите сметкоѕодства на 
прописите на Законот за еднсгобразно смет-
ководство 84 

55. Р е ш е њ е за постотокот н,а општите трошкови 
(режија) за државните угостителски прет-
при јати ј а од с о ј у з н о , з н а ч е њ е — 85 

56. Р е ш е њ е за раепоредуење курсисти, кои што 
се навог ј ат на шестомесечни органи-
зационо - административно - сметководствени 
курсеви за првиот месец на нивното об-
везно службуење 85 

57. Решење за одобруење оснивањето и рабо-
тењето на Главниот ловџиски сојуз на Ф Н Р Ј 85 

58. Исправка на Уредбата за организација на 
шумарството — — — — — — 85 

59. Исправка на Уредбата за регулирање пла-
тите и додатокот на шофери , кондуктери и 
ш о ф е р с к и помошници 86 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југослава^а" — Белград, 
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