
Сабота, 19 јануар« 1952 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 4 ГОД, УШ 

26, 
Врз аетова на Резолуцијата од Надоената скуп-

штина на ФНРЈ ло повод на Предлогот на општестве-
ниот пла« на! Федеративна Народна Република Југосла-
вија за 1952 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

у р е д б а 
ЗА ЛОТАРИИ И ДРУГИ ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 1 
Лотарии и други игри на среќа можат да прире-

дуваат Државната лотарија на ФНРЈ и општествените 
организации поради обезбедување финансиски сред-
ства за извршување определени општеств-ено-корисни: 
задачи. 

Кои видови лотарии и др уш игри на среќа можат 
Да се приредуваат, определува Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ. 

Член 2 
Лстарци и други игри на среќа можат да се при-

редуваат само по одобрение и под надзор од надле-
жниот финансиски орган. 

Одобрение за лотарии и други игра па среќа из-
даваат: 

а) повереникот за финансии на надлежниот око-
лиски односно градски народе« одбор, ако вредноста 
На издадените среќки карти, тикете и ел. (во натамо-
шниот текст среќки) не преминува 1,000.000 динари; 

б) министерот на финансиите на 'народната ре-
публика, ако вредноста на издадените среќки преми-
нува 1,000.000 динари а т преминува 20,000.000 ди-
нари; 

в) Министерот на финансиите на ФНРЈ, ако 
вредноста на издадените среќки преминува 20,000.000 
Динари, како и за оние лотарии и други игри на среќа 
кај кои вредноста на згодитоците зависи од износите 
На уплатените влогови. 

Член 3 
Кај дотации и друга игри на среќа кај кои што 

се состоат згодитоците во предмети (стоковна лота-
рија) вредноста на издадените среќки може да изис-
кува најмногу 1,000.000 динари. 

Член 4 
Вредноста на згоди топите во пари или предмети 

кај сите видови лотарии и други игри на среќа мора 
чда изнесува најмногу 60% од вкупната вредност на 
издадените среќки односно уплатените влогови. 

: Член? 5 
Од износот на издадените среќки се уплатува 

определен процент во корист на буџетот на оној др-
жавен орган чиј што финансиски орган ја издал до-
зволата за приредување »а односната лот ајри ја или 
удруга игра на среќа. 

Висината на овој процент ја определува органот 
"ОД ЧѕЛ. 2 ш оваа уредба според износот на издадените 
Среќки како и целта за која се приредува определе-

л а лотарија или друга .игра на среќа, t o тоа што 
тој процент не може ш биде помал од 15% киту по-
голем од 25% од вкупната вредност па издадените 
среќки, односно од уплатените влогов*. 

Во поодделни случаи Министерот иа финансиите 
на ФНРЈ може да определи тој процент .да биде ** 
помал од 15% односно воопшто да не «t »ашкгги. 

Член 6 
Организирања лотарии и даути игри па среќа 

може да се в р т * само во соработка со Државната 
лотарија на ФНРЈ. 

Државната лотарија на ФНРЈ гм е наидува прире-
дувачите на лотарин и други игри со среќки, учеству-
ва во изработувањето на планот, во спроведувањето 
на извлекувањето, како « во други работ* «жо#у при-
редување лотарија. 

Член 7 
Продажба на среќки за лотарии м друг« шри на 

среќа може да се врши само на онаа територија на 
која се протегнува надлежноста на органот што ја 
издал дозволата за приредување на односната лота-
рија (чл. 2). 

Отстапувањето од одредбата од претходниот став 
може* во поодделни случаи да го одобри министерот 
на финансиите на народната република ако го издал 
одобрението за приредување лотарија повереникот за 
финансии на околискиот односно градскиот народе« 
одбор, односно Министерот на финансиите иа ФИРА 
ако го издал одобрението министерот ма финансиите 
на народната република. 

Член В 
За обврските на Државната лотарија т ФНРЈ 

гарантира државата, а за обврските на други лотарии 
и игри на среќа општествените организации што ги> 
приредуваат. 

Член 9 
Одредбите .на чл. 2, 5, 6 и 7 од оваа уредба не 

се однесуваат до лотарии и други игри на среќа што 
ги приредуваат општествените организации на своите 
приредби (забави и ел.) ако вредноста на издадените 
среќки не преминува 100.000 динари. 

Член 10 
Со парична казна во износ од 5—10% од износот 

на вредноста на издадените среќки односно износот 
на уплатените влогови ќе се казни за прекршок оп-
штествената организација што ќе приреди лотарија 
или друга игра на среќа: 

1) ако приреди лотариска или друга игра на среќа 
без претходно добивена дозвола во смисла на чл. 2 
од оваа уредба., осем лотарија и други игри на среќа 
Предвид ш и во чл. 9; 

2) ако продава среќки што не се набавени од Др-
жавната лотарија на ФНРЈ; 

3) ако вредноста на згодитоците не изнесува нај-
малку 60% од вредноста на издадените среќки одно-
сио уплатеа!«гс влогови; 

4) ако продава среќки противно »а одредбата од. 
чл. 7 на ова»а уредба. 



Страна 50 — Еро J 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 19 Јануар« 1952 

За прекршоците предвидели во претходниот ста« 
ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и од-
говорното лице на општествената организација што ја 
приредила лотара јата или друга игра на среќа. 

Член И 
Министерот на финансиите ш ФНРЈ ќе донесе 

прописи за задачите и организацијата иа Државната 
лотзгија ма ФНРЈ. 

Член 12 
Поблиски прописи за извршувањето на оваа уред-

ба донесува Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во оила со денот .на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Нп подна 
Република Југославија", 

16 ј а н у з и 1952 година 
оглград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

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

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

27 . 

Врз основа на чл. 140 ст. 4 од Кривичниот зако-
ник, Владава на ФНРЈ, по предлог од Советот за на-
б о д н о здравје и социјална политика на Владата »а 
ФНРЈ, донесува 

у р е д б а 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОЗВОЛЕНО 

ПОМЕТНУВАЊЕ 

Член 1 

Пометнување^ се дозволува: 
1) кога врз основа на медицинската наука се 

утврди дека не може на друг начин да се спаси жи-
вотот или да се отклони тешкото нарушување на 
здравјето на трудната жена; 

2) кога врз основа на медицинската наука може 
основало да се очекува дека поради болеста на роди-
телите би се родило детето со тешки телесни или ду-
ги е в ни н е ̂ остатоци; 

3) кога дошло до трудноггата со извршување на 
кривично дело, и тоа: силување (чл, 179 од КЗ), об-
љуба над немошно лице (чл. 180 од КЗ) , обљуба над 
малолетно лице (чл. 181 од КЗ), обљуба се злоупо-
треба на службеното место (чл. 182 од КЗ) , заволеше 
(чл. 185 од КЗ) или родооскрвнение (чл. 198 од КЗ)* 

По исклучевме помешувањето може да се дозволи 
и во случај кога може основано да се очекува, дека 
раѓањето на детето би можело да доведе до нарушу-
вање на здравјето на трудната жена -поради нејзините 
нарочно тешки материјални, лични или фамилијарни 
прилики. 

Член 2 
Помешувањето може да се изврши само по пре-

станокот на трудната жена. 

Член 3 
Помешувањето не може да се дозволи ниту да се 

изврши ако од зачетоког на плодот поминало повеќе 
од три месеца, осем во случајот од чл. 1 точ. 1 на 
оваа уредба. 

Член 4 
Барање да се изврши .пометнување поднесува 

трудната жена, а по случајот од чл. 1 точ. 1 и 2 на 
оваа уредба барањето може да го поднесе и лекарот 
што ја лекувал трудната жс :г . 

Член 5 
За барањето да се 'дозволи пометнување решава 

лекарска комисија која се формира при општа бол-
ница или гинеколошка клиника. 

Комисијата се состои од тројца лекари од кои 
едниот е специјалист за гинекологија. Претседател, 
членови на комисијата и нивни заменици определува 
на почетокот на секоја година управникот на болни-
цата односно шефот ка гинеколошката клиника. 

Член 6 
Комисијата е должна совесно и грижливо До ис-

пита дали постоат услови дека може да се дозволи 
пометнување. За таа цел комисијата може, покрај под-
несените докази, да прибере и други докази за кои: 
смета дека се потребни. 

Кога се работи за случајот од чл. 1 точ. 3 на оваа 
уредба комисијата решава врз основа на потврдата о д 
надлежниот јавен обвинител или од судот дека е за-
почната кривична постапка и дека постои оправдано 
сомнение дека е извршено едно од споменатите кри-
вични дела. 

Член 7 
За својата работа комисијата состана записник. 
Во записникот се внесува денот и местото на пре-

гледувањето на трудната жена, нејзиното фамилијарно 
и родено име, годините на староста, занимањето, брач-
ната состојба, бројот на пораѓањата, бројот на живите 
деца, станот и местото на боравокот, како и дијагно-
зата за времето на трудовата . 

Кога е во прашање случајот од чл. 1 точ. 1 од 
оваа уредба, во записникот се внесува историјата на 
болеста со анамнеза и дијагноза, описот на состојбата 
на болеста односно аномалии и гинеколошки статус, 
а во случајот од чл. 1 ст. 2 на оваа уредба во запи-
сникот се внесуваат доказите што ги ценела комиси-
јата кога ја донесувала одлуката. 

Во записникот мораат да се цитираат разл оз ите 
кои ја определила комисијата да ја донесе својата 
одлука. 

Записникот се состава во два примерка. Еден при-
мерок од записникот му се предава на управникот на 
болницата (на ш и еколошката клиника), а другиот на 
лекарот шепи јал ист за гинекологија кој ќе го изврши 
помешувањето. 

Член 8 
Комисијата решава со мнозинство на гласови. 
Одвоените миени ја на членовите од комисијата се 

внесуваат одделно во записникот. 
Член 9 

Кога дозволи комисијата пометнување, тоа може 
»еднаш да се изврши. 

Кога не дозволи комисијата пометнување, труд-
ната жена може да бара за помешувањето да одлучи 
второстепената лекарска комисија која се формира е р и 
советот за народно здравје и социјална политика на 
народната република. Во овој случај комисијата го 
испраќа записникот со целиот предмет до второсте-
пената лекарска комисија. 

Второстепената лекарска комисија се состои од 
тројца лекари од кои едниот е специјалист за гине-
кологија. Претседател и членовите на комисијата! к 
нивни заменици определува на почетокот на секоја 
година претседателот на советот за народно здравје 
и социјална политика на народната република. 

Одлуката на второстепената лекарска комисија е 
конечна. 

Член 10 
Записниците ка комисијата и другите исправи се 

чуваат како доверливи документи во архивата- на 
болница.. 

Член 11 
Помешувањето се врши во општа бедница или на 

гинеколошка клиника. 
При определувањето . н а лекар ко ј ќе го изврши 

помешувањето управникот на болницата може да ја 
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в ш е во обзир желбата на трудната жена лом става-
њето да И' ГО изврши определен лекар. 

Лекарот специјалист за гинекологија, кој како 
член на комисијата би бил противен да се (наврши 
пометнување, може да одбие да го изврши помешу-
вањето. 

Член 12 
Во исклучително итни случаи, кога за трудната 

жена постои таква о ш сн ост по животот или здрав јето 
да н,е може да се чека на одлуката од комисијата, по-
метнувањето може да го изврши секој лекар и без 
одлука на комисијата. 

Кога посто ат околностите од претходниот став 
пометнување™ може да се изврши и вон болница. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, лекарот 
што го извршил помешувањето е должен за тоа да 
испрати извештај до комисијата н а најблиската бол-
ница во срок од три дена. Извештајот треба да ги 
содржи податоците од чл. 7 на оваа уредба, како и 
разлозите со кои се правда итното извршување нз 
пометнува,љето. 

Член 13 
Почнатото пометнување може да го доврши само 

лека-:>, и тоа во болница. 
Во местата каде мема болница, во исклучително 

итни случаи лекарот може да го доврши почнатото 
пометнување и на дато згодно место. 

Член 14 
За довршувањето на пометнување™ лекарот што 

го извршил наметнувањето вон болница е должен да 
поднесе најдоцна во срок од три дена пријава до со-
ветот за народно здравје и социјална политика на 
надлежниот околиски односно градски народен одбор. 

Ако е довршено помешувањето во болница или 
гинеколошка клиника пријавата ја поднесува управни-
кот на болницата односно шефот на гинеколошката 
клиника. 

Кога при довршувањето на помешувањето ќе се 
е ом:-: е ва дека е во прашање започнато казниво помет-
нување пријавата за тоа задолжително се поднесува 
до надлсжниот јавен обвинител. 

Член 15 
Пријавата за довршеното пометнување треба да 

содржи: фамилијарно и родено име на болната жена, 
години на староста, занимање, стан и место на бора-
вокот, точно време кога се пристапило кон лекува-
њето, дијагноза во моментот на приемот на лекување 
(abortus immi-ncnis, mcipcenis, iracompletus- , ити.), пода-
тоци за начинот на кој е извршено помешувањето, 
и местото каде е довршено помешувањето. 

Во пријавата TipieSa нарочно да се истакне ако по-
стои сомнение дека е во прашање казниво пометну-
вање. Во таков случај советот за народно здравје и 
социјална политика на надлежниот околиски односно 
градски народен одбор ќе го извести надлежниот ја-
вен обвинител. 

Пријавата се чува како поверлив документ. 

Член 16 
Со парична ка ана до 10.000 динари ќе се казни за 

прекршок лекарот што го довршил помешувањето 
вон болница, ако не поднесе пријава "за довршеното 
•помешување во определениот срок. 

Со ка!зната од претходниот став ќе се казни и ле-
карот што не ќе поднесе во определениот срок изве-
штај пропишан во чл. 12 ст. 3 на оваа л редба. 

Член 17 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уред-

ба донесува Советот за народно здравје и социјална 
политика на Владата на ФНРЈ. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

И јануари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната очбрана* 

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

.Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

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

2& 

Врз основа на чл. 26а од Законот за такси!е, Бла« 
дата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на фин ен* 
спите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ТАРИФАТА ЗА 

КОНЗУЛАРНИ ТАКСИ 
Член 1 

Таксите што се плаќаат за званични дејства на» 
дипломатските и конзуларните претставништва на Фе-
деративна Народна Република Југославија во стран-
ство по Уредбата за конзуларните такси се наголемо* 
ваат шест пати. 

Таксите од Tap. бр. 11 и 12 од Законот за так-
сите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/46), а во из-
носите што беа во сила до 31 октомври 1951 година* 
се и зголемуваат шест пати. 

Член 2 
Се овластува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

да издава поблиски прописи за извршување на оваа 
уредба. 

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

вањето во „Службениот лист "на Федеративна Народна 
Република Југославија", на кој ден престанува да 
важи одредбата на точ. 4 чл. 1 од Уредбата за изме-
нувања и дополнувања на таксените тарифи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 49/51), доколку се однесува 
до тарифниот број И и 12 од Законот за таксите. 

16 јануари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Минт!етер на народната одбрана, 

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

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

29. 
Воз основа на чл. 30 од Уредбата за принадде-

жносште на државните службеници, во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, со Претседателот 
на Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, а по . одобрение од Претседателот 
на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМИ-
Н И Т Е ДОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
Член 1 

Членот 13 од Правилникот за премините додатоци 
за службениците на југословенските железници („Слу« 
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жбен л«Ш Ш ФНРЈ11, ф . 17/48 со подоцните измену-
вања и дополнувања) се менува и гласи: 

„Додатокот за наголемување Tip отровите на живо-
тот гори патувањето за секој признат час по членот 12 
изнесува, и тоа: 

1) за кочничар, кондуктер, манипулант на воз е 
Возовођа: 

а) на локалните возови по 5 динари; 
б) на кружните возови по 5,50 динари; 
в ) на сите други возови по 10 динари. 

2) За огнар на парни котел на сите возови по 10 
динари; 

3) за огнар на локомотива и помошник на елек* 
зрнана, е л е к т р о м о т о р ^ и моторна локомотива и мо-
торни, коли по 12 динари; 

4) за машшо»воѓа на парна, електрична, електро-
н о т o'lia и моторна вуча 13»—15 динари. 

Висината на додатокот помеѓу најмалиот и најго-
лемиот износ во точката 4 ја пропишува со напатствие 
Директорот на Главната дирекција на југословенските 
железници, по одобрение од Претседателот на Советот 
еа сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ." 

Член 2 
Додатоците по овој правилник ќе се исплатуваат 

ОД 1 јануари 1952 година. 

Член 3 
О в о ј правилних влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот ^ лист на Федеративна На-
родна Република Југославија ' ' . 

Бр. 27413 
7 декември 1951 година 

Белград 
Министар на Владата на ФНРЈ ^ 

Претседател на Советот за сообраќа] 
и врски, 

Крсто Попивода, е. р. 

Согласни: 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Пазле Грегорић, е, р. 

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт, 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Одобрувам, 
Претплател на Владата на ФНРЈ 

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

3 0 . 
Врз основа на чл. 27 ст. 2 од Законот за таксите, 

во согласност со Претседателот на Владата па ФНРЈ, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ТАКСИ ЗА КЕР 
ПАКЕТИ 

1. Се ослободуваат од плаќање' такса од Tap. бр. 
3 точ, 2 од Таксената тарифа на Законот за таксите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/51), с т с пакети: 
што ги гусака организацијата КЕР како подароци за 
нашите граѓани. 

2. Ова решение ќе се применува од денот на обја« 
Кивањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија". 

Бр. 177 
16 јануари 1952 година 

Белград 

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

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

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

31-
Врз основа на чл. 9 од Уредбата за одобрување 

завршните сметки на задругите и на околиските сојузи 
на земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 4/50) , а во согласност со Претседателот на Сове-
тот за селско стопанство и шумарство на Владата на 
ФНРЈ, со Претседателот на Советот за промет со сто-
ки на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Глав-
ниот задружен сојуз на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СРОКОВИТЕ ЗА СОСТАЗАЊЕ, ПРЕГЛЕДУВАЊЕ 
И ОДОБРУВАЊЕ ИА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗА-
ДРУГИТЕ И НА ОКОЛИСКИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 1051 ГОДИНА 

1) Селанските работни задруги, земјоделските за-
други, занаетчиските задруги, околиските сојузи на зе-
мјоделските задруги и нивните претпријатија, ка кои 
се однесува Уредбата за одобруваше завршните смет-
ки на задругите и околиските сојузи на земјоделските 
задруги, должни се да состават завршна сметка за 
1951 година и одобрена од собранието на задруга-
рите да ја испратат до надлежниот околиски односно 
градски народен одбор преку комисијата за разгледу-
вање завршни сметки на задругите, околиските сојузи 
и претпријатијата на околиските сојузи до 15 февру-
ари 1952 година на согласност. 

Завршните сметки го опфаќаат според Уредбата 
за одобрување завршните сметки на задругите, покрај 
билансот (сметката на израмнувањето) и сметката на 
приходите и расходите (на губитокот и добивката) и: 
извештајот за работата во минатата работна година. 

Сел а »ските работни задруги, покрај билансот спре-
ма досегашниот контен план, ќе состават и биланс по 
новата билансна шема која е пропишана со точ. 3 од; 
Напатствие™ за водена книговодство ка ј селанскнтеѕ 
работни задруги („Службен лист на ФНРЈ" бр. 56/51), 
а пресметувањето со задругарите ќе го извршат по« 
пазарните пени. Исто така, селанск.ите работни задру-
ги се должни да ја прокнижат вредноста на боновите 
за откуп. 

Бидејќи не е извршена проценка на основните 
средства на селанските работни задруги по стварната! 
вредност, селанските работни задруги ќе ја наголемаг 
за 1951 година 'амортизацијата пресметана на досега-
шниот начин, на тро ен износ и така наголеменкот из-
нос ќе го внесат во завршната сметка за 1951 година; 

Земјоделските задруги и претпријатијата на око-
лиските сојузи на земјоделските задруги должни се да 
се обрнат нарочно во извештајот и да дадат објасне-
нија: 

а) за губитоците и мањоцнте, 
б) за нерасчистените односи спрема пор. :га-

лите и должниците, 
в) за н е н а п л а т е н о н ѓомити'мгчтс по^аруплм« 

Солунските работни задруги треба да се обрнат зо 
својот извештај на; 
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а) Ѕ*м*ан«зацијата и продуктивноста На трудот, 
б) структурата на работниот де«, и 
в) р е з у л т а т о т на производството и тешкотиите 

во работата. 
2) Работата во комисиите за разгледување завр-

шни сметки и донесување согласност за поднесените 
завршни сметки од страна на извршните одбори на 
околиските односно градските народни одбори ќе трае 
најдолго до 31 март 1952 година. За согласноста се 
известуваат подносителите на завршните сметки. 

Во околиите каде постоат фондови за механиза-
зија и инвестициона изградба на задружното селско 
стопанство, во комисијата од претходниот став вле-
гува наместо повереникот за селско стопанство на 
околискиот народен одбор директорот на фондот за 
механизација и инвестициона изградба на задружното 
селско стопанство. 

3) Поверениците за финансии должни се да ги 
испратат збирните завршни сметки од поодделни ви-
дови земјоделски задружна организации до министер-
ството на финансиите на народната република до 15 
април 1952 година, а министерството на финансиите 
на народната република збирните сумарни завршни 
сметки за народната република до Министерството на 
финансиите на ФНРЈ до 30 април 1952 година. 

4) За одржување сроковите по ова решение од-
говорни се: 

а) претседателот на задругата односно на око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги, директорот на 
претпријатието и раководителот на сметководството 
— што се однесува до сроковите за составање и под-
несување заштина сметка до собранието на задругата 
и до наоодинот одбор; 

б) претседателот на околискиот (градскиот) на-
роден одбор — што се однесува до сроковите од точ. 
2 на ова решение. 

5) Завршните сметки на задругата и на околи-
ските сојузи на земјоделските задруги и нивните прет-
пријатија се оставаат , разгледуваат и одобруваат: 

а) за селанските работни задруги, по прописите 
од Временото напатствие за составање годишна заклу-
чна сметка и расподелба на доходот за 1949 година, 
издадено од Министерството на селското стопанство 
на ФНРЈ и објавено во одделно издание; 

б) за претпријатијата на околиските сојузи, по 
прописите од Напатствие^ за составање и одобру-
вање за завршните сметки на околиските сојузи на 
.земјоделските задруги и нивните претпријатија за 1949 
готица, о б е с н о во одделно издание на „Службениот 
лист на ФНРЈ" ; 

в) за земјоделските задруги, по прописите^ од 
Нападе гѕието за состават^, разгледување и одобру-
вање на завршните сметки за земјоделските задруги 
за 1949 година, објавено во одделно издание на „Слу-
бениот лист на ФНРЈ" ; 

г) за занаетчиските задруги, по прописите^ од 
Н а п а т с т в и е ^ за составниве, разгледување и одобру-
вање на завршните сметки за занаетчиските задруги 
за 1949 година, о б и в а н во одделно издание на „Слу-
жбениот лист иа ФНРЈ". 

6) Селапските работни задруги должни се во обра-
з и т е за завршните сметки задолжително да ги дадат 
општите пол ат они за стварната состојба и составот на 
членството и состојбата на обработив ата површина па 
земјата. Задругите задолжително, покрај бројот на Ра-
ботно способните членови го внесуваат и бројот на 
"членовите на задругата кои учествувале стварно во 
расположбата на доходот за 1951 година. 

Збирните завршни сметки за оеланеките работни 
задруги, се збирните податоци од претходниот став, 
ги е оставаат фондовите за механизација и инвестици-
она изградба на задружното селско стопанство. 

7) Претпријатијата на околискиот сојуз на земјо-
делските задруги и земјоделските задруги се должни: 
со завршните сметки да испратат и податоци за вред-
носта на прометот: а) со индустриски стоки, и б) со 
селско стопански производи, и тоа по продавните 
дент. 

Овие податоци треба да содржат: а) вредност на 
записот на 1 јануари 1951 година, б) вредност на на-
бавените стоки во текот на 1951 година, в) вредност 
на записот на 31 декември 1951 година и г) вредност 
на реализираните стоки во текот на 1951 година. 

Со збирните завршни сметки податоците од прет-
ходниот став ги дава околискиот сојуз во збирни из-
носи. 

Податоците од ставот 1 од оваа точка се прило-
жуваат исто така и за угостителската дејност на за-
другите, каде постои таа. Што се однесува до други 
стопански дејности на задругите (локално стопанство, 
занаетчиски работилници, економии и ел.) со з а д -
нината сметка се приложуваат податоци за вредно; !а 
на вкупното производство односно на услугите извр-
шени во текот на 1951 година. 

8) Околиските сојузи на земјоделските задруги 
должни се збирната завршна сметка на земјоделс :ите 
задруги — нивни членки да поднесат податоци ла 
вкупниот бро ј на членовите на земјоделските з а д р у г а 
•за бројот на занаетчиските и угостителски дуќа::л„ 
бројот на други стопански дејности на земјоделските 
задруги (производни претпријатија, економии, ф-г;: ут* 
и ел.), како и за бројот на персоналот во одделни ви«* 
дови стопански дејности. 

9) Во завршните сметки сите задруги, претприја-
тијата на околиските со јузи на земјоделските задруги 
и околиските сојузи на земјоделските задруги задол-
жително ја пополнуваат колоната во обрасците „со-
стојба на 1 јануари 1951 година". 

10) Ова решение ќе се применува со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 924 
12 јануари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

3 2 . 

Врз основа на точ. 3 од Решението за изменување 
на тарифите во поморскиот сообраќај („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ТАРИФАТА НА НАДОКНАДИ ЗА АГЕНЦИСКИ 
УСЛУГИ ВО ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ НА ФЕДЕРАТИВ-

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
I. Брод кој при доаѓање или бавење во лука на 

Федеративна Народна Република Ј \тослап:- ' а ќе кори-
сти некоја услуга на поморската ќе плена 
следни надокнади: 

1) при украдување или искрцување товар во ра-
стурена состојба, како и дел од товар ставен во вреќи 
поради правилно сложување на р а с т у р е н и товар на 

од° Д ' 0 до 50 тона носивост' Дин. ООО 
51 „ 100 „ и » { t o n 

101 м 200 * „ -
„ 201 „ ЗОО „ „ » 2.700 
„ 301 „ 400 „ „ и 3.600 
, 401 „ 5 0 „ » 4.5W 

м » 600 » " " Ат 
601 ,, зоо „ » 

" т „ looo „ » » 
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од 1001 Хо 200ђ тона носивост) Дин. 17.400 
ч 2001 » 3000 „ 1 " 

» tt 
tt tt 

21.600 
п 3001 « 4000 „ 

1 " 
» tt 
tt tt 

25.800 
» 4001 »» 5000 „ 

1 " 
» tt 
tt tt 

30.000 
» 5001 it 6000 „ tf и 32.400 
ч 6001 и 7000 „ » tt 34.800 
ч 7001 и 8000 „ a it 37.200 „ 8001 tt 9000 „ » a 39.600 
11 9001 tt 10000 „ t> a 42.000 

За бродовите преку 10.000 т о т »носивост се наго-
лемува из д о с а д а т а за- 2.400 динари за секои ната,мо-

Г и л 1.000 тона носивост; 
2) при укрцување или искрцување товар во вреќи, 

бали, бочви, колета, сандаци, како и друг товар што 
може да се сложува, вклучувајќи ги и сите видови 

сд 0 до 50 тона носивост? Дин. 600 
) > 51 „ 100 01 tt it 1.200 

101 „ 200 It It it 1.800 
n 201 „ ЗОО It tt tt 2.700 
j> 301 „ 400 tt It tt 3.600 
»» 401 „ 500 tt tt it 4.500 
tt 501 „ 600 it It 1« 5.400 

601 „ * 800 It If >, 7.200 
»> 801 „ 1000 St 1* if 13.200 
>y 1001 „ 2000 It it •t 19.200 

2001 „ 3000 It ll it 24.000 
L 3001 „ 4000 >t tt it 28.800 

4001 „ 5000 it t* it 33.000 
5001 „ 6000 11 It tt 36.000 

tt 6001 „ 7000 it ll • ( 39.000 
7001 „ 8000 It It 1* 42.000 
8001 „ 9000 It It it 45.000 

ФУ £001 „ 10000 it »» - 48.000 

За бродовите преку 10.000 тона носивост надокиа-
дата од оваа точка се наголемува за 3.000 динари за 
секои натамошни 1.000 тона носивост; 

3) при угодување или искрцување товао во течна 

од 0 до 200 тона носивост* Дин. 3.600 
201 >» 400 It If >» 5.400 
401 600 t* tt it 8.400 
601 1000 tl It и 12.000 

1001 2000 It II »« 15.600 
2001 a 3000 tt tt tt 19.800 
3001 a 4000 tt It tt 24.000 
4001 5000 11 »» it 27.600 
5001 a 6000 II It it 30.600 
6001 tt 7000 » •> и 32.400 
7001 tt 8000 4» It it 34.200 
8001 tt 9000 it II it 36.000 
9001 a 10000 II » it 37.800 

' За бродовите преку 10.000 тона носивост надокна« 
дата од оваа точка се наголемува за 1.800 динари за 
секои натамошни 1.000 тона носивост. 

4) Ако бродот искрца или укрца помалу од една 
третина на својата носивост или на просторниот капа-
цитет, ја плаќа надокнадата цитирана под точ. 1, 2 
si 3 на оваа тарифа намалена за 30%. Ова намалување 
важи само за бродовите преку 1000 тона носивост. 

Просторниот капацитет на бродот се смета са-мо 
кога 1 м3 на еден товар е полесен од 1 тона (1000 кг). 

5) Ако товарот, укрцан или искрцан во една лука, 
се состои од повеќе од 10 партии стоки, за секоја на-
тамошна партија агенциската надокнада се наголемува 
за 500 динари, со тоа да не може ова наголемување 
да биде поголемо од 50% на агенциската надокнада 
што ја плаќа бродот во односната лука. 

Под партија на стоки се подразбира сета количина 
стоки што е сврзана за една товарнине. 

6) Бродовите што доаѓаат во повеќе луки -на 
ФНРЈ поради комплетирање товарот или искрцување 
товарот, во секоја лука плаќаат % од надокнадата ци-
тирана во том. 1, 2 и 3, без обзир која количина то-
вар украсуваат или искрцува ат. 

7) Кога ќе дојде брод во лука иа ФНРЈ поради 
добивање налог или снабдување, букорување , дели-
мично менување на посадата, домување, помали по-
правања, пријави на хаварии или од други разлози, 
а не поради вршење трговски операции, плаќа поло-
вина од надокнадата предвидена во точ. 2. 

8) Ако се задржи бродот во дуката поради по-
правање, или од кои и да било други разлози пред-
видени во точ. 7 повеќе од 7 дена, но најмногу 30 
дена, ја плаќа надокнадата предвидена во точ. 2, По 
истекот на времето од 30 дена бродот плаќа иста на-
докнада, од точ, 2 за секој започнат месец. 

9) За постапката на генерална хаварија бродот 
плаќа надокнада според посебна спогодба, но таа во 
никаков случај не може да биде помала од двојната 
надокнада од точ. 2. 

10) За услугите околу грижата за поморцит« бро-
дот плаќа 1.000 динари на едно лице за секој започ-
нат месец во кој што ја вршела грижата поморската 
агенција. 

И ) Линиските, патничките, теретно - патничките 
бродови, како и бродовите што вршат операции па 
укрцување или искрцување товари по линиските усло-
ви »liner terms«, -плаќаат надокнада — ако нема по-
себна спогодба помеѓу агенцијата и б р о д а р с к о г прет-
пријатие или бродосопственикот — од 2% провизија 
на бруто возарината во доаѓањето, 5% провизија на 
бруто возарината во тргнувањето и 7% провизија на 
превезените патници во тргнувањето, со тоа да но 
може оваа надокнада да биде помала од 30.000 динари. 

12) Туристичките бродови и јахти што ги посету-
ваат луките на ФНРЈ, а не вршат во нив ниту у р -
нување ниту искрцување на патници, плаќаат надо-
кнада: 

до 100 патници Дин. 20.000 
од 101 до ЗОО патници Дин. 40.000 
од 301 нагоре Дин. 50.000 
Ако такви бродови и јахти доаѓаат во две или 

повеќе луки на ФНРЈ, во секоја лука плаќаат % од 
износите од оваа точка. 

13) Ако бродот во текот на едно боравење во 
лука искрцува и укрцува товар или патници, секоја 
од овие операции се зема како едно доаѓање при пре-
сметувањето на агенциските услуги. 

И. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за тарифата на надокна-
дите за агенциски услуги во поморските луки на Фе-
деративна Народна Република Југославија („Службе« 
лист на ФНРЈ", бр. 2/51). 

III. Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр. 10451 
29 декември 1951 година 

Белград 
Министер на помороството tfa ФНРЈ, 

Макс Баке, е. р. 

33. 

Врз основа на точ. 3 од Решението за изменување 
на тарифите во поморскиот сообраќај („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЛУЧКИТЕ НАДОКНАДИ 

I. Лучката надокнада се пресметува и наплатува 
врз основа на (нето регистерска тонажа на бродот. 

II. За секоја нето регистерска тона плаќаат лучка 
надокнада: 

1) домашните бродови што вршат стопанско поб-
елување исклучиво во лупите, сидриштата односно в а 
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други места на морскиот брег на Федеративна На-
родна Република Југославија — &о износ од IB ди-
нари за 30 дена или 108 динари за 12 месеци; 

2) бродовите што вршат превозење од странство 
или за странство со цел на стопанско поодување — во 
износ од 24 динари за 30 дена или 96 динари за 12 
месеци; 

3) странските бродови од чл. 8 ст. 3 на Уредбата 
за лучките надокнади („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
100/47) — во износ од 72 динара за 30 дена. 

III. Бродовите што вршат превозење од или за 
странство со цел на стопанско п о п у в а њ е , а целокуп-
ната тежина односно запремина на товарот што го 
истоваруваат или товарат во сите луки, сидришта и 
други делови на морскиот брег на Федеративна На-
родна Република Јзтославија, претворена во регистер-
ска тонажа, им е помала од гА од нивната нето реги-
стерска тонажа, плаќаат % од лучката надокнада ,а ако 
е помала од Уј, плаќаат % од лучката надокнада. 

При претворањето на тежината односно запреми-
на! а на товарот во регистарска тонажа по претходниот 
став, за една регистерска тона се сметаат 3 тона те-
жина односно 3 кубна метра. 

При превозењето на добиток и други животни се 
наплатува- лучката надокнада според запремпната на 
бродскиот простор што го заземаат тие, и така што 
при претворањето на нивната запремина, во регистер-
ска тонажа, во смисла на претходните ставови, се 
смета запремината на шталата односно на кафезите и 
сандаците. 

Ако со истовиден или мешовит товар е заземен 
целокупниот бродски простор, бродот ја плаќа пол-
ната лучка надокнада. 

Товарот на палубата се собира со товарот под па-
лубата. 

Ако по наплата на лучката надокнада по претход-
ните ставови се нагодеми стопанското поодување на 
бродот, а ова влијае на висината ца дупката надокнада, 
ќе се наплати разликата на лучката надокнада. 

IV. Ако домашен брод, што ја платил лучката 
надокнада fro тон. 2 под И на ова решение, во текот 
на своето патување од странство или за странство 

врши уште и превозења помеѓу одделни луки, сидри-
nrrai или други места на морскиот брег на Федеративна 
Народна Република Југославија, е должен да плати за 
стопанското поодување во врска со овие превозења, 
покрај платената лучка надокнада од точ. 2 под II на 
ова решение, уште и 50% од дупката надокнада по 
точ. 1 под II на ова решение. 

Домашните бродови кои со цел на стопанско по-
п у в а њ е вршат покрај превожења помеѓу луки, сидри-
шта или други места на морскиот брег на Федеративна 
Народна Република Југославија уште и превозење за 
или од странство со цел за стопанско по слу в ање, пла-
ќаат покрај дупката надокнада по точ. 1 под II на ова 
решение уште и 50% од пропишаната лучка надокнада 
по топ. 2 под II на ова решение. 

V. Ако бродовите што вршат стопанско по слу вање 
не платиле никаква или не ја платиле полната лучка 
надокнада за период од 30 дена односно за период од 
12 месеци, а укрцуваат или искрцуваат пати ни ко 
лу ките, на сидриштата и други места на мор е,кп от брег 
на Федеративна Народна Република Југославија, пла-
ќаат на име лучка надокнада по ЗОО динари за секо} 
укрцан односно искрцан патник. 

Висината на дупката надокнада пресметана по оваа 
точка не смее да ја прејде висината на дупката .надо-
кнада пресметана за вкупната него регистерска то-
нажа на бс од от. 

VI. Реморкера е, кога се употребуваат за спасу-
вање, лучка реморкажа како и реморкажа на бродо-
вите помеѓу луки, плаќаат за период о д 12 месеци 
на име лучка надокнада 60 динари за секоја нивна 
бруто регистерска тона. 

VII. Ова решение ке се применува о д ' 1 јануари 
1952 година, на кој ден престануваат да важат тариф-
н и т е ставки за дупките надокнади ир опишан и со 
Уредбата за дупките надокнади (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 100/47). 

Бр. 10454 
28 декември 1951 година 

Белград 
Министер на поморството на ФНРЈ, 

Макс Баке, е. р. 

34. 

Врз основа на топ. 3 од Решението за изменување на тарифите во помс мекиот сообраќај („Службен 
лист на ФОРЈ", бр. 57/51) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТАРИФАТА ЗА УСЛУГИТЕ НА ПИЛОТАЖА 

I. Дупката капетанија односно пилотот ќе наплатува од пилотираниот брод, според прејдените 
наутички милји на бродот за време на пилотирањето и неговата бруто регистерска тонажа, надокнада за 
извршеното крајбрежно пилотирање по оваа тарифа-: 

П Р Е Ј Д Е Н П А Т В О Н А У Т И Ч К И М И Л Ј И 

Б Р Тонажа 0—10 10—50 50—100 100—150 150-200 200—250 

Д и н а р и 

— 500 3000 4500 - 6600 7500 9000 10500 12000 
501— 1000 4800 6600 8400 10200 12000 13800 " 15600 

1001— 2000 €600 9000 11400 13500 15600 17700 - 19800 
2001—1 3000 7800 10500 13200 15ЅОО 18600 21300 24000 
3001— 4000 9600 12900 16200 19200 22200 25200 28200 
4001— 5000 11400 15000 18500 22200 25800 29100 32400 
5001—100-30 13200 17100 21000 24900 28200 32100 36600 

10001—20000 15000 19200 23400 27600 31800 36000 40200 
20001—на горе 16850 21300 25800 30300 34800 39300 43800 
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II. Лучката капетанија ќе наплатува од пилотира-
ниот брод, според неговата бруто регистарска тонажа 
и видот на лучкото пилотирање, надокнада за изврше-
ното лучко пилотирање по оваа тарифа: 

УКАЗ И 

Д и н а Р и 

— 500 t 1200 600 
501— 1000 1800 1200 

1001— 2000 2400 1800 
2001— 3000 3600 2400 
3001— 4000 4800 3600 
4001— 5000 €000 4800 
5001—100G0 7200 6000 

10001—20000 G400 7200 
20001—на горе 9600 8400 

Тарифските ставки на лучката пилотаже за д р о -
гирање извршено ноќе се наголемуваат за 50%. 

Ноќта се смета о д ѕаоѓањето до излегувањето 
сонцето. 
НИ. Во случаите во кои се плаќа надокнада за губење 
време на пилотот (чл. 41 о д Правилникот за извршу-
вањето на Уредбата за поморската, пидотажа — „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 91/49) ќе се наплатува износ 
о д 2.400 динари за секој започнат ден. 

IV. Оваа тарифа ќе се -применува од 1 јануари! 
Ц952 година, на кој ден престанува да важи Тарифата 
на надокнадите за услугите на пилотажа („Службен 
»ист на ФНРЈ", бр. §1/49). 

Бр. 10453 
28 декември 1951 година 

Белград 
Министер на поморството на ФНРЈ> 

Макс Баќе, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОДЗИВАЊЕ НА ДР РАДЕ ПРИБИКЕВИК ОД 
ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-

НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО КАНАДА 
Се одзива од својата досегашна должност др Раде 

Прибиќевиќ, вонреден пратеник и оп одн ом ош ен ми-
нистер на Федеративна* Народна Република Југославија 
во Канада. t 

Министерот на надворешните работи ќе г* изврши 
овој указ. 

У. бр. 2234 
29 декември 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Пре*седател, 

Миле Перуничић, е. p. др Иван Рибар, е. р. 

3 5 . 
Врз основа на точ. 3 од Решението за изменување 

иа тарифите во поморскиот сообраќај („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/51) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОПИШУВАШЕ ВРЕМЕНА ТАРИФА НА ПРЕТО-
ВАРНИ И ДРУГИ УСЛУГИ ВО ЛУПИТЕ НА ФЕДЕ* 

РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Времената тзрифа на пре товарни и други услу-

ги во луките на ФНРЈ ќе се применува на сите услу-
ги што ги вршат претпријатијата за претоварување и 
складиштење стоки во лупите на ФНРЈ во својот де-
локруг. 

Времената тарифа на -претовари« и други услуги 
во лупите на ФНРЈ е составен дел од ова решение и 
ќе се објави во посебно издание на 'Министерството 
на поморство™ на ФНРЈ. 

2. Ова решение и Времената тарифа на прето-
вари и и други услуги во лу ките на ФНРЈ ќе се при-
менуваат од 1 "јануари 1952 година, кога престанува 
да важи Наредбата за пропишување времена тарифа 
на м анин ул агавни услуги на претпријатијата на лудите 
и јавните складишта („Службен лист на ФНРЈ", број 
42/48). 

Бр. 10452 
29 декември 1951 година 

Белград 
Министер на поморството на ФНРЈ, 

Макс Баке, е. р. 

Врз основа на чл. 74 то-ч. 10 од Уставот ма ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Ире зи дну мот на 
Народната скупштина на Федеративна Неродна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН 
АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАНАДА 
За Вонреден и Ополномошен амбасадор на Феде-

ративна Народна Република Југославија во Канада се 
назначува Рајко Ѓермановиќ, досегашен вонреден пра-
теник и Ополномошен министер на ФНРЈ во Брази-
лија. 

Министерот на надворешните работ* <е го изврши 
оврј указ. 

У. бр. 2235 
29 декември 1951 година 

Белград ' 
Секретар, Претседател, 

Миле Перу ничиќ, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

26. Уредба за лотајрии и другите игри »а среќа 49 
27. Уредба за постапката за позволеното помет-

нување — — — — 50 
26. Уредба за изменувањата на тарифата за кон-

зуларните такси — — — 
29. Правилник за изменување Правилнико1 за 

премислите додатоци за службениците на ју-
гословенските железници — — • 

30. Решение за ослободување од плаќање такси 
за КЕР пакети 

31. Решение за сроковите за составување, пре-
гледување и одобрување на завршните смет-
ки на задругите и на околиските сојузи на 
земјоделските задруги за 1951 година 

32. Решение за тарифата на надокнади за аген-
циски услуги во поморските луки на Феде-
ративна Народна Република Југославија — 

33. Решение за лучките надокнади — 
34. Решение за тарифата за услугите ва ш л о -

тажа — — 55 
35. Решение за пропишување времена тарифа на 

претоварил и други услуги во лукине ка Фе-
деративна Народна Република Југославија — 56 

51 

51 

52 

52 

53 
54 


