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496. 
Врз основа на : Наредбата на Владата на ФНРЈ за 

државните (сврзаните) цени на земјоделските прои-
зводи („Службен лист'на ФНРЈ", бр. 12/48), а во со-
гласност со Претседателот на Советот за преработу-
вачка индустрија на Владата на ФНРЈ, Претседателот 
на Советот за земјоделие и шумарство на Владата на 
ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ, пропи-
су в ам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ОТКУП НА ИНДУ-
СТРИСКИ РАСТЕНИЈА ОД РОДОТ НА 1951 ГОДИНА 

Член 1 
Во членот 14 од Правилникот за условите за кон-

трахирање и откуп на индустриски растенија од ро-
дот на 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", број 
45/50), во ставот 1 во вториот ред, пред зборот „ци-
корија" се брише зборот „и" и се става запирка, а 
зад зборот „цикорија" се ставаат зборовите ,дмељ и 
пиперки". 

Член 2 
Во членот 14 од истиот правилник се додава на 

крајот нова точка е), која што гласи: 
„производителите-контрахенти на индустриска пи-

перка можат'да купат по 5 ќг. мелена пиперка за се-
кои 100 кг. продадени пиперки, пресметани во мелена 
пиперка." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" 

Бр. 7036 
15 септември 1950 година 

Белград 
За Претседателот 

на Советот за промет со стока 
на Владата на ФНРЈ 

Министер на Владата на ФНРЈ, 
Претседател 

на Советот за градежништво 
и градежна индустрија, 

Љубчо Арсов, е. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател 

на Советот за преработувачи индустрија, 
Рато Дугоњиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател 

на Советот за земјоделие и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић е. р. 

Го застапува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

497. 
Врз основа на членот 32, 42 и 44 од Законот за 

војните инвалиди од војната, прописувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА НА ИНВАЛИД-

СКИТЕ КОМИСИИ 
Член 1 ... 

< 

Членот 10 од Правилникот за постапката на инва-
лидските! комисии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
42/50), се менува и гласи: 

„Првостепената инвалидска комисија го огласува 
за правосилно она свое решение против кое во оста-
вениот срок не е подадена жалба, како и она реше-
ние за кое што заинтересираниот изјавил дека против 
него нема да се жали. 

Своето решение против кое е подадена жалба, 
првостепената инвалидска комисија го испраќа заедно 
со жалбата и списите на предмети до Врховната инва-
лидска комисија. 

Исклучително, првостепената инвалидска комисија 
го испраќа по службана должност до Врховната инва-
лидска комисија решението со кое што во корист на 
заинтересованото лице се одобрува ревизија на право-
силното решение со дејствие од порано покренатата 
постапка за ревизија (чл. 16 ст. 3 од правилникот), 
како и решението со кое што на молителот се призна-
ваат инвалидските права по Законот за војните инва-
лиди од војната од признанијата на кои што со реше-
ние од Врховната инвалидска комисија бил отфрлен во 
потполност." 

Член 2 
Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи: 
„По оценка на решението од првостепената инва-

лидска комисија, Врховната инвалидска комисија тие 
»решенија ги оснажува, поништува или преправува. 
Решението на Врховната инвалидска комисија може да 
биде и на штета на жалителот". 

Член 3 
Во членот 13 се брише последниот став. 

Член 4 
Во членот 14 последниот став се менува и гласи: 
„Ако се работи »а одземање на инвалидски права 

заради околностите што настапиле после правосилно-
ста на решението, за това решава првостепената инва-
лидска комисија по предлог од исплатниот орган или 
по службена должност". 

Член 5 
Во членот 15 ставот 1 се менува и гласи: 
„Постапката после правосилноста на решението 

ѕа инвалидските права може да се обнови (чл. 34 ст. 
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2 од Законот »а војните инвалиди од војната) по пре-
длог од заинтересирано лице или ло службена дол-
жност". 

Член б 
Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ревизијата на правосилното решение за инва-

лидските права (чл. 34 ст. 3 од Законот за војните 
инвалиди од војната) може да се изврши по предлог 
од заинтересирано лице или по службена должност". 

Член 7 
Во членот 20 ставот 3 наместо „чл. 14" се става 

„чл. 13". 

Член 8 
Под заглавивте: „IV. Завршни одредби" се додава 

нов член 21а), кој што гласи: 
„Ако пред влегувањето во сила на овие измену-

вања и дополнувања на правилникот првостепената 
инвалидска комисија донела решение што не станало 
правосилно, а кое што по досегашните прописи би 
требало да се испрати по службена должност до Вр-
ховната инвалидска комисија, натамошната постапка 
ке се спроведе по овие изменувања и дополнувања 
на правилникот. 

По несвршените предмети што ке се затекнат кај 
Врховната инвалидска комисија, таа ке го продолжи 
работењето и ке ги расправа по досегашните прописи. 
Но во случај на поништување на решението или на 
враќање предметот на доведување, натамошната по-
стапка ке се спроведе по овие изменувања и допол-
нувања на правилникот. 

Ако првостепената инвалидска комисија при од-
лучувањето за правосилноста на своето решение за-
бележи дека тоа решение е неправилно, таа ке го ста-
ви вон сила в ке донесе ново решение". 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила петнаесет дена по 

објавувањето во »Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 3103 
13 септември 1950 година * 

Белград 
Претседател 

па Комитетот за социјалните гржки 
на Владата на ФНРЈ 

инж. Густав Влахов, е. р. 

498. 
Спрема уважава потреба« а »рз основа на членот 

5 од Царинскиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТВОРАЊЕ НОВ ЦАРИНСКИ ПАТ И ЦАРИНСКИ 
ОДДЕЛ ВО СВ. АНА 

1. Патот Св. Ана—Целовец се признава за царин-
ски пат, — за. преминуваше на сувоземни возила во 
меѓународниот саобраћај. 

2. Се отвора царински оддел во Св. Ана на цари-
»ѕрнвцата во Љубљана. » 

3. За извршувањето на ова решение ке се грижи 
Управата на царините. 

Бр. 34613 
9 септември 1950 година 

Белград 
Министер на надворецдааиа трговија 

ка ФНРЈ, 
инж. Иц тг шуију Поновну, с р. 

499. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за удру^ 

жеНијата, соборите и другите јавни скупови донесу-!, 
•вам• 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ РАБОТЕЊЕТО НА З Д Р А В -

СТВОТО „СРПСКА КНИЖЕВНА ЗАДРУГА'* 
Се одобрува спрема поднесените правила и про-

грама работењето на з д р у ж е н о т о „Српска книжевна 
задруга" со седиште во Белград, и со дејност на те-
риторијата на Федеративна Народна Република Југо- ' 
славија. 

IV бр. 38994 
30 август 1950 година 

Белград 
Потпретседател ра Владата на ФНРЈ, 

Министер на внатрешните работи 
на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, е. р. 

РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРИВИ-
ЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НА-
ЦИИ ОД СТРАНА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ДРУГИТЕ 

ДРЖАВИ 
На 30 јуни 1950 година извршено е во Генерал-

ниот секретаријат на Обединетите нации во Њујорк 
депонирање на ратификациониот инструмент на Фе-
деративна Народна Република Југославија Конвенци-
јата за привилегиите и имунитетите на Обединетите 
нации склучена и потписана во Њујорк на 13 февру-
ари 1946 година. 

Досега освен Југославија следните држави ги де-
поноваа своите инструменти за ратификацијата или 
пристапот .кон оваа конвенција: Салвадор на 9 јули 
1947 година, Шведска на- 28 август 1947 година, Нор-
вешка на 18 август 1947 година, Француска на 18 
август 1947 година, Авганистан на 5 септември 1947 
година, Домин,икавска Република на 7 март 1947 го-
дина, Либерија на 14 март 1947 година, Никарагуа ка 
29 ноември 1947 година, Велика Британија на 17 сеп-
тември 1946 година, Панама на 27 мај 1947 година, 
Гватемала на 7 јули 1947 година, Абисинија на 22 јули 
194-7 година, Нови Зеланд на 10 декември 1947 година* 
Пољска на 8 јануари 1948 година, Грчка на 29 декем-
ври 1947 година, Исланд на 10 март 1948 година, Вги-
пет на 17 септември 1948 година, Белгија на 25 сеп-
тември 1948 година, Чиле на 15 октомври 1948 го-
дина, Либан на 10 март 1949 година, Хондурас на 16 
мај 1947 година, Хаити на 6 август 1947 година, Фи-
липини на 28 октомври 1948 година, Канада на 22 
јануари 1948 година, Холандија на 19 април 1948 го-
дина, Индија на 13 мај 1948 година* Данска на 10 
јуни 1948 година, Пакистан на 22 септември 1948 гог 
дина, Луксембург на 14 февруари 1949 година, Ау-
стралија на 2 март 1949 година, Ирак на 15 септем-
ври 1949 година, Израел на 21 септември 1949 го-
дина, Коста Рика на 26 октомври 1949 година, Боли-
вија на 23 декември 1949 година, Бразилија на 15 
декември 1949 година. 

Конвенцијата е објавена во „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. 20 од 18 март 1950 година. 

Бр. 415143. — Од Министерството на надворе-
шните работи, Белград, 5 август 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА РАДИОДИФУЗИЈА ОД СТРАНА НА ФИНСКА, 

ЧЕХОСЛОВАЧКА И РОМАНИЈА 
Данското пратеништво во Југославија, со своите 

ноти од 4 и в ј,улн 1Ѕ50 го -̂чииа,« гр извести Министер-
ството на надворешните работи на Федеративна На-
родна Република Југославија а еха ш 7 јули 1950 
годила се депонира«« ратифдааеиоДите. инструменти 
од страна ца Финска, на Јв јдшв о л » р а н а на Чехе.-
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словачка и иа 12 јуни од страна на Романија на 
Европската Конвенција за радиодифузија со Копенѓ-
хашкиот план, -склучена: во Копенхаген за 15 март 
1950 година. . ; 

Југословенскиот ратификационен инструмент на 
»ваа конвенција е депониран на 2 јуни 1950 година, 
е указот за неговата ратификација објавен е во 
„Службениот лист »а ФНРЈ", бр. 24 од 1 април 1950 
година. 

Бр. 414173. —г Рд Министерството на надворе-
шните работи, Белград, 7 август 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ 
ОД 12 АВГУСТ 1949 ГОДИНА ОД СТРАНА НА 

' МОНАКО 
Швајцарското пратеништво во Белград, со својата 

нота од 24 јули 1950 година, го извести Министер-
ството на надворешните работи на Федеративна На-
родна Република Југославија дека на 5 јули 1950 го-
дина е депониран од страна на Монако рат и фикаци -
ониот инструмент на Конвенцијата за постапување со 
воените планини, Конвенцијата за подобрување суд-
бината на ранетите и болните во војските во војната, 
Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите, 
болните и бродоломците на поморските оружани сили 
и Конвенцијата за заштита на граѓанските лица за 
време на војната, склучени и потпишани во Женева 
на 12 август 1949 година. 

Југословенскиот ратификационеи инструмент на 
овие конвенции депониран е на 21 април 1950 година, 
а указот за нивната ратификација објавен е во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 24 од 1 април 1950 го-
дина. 

Бр. 414996. — Од Министерството на надворе-
шните работи, Белград, 5 август 1950 година. 

ПОТПИСУВАЊА ОД СТРАНА НА АУСТРИЈА ПРОТО-
КОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВА КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА СУЗБИВАЊЕ ТРГОВИЈАТА СО ЖЕНИ И ДЕЦА ОД 
30 СЕПТЕМВРИ 1921 ГОДИНА И КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
СУЗБИВАЊЕ ТРГОВИЈАТА СО ВОЗРАСНИ ЖЕНИ ОД 

И ОКТОМВРИ 1933 ГОДИНА 
Генералниот секретаријат на Обединетите народи, 

со своето писмо од 19 јуни 1950 година, го извести 
Министерството на надворешните работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија, дека на ден 7 
јуни 1950 година е потписа« од страна на Аустрија 
Поотоколот со кој што се менува конвенцијата за су-
збивање трговијата со жени и деца од 30 септември 
1921 година и конвенцијата за сузбивање трговијата со 
возрасни жени од 11 октомври 1933 година, склучен и 
•потписан во Лејк Саксес на 11 ноември 1947 година; 

Југославија го потписа овој протокол без резерва 
вд 12 ноември 1947 година. 

Бр. 416144. — Од Министерството ла надворешните 
работи, Белград, 23 август 1950 година. 

И С П Р А В К А 
НА ЦЕНОВНИКОТ НА ОТКУПНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ 
(ВРЗАНИТЕ) ЦЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИ-
ЗВОДИ И ИИЖИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРОДАВНИ 
ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ВА-
ЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРА-

ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Во ценовникот на откупните и државните (сврза-

в т е ) цени на земјоделските »производи и нижите 
единствени продавав цени на индустриските прои-
зводи со важност на целата територија на Федератив-
на Народна Република Југославија — издание на 
„Службениот лист на ФНРЈ" во 1Ѕ49 година, кај це-
ните за памучни тканини на страната 103 кај артика-
л а бр. 142 фротир пешкири ширина 50 см назначена 
« тежината од 267 грама, а тоеба да стои 167 грама. 

Бр. 1552. — Од С о ј у з н о г уред за пеш, Белград. 
13 септември 1950 годева. 

УКАЗИ 
Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот 

на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ОПОВИКУВАЊЕ НА ДР РАДЕ ПРИБИЧЕВИЧ 
АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПОЛСКА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ЗА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО-

МОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО КАНАДА 
Се оповикува од својата досегашна должност 

Прибичевич др Раде амбасадор на Федеративна На-
родна Република Југославија во Полска и се назна-
чува за извонреден пратеник и ополномошен министер 
на Федеративна народна Република Југославија во 
Канада. 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1862 
19 август 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др Иван Рибар, е. р^ 

Врз основа на членот 74 токчката 10 од Уставот 
на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ©ПОВИКУВАЊЕ НА ЈАКШИЧ МАТЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА 
ФНРЈ ВО КАНАДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗА ИЗВОН-
РЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР 

НА ФНРЈ ВО ХОЛАНДИЈА 
Се оповикува од својата должност Јакшич Мате 

извонреден пратеник и ополномошен министер на 
Федеративна Народна Република Југославија во Ка-
нада и се назначува за извонреден пратеник и опол-
номошен министер на Федератива Народна Република 
Југославија во Холандија. 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1860 
19 август 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

ла Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател. 

Миле Перуничич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот 
на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И. 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИРИЈА 

Се назначува за иа&с преден пратеник и околно-
мошев министер на Федеративна Народна Република 



Страна 904 — Број 55 СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 20 септември 1950 

Југославија во Сирија Ристич Мила« извонреден пра-
теник и ополномошен министер на Федеративна На-
родна Република Југославија во Египет, со седиште 
во Каиро. 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1734 
5 август 1950 година 

Белград 
Президиум ка Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот 
на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија издава 

У К А 3 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБАН 

Се назначува за извонреден пратеник и ополно-
мошен министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Либан Ристич Милан извонреден пра-
теник и ополномошен министер на Федеративна На-
родна Република Југославија! во Бгипет, со седиште 
во Каиро. 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1366 
15 јуни 1950 година 

Белград 
% Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" Службени лист Народне Репуб-
лике хрватске, во бројот 39 од 26 јули 1950 година 
објавувате 

Уредба за оснивање Генерална дирекција за ма-
шиног радба; 

Решение за формирање Републичка комисија за 
упис на Народниот заем; 

Во бројот 40 од 3 август 1950 година објавува 
Решение зз определување срокот за распишување 

избори за работнички совети; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 22 од 3 август 1950 година, обја-
вува: 

Типски правила за доброволните ватрогасни здру-
ж е л а ; 

Решение за определување награди за ништење 
лисици. 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ФНРЈ" 
Прилог бр. 9 

„Службен лист на ФНРЈ" во својот Прилог бр. 9 
од 20 септември 1950 година објавува Правилник ра 
техничките и здравствено-технички заштитни мерки 
на работите при хемиско-технолошките процеси. 

Цена 12.— динари. 

Прилози на „Службениот лист на ФНРЈ" можат 
да се добијат преку Преданото одѕление на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", Бранкова 20, тел. 22-619, и 
преку книжарниците. 

Ш 1 Б Е 0 ВЕСНИК 
НД П РЕЗИДИУМОТ Н А НДРОШТА С Ш ШТИВА НА Ш Ш 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ" во бројот 5 од 1 септември 1950 
година објавува: 

Укази за одликованијата бр.: 88/50, 105/50, 108/50, 
111/50, 87/50, 92/50 и 83/50. 

Во бројот 6 од 15 септември 1950 година објавува: 
Указ за ратификација Конвенцијата за постапу-

вање со воените пленици, Конвенцијата за подобру-
вање положбата на ранетите и болните од сувозем-
ните војни сили, Конвенцијата за подобрување поло-
жбата на ранетите, болните и бродоломците на по-
морските оружени сили и Конвенцијата за заштита 
на цивилни лица по време на војна, што се склучени 
во Женева на 12 август 1949 година — со соодветни 
резерви на Владата на ФНРЈ. 

С О Д Р Ж А Л 
Страна 

496. Правилник за дополнување Правилникот за 
условната за контрахирање и откуп на ин-
дустриските растенија од родот на 1951 
година — — — 901 

497. Правилник за изменувањата и дополнува-
ни™ на Правилникот за постапката на ин-
валидските комисии 901 

498. Решение за отворањето на новиот царински 
пат и царинскиот оддел во Св. Ана 902 

499. Решение за одобрување работењето на 
здружението „Српска книжевна задруга" — 902 

Ратификација на Конвенцијата за привилегиите 
и имунитетите на Обединетите народи од 
страна на Југославија и другите држави — 902 

Ратификација на Европската конвенција за ра-
диодифузија од страна Финска, Чехосло-
вачка и Румунија — — 902 

Ратификација на женевските конвенции од 12 
август 1949. година од страна на Монако — 903 

Потпис од страна на Аустрија Протоколот со кој 
што се менува конвенцијата за сузбивање 
трговијата со жени и деца од 30 септември 
1921 година и Конвенцијата за сузбивање 
трговијата со возрасни жени од 11 октом-
ври 1933 година — т - 903 

Исправка на Ценовникот на откупните и држав-
ните (врзани) цени на земјоделските прои-
зводи и пониските единствени продавни 
цени на индустриските производи со ва-
жност на целата територија на ФНРЈ — — 903 

Издавач: „Службена лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20, 
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