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Врз основа на одделот 1Ј. од Одлуката за потврда 
на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД 
Член 1 

Во Уредбата за данокот на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 56/53 и 31/54) ст. 1 на чл. 3 се менува 
и гласи: 

„Данокот на доход од селското стопанство се 
плаќа на сите приходи од селското стопанство утвр-
дени во катастарот на земјиштето (катастарски при-
ход). Ако даночниот обврзник или членовите на 
неговото домаќинство имаат, покрај катастарскиот 
приход, уште и приходи од превозничка дејност 
како споредна дејност во селското стопанство, при-
ходите од таа дејност нема да се собираат со ката-
старскиот приход, туку одделно ќе се оданочуваат 
со данокот иа доход од самостојни занимања и 
имот." 

Член 2 
Нл. 9 се менува и гласи: 
„Ако даночниот обврзник остварува приходи што 

подлежуваат и на една и на друга форма данок на 
доход, ќе го плати основниот и дополнителниот да-
нок на доход одделно по едната и одделно по дру-
гата форма." 

Член 3 
Ст. 2 на чл. 10 се менува и гласи: 
„Ако даночниот обврзник се задолжува со да-

нокот на доход од самостојни занимања и имот 
спрема паушалната даночна основица за даночната 
година однапред (чл. 37 од уредбата), а покрај тоа 
има и приходи од други извори што се утврдуваат 
и оданочуваат со данокот на доход од -самостојни 
.занимања и имот по истекот на годината, на обло-
гот на дополнителниот данок на доход од самостојни 
занимања и имот спрема паушалната даночна осно-
вица не влијаат приходите од другите извори што 
се утврдуваат и оданочуваат по истекот на годината, 
ниту на нормата на дополнителниот данок на доход 
од други извори влијае висината на паушалната 
даночна основица." 

Член 4 
Место ст. 1 на чл. 11 се внесуваат нови ставови, 

кои гласат: 
„Занаетчиите што постојано или одвреме навре-

ме употребуваат туѓа работна сила, како и земјо-
делците што постојано употребуваат туѓа работна 
сила плаќаат, покрај данокот на дојфд, уште и да-
нок за употреба на туѓа раоотна сила. 

Се смета дека земјоделец постојано употребува 
туѓа работна сила: а) ако меѓу земјоделецот и работ-
никот е заснован редовен работен однос; б) ако 
земјоделецот редовно употребува туѓа работна сила 
за вршење сите поважни работи во селското стопан-
ство (при сеидба и копање, при резање лозја, при 

жетва и берба); и в) ако земјоделец употребува туѓа 
работна сила за остварување приходи на кои се 
задолжува со данокот на доход од самостојни зани-
мања и имот во смисла на чл. 3 ст. 3 и чл. 21 од 
уредбата. 

Данокот за употреба на туѓа работна сила не го 
плаќаат: 

1. земјоделците што немаат достаточно сопствена 
работна сила поради губиток на членовите во На-
родноослободителната борба и поради губиток на 

' членовите како жртви на фашистичхиот терор; 
2. вдовиците што немаат членови способни за 

работа и жените чиишто мажи се на отслужување 
на 'воениот срок или на воена вежба, а кои исто 
така немаат други членови способни за работа: 

3. земјоделците што се неспособни за работа, а 
освен вдовиците на умрените членови или жените 
чиишто мажи се на отслужување на воениот срок 
или на воена вежба, немаат други членови способни 
за работа. 

Неспособноста на членовите за работа во смисла 
на претходниот став се цени според членот 129 од 
уредбата." 

Ставовите 2 и 3 на истиот член стануваат ста-* 
вови 3 и 4. 

Член 5 
Чл. 19 се менува и гласи: 
„Ако даночниот обврзник остварува на подрачје 

на повеќе околии приходи од превозничка дејност 
како споредна дејност во селското стопанство, плаќа' 
данок на доход на тие приходи одделно во секоја 
околија." 

Член 6 
Чл. 22 се менува и гласи: 
„Приходите од превозника дејност како спо-

редна дејност во селското стопанство, што ги оства-
руваат земјоделците и членовите на нивните дома-« 
ќинства, се оданочуваат по одделните^ норми на кои 
не влијае висината на приходите од другите из-
вори." 

Член 7 
Во членот 24 ставот 3 се брише. 

Член 8 
Ст. 3 на чл. 26 се менува и гласи: 
„Со цел да се унапреди селското стопанство на-* 

родниот одбор на око лиј ата може да пропише со 
одлука времено ослободување од данок, или даночни 
олеснувања во вид на намалување данокот или во 
вид на плаќање данок според катастарскиот приход 
на поранешната култура и класата на земјиштето, 
ако земјиштето ќе почне да се користи за градини 
или овоштарници во индустриските населби или во 
нивната непосредна близина. 

Во истиот член пред последниот став се додава 
нов став, кој гласи: 

„За лезја со племенита лоза и за овоштарници 
што ќе се обноват за повеќе од 20% со нови садници 
лоза односно овошки, ќе се даде времено даночно 
ослободување сразмерно бројот ка новите садница 
спрема вкупниот број на поранешните и новите 
садници." 
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Член 9 
Точ. 1 на ст. 1 од ЧЈ1. 43 се менува и гласи: 
„1) приходите на учениците и студентите од поу-

чување додека се на редовно школување." 

Член 10 
На крај на чл. 44 се додава нов став, кој гласи: 
„Ако здобивањето или губењето на некакви пра-

ва на даночните обврзници од претходниот став за-
виси од висината на данокот, се зема во обѕир из-
носот на данокот по нормата која му одговара на 
вкупниот чист приход без одбивање основицата на 
придонесот за социјално осигурување." 

Член 11 
На крај на чл. 111 се додава нов став, кој гласи: 
„На даночните обврзници чии приходи битно се 

наголемиле или намалиле во текот на годината, фи-
нансискиот орган на народниот одбор на око лиј ата 
може да им го наголеми односно намали износот на 
аконтацијата на данокот. За секое наголемување од-
носно намалување на аконтацијата на данокот мора 
на даночниот обврзник да му се издаде образложе-
но решение." 

Член 12 
На крај на ст. 1 од чл. 118 се додаваат нови 

точки, кои гласат: 
„7) на приходите од дополнителниот работен од-

нос и на приходите од хонорарна работа; 
8) на приходите од превозничка дејност како 

споредна дејност во селското стопанство." 
Во истиот член на крајот на ст. 2 се додава ре-

ченица: „По исклучок, на приходите од превозничка 
{дејност како споредна дејност во селското стопан-
ство се плаќа данок според нормата која и' одговара 
на висината на приходите на даночниот обврзник 
во текот на една година од еден исплатувач (од точ. 
6 на овој член)." 

Член 13 
Членот 137а се менува и гласи: 
„Лице што без дозвола од надлежниот орган 

врши дејност за која е пропишано претходно при-
бавување дозвола и исполнување други услови, ќе 
се задолжува со данок на доход според висината на 
остварениот приход во сето според одредбите од 
оваа уредба како да има дозвола за вршење на таа 
дејност, а покрај тоа ќе се казни и поради бесправно 
вршење на дејноста." 

Член 14 
Членот 1376 се менува и гласи: 
„Нема да се казни поради бесправно вршење 

дејност лицето што не располага со пропишана до-
звола од надлетаниот орган за вршење на дејноста, 
ако и' изврши услуга на стопанска, задружна или 
општествена организација, на државен срган или 
установа, или изврши услуга за да се спречи или 
отклони штета од елементарни непогоди и несреќни 
случаи." 

Член 15 
Членот 157 се менува и гласи: 
„Приходите од превозничка дејност како спо-

редна дејност во селското стопанство остварени во 
1954 година, ќе ги утврди даночната комисија на на-
чинот по кој се утврдуваат приходите од самостојни 
занимања и имот и тие приходи нема да се соби-
раат со катастарскиот приход, туку одделно ќе се 
оданочат како приходи од самостојни занимања и 
имот." 

Член 16 
lio чл. 104 се додава нов член 164a, кој гласи: 
„Ако по склучувањето на договор за закуп на 

.земјиште гркуподавецот е должен да плаќа на тоа 
земјиште поголем данок на доход од селското сто-
панство отколку што плаќал во време на склучува-
њето на договорот може од закупувачот да бара 

наголемување на закупнината во висина на таа 
разлика. 

Ако закуподавецот и закупувачот не се согласат 
за тоа, закуподавецот може со тужба да бара да се 
наголеми закупнината во висина на разликата од 
претходниот став." 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година, ако со нејзи-
ните одредби не е определено поинаку. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 466 

10 ноември 1954 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Бр оз-Тито, е. р. 

587. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони и за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со чл. 162 од Уредбата за данокот 
на доход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД РАБОТНИОТ 
ОДНОС НА ЛИЦАТА ВО СЛУЖБА НА ОРГАНИТЕ 
НА СТРАНСКИТЕ ДРЖАВИ, - СТРАНСКИТЕ И 

МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Државјаните на Југославија што на територи- " 

јата на Југославија се наоѓаат во служба на ди-
пломатските или конзуларните претставништва ка 
странските држави или во служба на странски или 
меѓународни организации или низ ни претставници 
должни се да плаќаат данок на приходите од тој 
работен однос според оваа уредба, без обѕир во кој 
вид и под кој назив .ги примаат тие приходи. 

Странските дрх:авјани трајно настане ги на те-
риторијата на Југославија што на териториј ата _на 
Југославија се наоѓаат во служба на странските ра-
ботодавци споменати во ст. 1 на овој член, должни 
.се на приходите од тој работен однос да плаќаат 
данок според оваа уредба. 

Одредбата од претходниот став нема да се при-
менува на странските државјани трајно настанете! 
на територијата на Југославија, што на територијата 
на Југослав иј а се на работа во дипломатското или 
конзуларното претставништво на државата, чии се 
државјани. 

Член 2 
Како странски и меѓународни организации во 

смисла на оваа уредба особено се сметаат странските 
установи од јавен карактер, правните личности па 
јавното или приватното право основани според за-
коните на странската држава или меѓународните 
спогодби, како и трговските друштва и ип засените 
претпријатија со седиште во странство. 

Член 3 
Одредбите од оваа уредба нема да се примену-

ваат на оние приходи од работниот однос на лицата 
со странски или меѓународни организации што, спо-
ред меѓународните спогодби усвоени од страна на 
Југославија се ослободени од данок, како и на при-
ходите на југословенските државјани што ги при-
маат тие од странските држави како нивни почесни 
конзули или почесни конзуларни агенти. 
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Член 4 
Данокот според оваа уредба не се плаќа на при-

мањата што претставуваат надоместување на трошо-
ците што се сторени заради извршување службени 
задачи, како што се: надоместувања на трошоците 
за службени патувања, дневници и теренски дода-
тоци за службени патувања и други прима'"-.а што 
имаат карактер на надоместување на трошоци. 

Член 5 
Даночна основа на данског на приходите од ра-

ботниот однос според оваа уредба е збирот на сиге 
примања од одел позлатувач (работодавец) за еден 
календарски месец на кеј се плаќа данок без обѕир 
на времето кота се остваруваат тие примања. 

Приходите што се остваруваат во вид на награда 
или во некој друг вид, а кои со однесуваат до време 
подолго од еден месец се оданочуваат одделно спо-
ред нормата што му одговара на износот на тие 
приходи. Ако во 1 еп ат па годината се остваруваат 
од еден работодавец повеќе ед два такви приходи, 
износите преку тие два приходи се собираат со пла-
тата за оној месец во кој се остварени и со нив 
сочинуваат една даночна сенева. 

4 
Член 6 

При утврдувањето даночната основа на данокот 
на приходите од работниот однос според оваа уред-
ба, од вкупниот приход се одбива придонесот за 
социјално осигурување ако е содржан во него, а 
на остатокот се пресметува д анокот според нормите 
од идниот член иа оваа уредба. 

Придонесот за социјално осигурување по прет-
ходниот стив се пресметува од основата од која се 
пресметува и данокот. 

Ако работниците и службениците што плаќаат 
данок според оваа уредба, договорат со своите ра-
ботодавци нето износи на платата така што рабо-
тодавците одделно да ги сносат соодветните изнеси 
на данокот и на придонесот за, социјално осигурува-
ње, во даночната основа за пресметување на дано-
кот не се засметува данокот. 

Матеви јалките обезбедувања на работниците и 
службениците според прописите за социјално оси-
гурување на работниците и службениците што се 
обврза?:;! па плаќање данок според оѕаа уредба, се 
сметаат спрема нето износот на платата. 

Член 7" 
Данокот на приходите од работниот однос спо-

ред оваа уредба се плаќа според следните даночни 
норми, и тоа: 
на даночната ~ ' 

основа се плаќа данок 
преку до динари 

5.ООО - — ' 
5% од износот преку 5.000 

6.000 7.000 50 + 6% - „ „ „ 6.000 
7.000 8.С00 1 1 0 + 7 % „ „ „ 7.000 
8.000 9.000 180 + 8% „ „ „ 8.000 
9.000 10.000 260 + 9% „ „ 9.000 

10.000 11.000 350 + 10% „ „ „ 10.000 
11.000 12С00 450 + 11% „ „ „ 11.000 
12.000 13.С00 560 + 12%. „ „ 12.000 
13.000 14.000 680 + 13% „ „ „ 13.000 
14.000 15.000 810 + 14%: „ „ „ 14.000 
15.000 16.000 950 + 15% „ „ „ 15.000 
16.000 17.000 1.100 + 16% „ „ 16.000 
17.000 18 000 1.260 + 17% „ „ 17.000 
18.000 19.000 1.430 + 18% „ „ „ 18.000 
19.000 20.000 1.610 + 19% „ „ „ 19.000 
20.000 22.000 1.800 + 20% „ „ 20.000 
2,2.000 24.000 2.200 + 21% „ 22.000 
24.000 26.000 2.620 + 22% „ „ „ 24.000 
26.000 28.000 3.060 + 23% „ „ „ 26.^00 
28.000 30.000 3.520 + 25% „ „ 28.000 
30.000 35.000 4.020 + 30% „ „ „ 30.000 
35.000 40.000 5.520 + 40% „ „ „ 35.000 
40.000 50.000 7.520 + 50% „ „ „ 40.000 
50.00« 12.520 + 60% „ u 50:000 

Член 8 
Ако за еден месец повеќе пати се примаат при-

ходи на кои се плаќа данок според оваа уредба, 
мораат при секое идно пресметување на данокот да 
се внесат во даночната основа сите приходи што се 
однесуваат на тој месец, вклучувајќи го приходот 
по последното примање, и на така утврдената да-« 
ночна основа да се пресмета данокот според соод-
ветната даночна парма, да се одо-iге сд него данокот 
што е платен порано и да се плети разликата. 

Член 9 
Ако даночниот обврзник нема дру!и приходи 

освен оние на кои плаќа данок според оваа уредба 
и издржува лица поспособни за работа кои немаат 
други приходи, а за кон да почи ног обврзник не при-
ма додаток на ден,а, пресметаниот данок му се нама-
лува со по 20 % за секое такво лице, со тоа hitoi 
вкупното намалување ла пе погне уо бидо поголемо 1 

од 60%. 
Ке се смета дека даночниот обврзник поема други 

приходи ако тие приходи не се поголеми од износот 1 

за кој се намалува пресметаниот данок по претход-
ниот став. 

Интересот од влоговите на штедење и од др-
жавните обврзници, како и згодптоцмте од држав-
ните обврзници и на лотарише, не влијаат на на-
малувањето на данокот по поет ход »'ите ставови. 

Член 10 
Данокот на приходите од работниот однос кои: 

ги прима од работодавец што ужива фискален иму-
нитет, примателот на приходите е должен да го 
пресметува самиот и -да го плаќа при секое при-
мање на приходите. 

Ако исплатувачот на приходите (работодавецот) f 
не ужива фискален имунитет, должен е при секоја 
исплата на приходот на кој се плаќа данок според , 
оваа уредба, да го пресметува и плаќа соодветниот, 
износ на данокот, кој може да го наплати од прима-
телот на приходите. 

Член 11 
Данокот на приходите од работниот однос спо-

ред оваа уредба се плаќа во корист на буџетот на 
градот (сколијата или градската општина со оддел-
ни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
работодавецот. 

Уплатата се врши ка ј Народната банка* на 
ФНРЈ на одделна сметка во срок од десет дена од 
денот на примањето односно од денот на исплатата 
на приходот. 

Член 12 
Ако примателот на приходи од работодавец што 

ужива фискален имунитет, односно работодавец 
што не ужива фискален имунитет, не го плати да-
нокот на време, наплатата ќе се изврши по приси-
лен пат, според Уредбата за присилна наплата на/ 
данокот и на другите буџетски приходи (.,Службен: 
лист на ФНРЈ", бр. 33/53). 

Член 13 
Ако даночниот обврзник не ги пријави прихо-

дите што му се подложни на овој данок или не ги 
пријави точно, ќе плати на име парична казна за 
даночниот прекршок најмалу еднострук а најмногу 
петорен износ на данокот што не бил пресметан за-
тоа што не го пријавил сиот приход. 

Водењето на адмпнистративно-казнената постап-
ка и донесувањето на решенијата за казните за 
прекршокот од претходниот став се врши според 
Основниот закон за прекршоците. 

Член 14 
Одредбите од Уредбата за данокот на доход со-

гласно ќе се применуваат на данокот на приходите 
од работниот однос според оваа уредба, ако со оваа 
уредба не е определено поинаку. 

Член 15 
На приходите што се подложни на данокот 

според оваа уредба, а кои се исплатени пред да 
влезе таа во сила, ќе се плати данокот во срок од 
десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба. 



Страна 676 — Број 48 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 17 ноември 1954 

Приходите што се примени односно исплатени 
пред 1 ноември 1954 година, а кои се однесуваат до 
времето од 1 ноември 1954 година па натаму, се сме-
таат како приходи за месец ноември 1954 година. 

Член 16 
Поблиски прописи за извршување на оваа уред-

ба ќе донесува, по потреба, сојузниот Државен сек-
ретар за работи на народното стопанство. 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 ноември 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 467 

10 ноември 1954 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

588. 
Врз основа на чл. 79 тон. 1 и 6 во врска со чл. 9 

ст. 1 алинеја 3 од Уставниот закон, Сојузниот v 
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО РИМ ВО РАНГ НА АМБАСАДА 
1. Пратеништво^ на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија во Рим се подига во ранг на 
^Амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
'ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 464 
10 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

589. 
Врз основа на чл. 12 од Уредбата за надворе-

шно-трговското школување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ U ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО КЕ СЕ ВНЕСУВААТ ВО 
КОНТРОЛНИКОТ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ РАБОТИ СО 
СТРАНСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА 

КОНТРОЛНИКОТ 
1. Тон. 7 од Упатството за податоците што ќе се 

внесуваат во контролникот за склучените работа 
со странство и за начинот на водењето на контрол-
никот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/54) се ме-
нува и гласи: 

„Контролникот на склучените работи со стран-
ство има значење на деловна книга (главна книга 
и дневник) и како таква мора да се завери ка ј 
надлежниот орган, согласно Уредбата за книговод-
ството на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53)." 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 10328 
31 октомври 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, 

590. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА* 
ОПИШУВАЊЕ ГЛАСАЊЕТО ЗА . ОТПОВИК НА 

НАРОДЕН ПРАТЕНИК 
Сојузната изборна комисија го испита предлогот 

од собирите на избирачите за отповик на народниот 
пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина во Изборната околија плеваљска и дур-
миторска, па врз основа на чл. 194, 196 и 197 од 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници донесува 

Р е ш е н и е 
Се потврдува предлогот од собирите на избира-

чите за отповик на Церовиќ Радивоја Комнена од 
Титоград, народниот пратеник на Сојузниот собор 
на Сојузната народна скупштина за Изборната око-
лија плеваљска и дурмиторска. 

Гласањето за отповик во Изборната околија 
плеваљска и дурмитора^ се распишува за 5 де-
кември 1954 година. 

Околината изборна комисија за Изборната око-
лија плеваљска и дурмиторска со седиште во Плев-
ље е надлежна за спроведување на гласањето за 
отповик. 

Бр. 40 
16 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 28 од Уредбата за организа-

цијата и работењето на Сојузниот извршен совет, 
Сојузниот извршен совет 

р е ш а в а 
за време на отсуството на Светозар Вукмано-

вић во неговата должност претседател на Одборот 
за стопанство ќе го заменува Мијалко Тодоровић 
член на Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 1199 
6 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А i 
Страна 

586. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на доход 673 

587. Уредба за данокот на приходите од ра-
ботниот однос на лицата ео служба на 
органите на странските држави, стран-
ските и меѓународните организации на 
територијата на Југославија 674 

588. Одлука за подигање пратеништво^ на 
Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Рим во ранг на амбасада 676 

589. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за податоците што ќе се вне-
суваат во контролникот за склучените 
работи со странство и за начинот на во-
дењето на контролникот 676 

590. Решение на Сојузната изборна ком си ја за 
распишување гласањето за. отповик зла на-

роден пратеник 676; 


