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БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД- VIII 

595. 
Врз основа на чл. Зв и 39 од Основната уредба 

8а звањата и платите на службениците на државните 
догани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, ио предлог од Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ, пропишува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА ПОЛОЖАЈНИК ДОДАТОЦИ ВО ЦАРИНСКАТА 

СЛУЖБА 
Член 1 

Службениците во царинската служба, што се нао-
ѓаат на положаите утврдени во овој правилник и пред-
видени со систематизацијата на работните места, ќе 
примаат положаен додаток по одредбите од овој пра-
вилник. 

Член 2 
Положаите во царинската служба што повлеку-

ваат положани додаток се распоредуваат во следни 
по лож ајн и р азреди: 

П о л о ж а ј Положаен 
разред 

Управни« -на Управата за царини I 
Заменик на' управникот на Управата за 

царини И -
Началник на одделението за девизна 

контрола Ш 
Шеф ка отсекот во Управата за царини V 
Секретар на Управата за« царини V 
Управници ка царинарници: 

а) со повеќе од 60 службеници III 
б) со 30—60 службеници IV 
в) со 15—30 службеници V 
г) со помалу од 15 службеници VI 

Член 3 
, Висината на положа јик от додаток во Границите 

.на определениот положени (разред ја утврдува старе-
шината надлежен за назначување, земајќи ш при- тоа 
во оглед големината и значењето на работите, обемот 
на одговорноста на раководителот и бројот на слу-
жбениците во односната организациона единица. 

Член 4 
Положајниге до дат е ци можат да се даваат е гмо 

во рамките на средствата што се предвидени зз< по-
ложани додатоци бо .претсметката на приходите и 
расходите. 

Член 5 
Положајните додатоци по озој правилник течат 

од 1 октомври 1952 година. 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2556 
13 октомври 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Советот за законодавства 

и изградба на народната власт 
на Владата па ФНРЈ 

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

596. 
Брз основа »на чл. 30 од Основната уредба за зва-

њата «! платите на службениците на- државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), а во согласност 
со Советот за »законодавство и изградба на нафо дната 
власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊА-
ТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ШУМАР-

ОКО-ТЕХНИЧКАТА ПОМОШНА СЛУЖБА 
Член 1 

Во чл. 13 ст. 2 и чл. 14 од Правилникот за зва-
њата и платите на службениците во Шумарско-тех-
ничката помошна служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/52) се брише зборот „шестомесечен". 

Член 2 
Овој правилни« влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува! од 
1 април 1952 година. 

Бр. 2104 
7 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић, е. р. 
Согласен, 

Потпретседател на Советот за законодавства 
и изградба на народната власт -

на Владата на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

597. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснива!! _ 

и работењето на Сојузниот статистички! уред и ст 
етичките уреди во наводните републики („СлуЦ 
лист на ФНРЈ", бр. 47/48 и 27/50) издавам 1 

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

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во времето од 16 до 20 јануари 1953 годг 
на територијата на Федеративна Народна Републ! 
Југославија ќе се изврши попис на добитокот, жиЈ 
ната, кошниците и поврвели ата' на- земјиштето-. 

Пописот ќе се изврши спрема состојбата на 15 ̂  
ну ар и 1953 година. 

2. Со пописот ќе се опфатат: 
а) држави, задружни' и приватни земјоделс 

стопанства (добра, економии); 
б) државни, задружни и општествени устано 

и орган hi? ицн и, што не се организирани за селско-« 
папско производство, а имаат добиток, живина и 
кошници со пчели; 

в) домаќинствата на неземјоделци кои има 
некое грло добиток, живина или кошници со ичеЈ 

3. Со подготвителните работи, со организацијг 
и контролата на пописот на територијата на Феде! 
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т и т а Народна Република Југославија ќе раководи 
Сојузниот завод за статистика и евиденција, а« <на те-
риторијата на народните републики заводите за ста-
ти етика и евиденција, на народните републички. На те-
риторијата на Автономната Покраина Војводина и 
Автономната Косовско-метохпска Област со подготви-
телните работи, со организацијата и контролата на 
пописот ќе раководи Заводот за статистика и евиден-
ција «а Главниот извршен одбор на Народната скуп-
штина »на Автономната Покраина Војводина, односно 
Заводот за статистика и евиденција на Обласниот из-
вршен одбор на Автономната К ос св ек о -мет о х и ек а Об-
ласт. , 

4. Со цел да се организира и спроведе пописот, 
како и контролата, за подрачјата, на народните од-
бори на околиите, градовите и- општ иште ќе се осно-
ваат пописни комисии при народните одбори на око-
лиите, градовите и општините. 

5. Членовите на околината (градската) општин-
ска поп и ен а комисија ги именува народниот одбор 
•на околија!а (градот) и општината!. 

6. Составот на комисијата! при народните одбори 
на околиите (градовите) и општините ќе биде про-
пишан со посебно напатствие. 

Напатствија и обрасци за извршување на пописот 
ќе пропише Сојузниот завод за статистика и евиден-
ција. 

7. За извишување на овој попис неро дните од-
бори на околиите (градовите) и општините должни се 
да и' стават на располагање на -потисната комисија 
достаточен број персонал. 

8. Одговорните раководители на. државните и за-
дружните стопанства (добра, економии, стопанствата! 
на општествените организации), како и сопствениците, 
•држателите, односно управители -е иа приватни земјо-
делски стопанства и старешините на домаќинствата 
ка ^земјоделци должни се да дадат одговор и на 
сите .прашања поставени во пописниот образец. Тие 
одговараат за точноста на дадените податоци. 

9. Тој што намерно ќе го оневозможи извршува-
њето на пописот, или не ќе даде податоци, или даде 
невистинити податоци, или на кој и да било начин 
го пречи извршувањето на пописот — ќе се казни со 
парична- казна до 10.000 динари. 

10. Трошковните за спроведување на овој попис 
паѓаат на терет на сојузниот буџет. 

11. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавување!о во „Службениот лист На Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 348 
13 октомври 1952 година 

Белград 
По овластение 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. р. 

598. 
Воз основа на чл. 25 од Уредбата за основите на * 

работењето и за фондот на платите на трговските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) и 
чл. 13 Од Уредбата за кредитирањето на стопанските 
организации за обртните средства („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/52), Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ НА ТРГОВ-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ПЕРИОДОТ ЈУЛИ— 

ОКТОМВРИ 1952 ГОДИНА 
1) Пресметувањето на доходот на трговските 

претпријатија, осем на претпријатијата што се зани-
маваат со извоз и увоз и .кои се регистрирани како 
такви, за периодот јули—октомври 1952 година се 
врши; врз основа на податоците од бруто билансот 
на гсретприм-т-ита, и тоа само за овој период. 

Пресметувањето на доходот на претпријатијата 
од претходниот став за периодот јули—^септември 
1952 година се поднесува најдоцна до 22 октомври 
1962 година, а пресметувањето на доходот за месец 
октомври 1952 година се поднесува најдоцна до 10 
ноември 1952 год даш. Пресметките и' се поднесуваат 
на организационата единица на Народната банка на 
ФНРЈ пр»и која што имаат претпријатијата текуќа 
ем е т-ка. 

2) Пресметувањето на остварениот доход се врши 
само в.рз основа на реализираниот (наплатениот) про-
мет, бидејќи (продадената' а ненаплатен&та стока не се 
смета за »реализација во смисла на оваа наредба. 

3) Трговските претпријатија од точ. 1 на оваа 
наредба должни се со пресметката на доходот да и* 
поднесат на организационата единица ка Народната 
банка на ФНРЈ при која- што имаат текуќа сметка: 

а) бруто биланс на претпријатието, кој треба 
да ја садржи! состојбата на сите синтетички сметки 
од книговодството на (претпријатието со податоците: 

— -почетна состојба на 1 јули 1952 година; 
— промет сметките »во (времето од 1 јули до 

80 септември 1962 година, односно до 31 октомври 
1952 година; 

— бруто биланс на денот 30 септември 1952 
година, односно 31 октомври 1952 година; 

— салдо биланс на денот 30 септември 1952 го-
дина, односно 31 октомври 1952 година; 

б) Податоци за износот на побарувањата од 
купувачите, и тоа одделно за побарувањата од месец 
септември односно од месец октомври 1952 година, 
а одделно за побарувањата постари од еден месец; 

в) податоци за вредноста на запалите но набав-
ната цена на денот на пресметувањето (30 септември, 
односно' 31 октомври 1952 година); 

г) податоци за износите да разграничените тро-
шкови внесени во пресметката ('камати, осигурувања, 
отпишувања и ел.); 

д) податоци за износите на дадените аконтации 
за купувана е стока, ако се искажани тие -износи под 
ставката! „добавувачи" во бруто билансот; 

ѓ) податоци за износите на примените аконтации 
за стоката што не е уште испорачаш, ако се искзј-
жани тие износи под ставката „купувачи" во бруто 
билансот. 

Народната банка на ФНРЈ може да, бара од прет-
пријатијата и поединечни податоци (списоци) за со-
стојбата на должниците и поверителите. 

4) Покрај податоците од претходната точка тргов-
ските претпријатија се должни да и' ги предадат на 
организационата единица на »Народната банка на ФНРЈ 
и налозите за исплата на обврските спрема буџетот, 
опрема сметките на издвоените средства кај банката 
и спрема добавувачите, и тоа само во границите на 
салдото искажано во бруто билансот. 

5) Врз основа на пресметката на доходот за пе-
риодот јули:—септември 1952 година и за месец октом-
ври 1952 година од точ. 1 на оваа наредба, органи-
зационата единица на) Народната банка на ФНРЈ ке 
изврши наплата на акумулацијата и фондовите и ис-
плата на остварениот фонд на платите за тој период, 
придржувајќи се кон прописите на точ. 4, 5 и 7 од 
Решението за пресметување доходот на стопанските 
организации спрема евиденцијата на банката и -за 
исплатите на остварениот фонд на платите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/52). 

Доколку од претпријатие, врз основа, на пресмет-
ката по евиденцијата на банката извршена од 1 до 5 
октомври 1952 година, .е наплатен поголем износ на 
акумулацијата и фондовите од износот што се добија 
по пресметката од претходниот став* организационата 
единица на Народната банка на ФНРЈ ќе изврши вра-
ќање на повеќе наплатениот износ на акумулацијата 
и фондовите. Организационата единица на Народната 
банка на ФНРЈ нема да изврши враќање на повеќе 
наплатениот износ на акумулацијата и фондовите за 
оној дед на повеќе пресметаниот доход што е резул-
тат на неплатените обврски спрема буџетот, спрема 
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смс жипе на издвоените средства кај банката и опрема 
добавувачите, ако за истите претпријатието ,не ќе под-
несе налови за исплата во смисла на тон. 4 од оваа 
наредба. 

6) Правилноста на висината на пресметаниот до-
ход по поднесената .пресметка еа претпријатијата за 
периодот јули—септември и за месец октомври 1952 
година, организационата единица иа Народната банка 
на ФНРЈ ќе. ја провери врз базата на .поднесениот 
бруто биланс и другите податоци од точ. 3 иа оваа 
наредба. 

7) На -претпријатијата кои до 22 октомври 1952 
година не ќе и' поднесат на организационата единица 
на банката пресметка на доходот за периодот јули— 
септември 1952 година и податоци односно налози од 
точ, 3 и 4 од оваа наредба, банката ќе им ја блокира 
т©куќата сметка. 

8) На претпријатијата кои до 10 но едар и 1952 го-
дина не ќе и* поднесат на организационата единица' 
на банката пресметка на доходот за месец октомври 
1952 година и податоци односио налози од точ. 3 и 4 
од оваа наредба, банката ќе им го исплати само ми-
нималниот износ.на заработите, а ќе ги запре другите 
исплати што паѓаат на терет на фондот на платите 
на претпријатијата. 

9) Се овластува Народната банка на ФНРЈ да и-м 
ги нам а ш кредитите на трговските претпријатија од 
1W. 1 на оваа наредба за износот на нивните поба-
рувања постари од еден месец. 

10) Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 6396 

11 октомври 1952 година 
Белград 

По овластеше 
н-а Стопанскиот coBieT на Владата на ФНРЈ 

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

599. 
Врз основа на чл. 26 во врска со чл. 3 од Уред-

бата за изводот и увозот на стоките и за девизното 
работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), а во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ШТО КЕ И4 ГО ПРОДАВААТ НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во врска со овогодишнава* суша и со нејзиното 

дејство на платниот биланс со странство,' во Реше-
нието за одредел ување делот на девизните средства 
што ќе и' го * продаваат на Народната банка на ФНРЈ 
социјалистичките стопански организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/5-2) се вршат изменувања и 
дополнувања, така што пречистениот текст да гласи: 

РЕШЕНИЕ 
за определување делот на девизните средства што ќе 
и* го продаваат на Народната банка на ФНРЈ стопан-

ските организации 
1) Стопанските организации ќе и4 продаваат на 

Народната банка на ФНРЈ по званичен курс 80% од 
наплатените девизни средства. 

2) Стопанските организации што вршат транспорт-
но и услужно работење со странство, ќе и' прода-
ваат на Народната банка на ФНРЈ по званичен курс 
80% од девизните средства од оствареното годишно -
позитивно девизно салдо од наведеното работење, со 
тоа што се должни месечно како аванс да и' прода-
ваат на Народната банка на- ФНРЈ најмалу 80% на 
девизните средства од 1/12 на планираното годишно 
позитивно девизно салдо. 

Стопанските организации најдоцна во срок од 90 
дена, сметајќи од 31 декември секоја година ќе извр-

шат дефинитивна пресметка со Народната банка на 
ФНРЈ во поглед на нивната вкупна обврска од прет-
ходниот став. 

3) Девизните средства што се должни да и4 ги 
продаваат на Народнава банка! на ФОРЈ стопанските 
организации од точ. 1 и 2 на* ова решение, претста-
вуваат девизни средства на Фондот за поклике на 
онштодржавните девизни потреби. 

4) Технички напатствија за спроведување на ова 
решение ќе издава Народната банка на ФНРЈ. -

5) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува на 
сите девизни средства остварени по влегувањето ва 
сила на ова решение. 

Бр. 6529 
13 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на- финансиите на Ф-НРЈ̂  

Милентије Пбповиќ, е, р. 
Согласен, 

За Претседателот 
на Стопанскиот совет на- Владата на ФНРЈ, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

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

600. 
Врв основа на точ. 2 од Решението за опре делу-

в а а одделна тгкса за сместување во угостителските 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52) а во со-
гл акан слет со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на« ФНРЈ донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНОВО-* 
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОДДЕЛНА ТАКСА ЗА СМЕ-

СТУВАЊЕ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ 
.1. Во точ, 1 ст. 1 од Решението за ослободувања 

од плаќање одделна такса за сместување во угости-
телските дуќани („Службен лист на. ФНРЈ", бр. 15/52) 
зад точката ж) се додава нова точка која што гласат: 

,,з) сиран ските државјани — студенти што ужи-
ваат стипендија од Советот за наука и култура 
Владата на ФНРЈ." 

2. Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 6363 
8 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. ,р. 
Согласен, 

За Претседателот на Стопанскиот совет 
на Влад ата на ФНРЈ, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

601. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

леграфско-телефонската тарифа, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА 
МАРКА ЕГО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА VI КОН-

ГРЕС НА КПЈ 
На 2 ноември 1952 година ќе се пушти во течај 

пригодна поштенска марка од 15 динари по повод на 
одржувањето на VI-от конгрес на КПЈ. 

Марката е отпечатена во четири различни бои, и 
тоа: во црв енокостен ов а, темнокостенова, теми сплава 
и темнозелена. Сликата на марката симболично ја 
претставува социјалистичката изградба 
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На горниот дел од марката, над сликата, стои нат-
пис „ФНР Југославија" со кирилица и на долниот 
дел, под сликата, истиот натпис со латиница. Ознаката 
кз вредноста со „Дин" со латиница стои во долниот 
лев sir ол од маржата. 

Оваа марка ќе се продава во сите поголеми пошти 
во земјата, а за франкирање на поштенски пратки 
вален -неограничено време, односно додека не се̂  до-
несе решение за нејзиното повлекување сд течај. 

Бр. 14061 
10 октобри 1Ѕ£2 го.тина 

Белград 
Директор 

ка Главната дирекција на поштите, 
Кикс лд Милановиќ, е. р. 

€02. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, сојузните пропис,и за квалитетот на прои-
зводите и за 'Ш)оИ'2зодителните спецификации („Слу-
у:оги лист ка ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната комисија 
еа стандардизација донесува' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ 

СТАНДАРДИ ЗА НАВРТКИ 
1. Во издание иа Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат југословенски стандарди: 
ЈН ест острени наврши. Изработка 1. Ме-

трички навој — Мб до М Ш JUS M.B1.6Q0 
Шестостоани наврши. И? оаботка 2 а 3. 

Метрички навој — Ml,7 до М160 JUS М.В1.601 
Шестострани наврши. Изработка 2 и 3. 

Метрички навој — М8Х1 до М1С0Х4 JUS М.В1.602 
Ik:-ки шест острави навртка, м = 0,5д. 

Изработка 3. Метрички навој — Ш,7 
да М10 JUS М.В1.603 

Ниски шестострани наврши. Изработка« 
2 и 3. Метрички навој—М12 до М52 JUS М.В1.604 

t i re ки ше ст ос трани навртка. Изработка 
2 и 3. Метрички навој — М8 X 1 
до М52 X ^ JUS М.В1.605 

Круиеети нас; стки. Изработка 1. Ме-
трички насој — Мб до МЗЗ "JUS М.В1.630 

Кр ун е сти наврши. Изработка 3. Ме-
трички наѕзој — М4 до М100 JUS М.В1.631 

Кр '/пести навики. Изработка 3. Ме-
трички навој — МЗ X 1 до М1С0Х4 JUS М.В1.632 

Крунести наврши. Изработка 1. Тркал-
чгст крупе?! навој — Рд 54 X 7 и Рд 
64 X 7 ' JUS М.В1.633 

Че-*зотаести паво ши. Изработка 1. Ме-
трички навој ^— Мб до М20 JUS М.В1.640 

Нитки четѕртаести наврши. Изработка 
3. Метрички навој — Ml,7 до М10 JUS МВ1.641 

Скроени наврши. Изработка Метрич-. 
ки и ас сј — М24 до МШ) JUS М.В1.642 

Шеки затворени наврши. Изработка 3. 
Метрички навој — М4 до М72 JUS М.В1.650 

Наврши со челни зарези. Изработка 3. 
Метрички- навој — Ml до М20 JUS М.В1.6Ѕ0 

Наврши со две челни дупки. Изработ-
ка 3. Метрички навој — М2 до М10 JUS М.В1.661 

Наврши со 4 дупки на ободот. Изра-
ботка 3. Метрички навој — М2 до 

МИ) JUS М.В1.662 
Високи нарецкани наврши. Изработка 

3, Мете,ички навој — Ml до М10 JUS М.В1.670 
Ниски исецкани наврши. Изработка 3. 

Метрички навој — Ml до MIO JUS М.В1.671 
Крилест« нав отми. Изработка 1. Метрич-

ки навој — М2 до М24 JUS М.В 1.680 
Прстенасти навртки. Изработка 2. Ме-

трички навој — Мб до МИК) JUS М.В1.690 

Тристрани навотки. Изработка 3. Ме-
трички навој — М4 до М24 JUS М.В1.700 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1953 година. 

Бр. 177 
29 сеит еми« и 1952 година 

Белград 
За Претседателот на 

Сојузната комисија за стандардизација, 
ншк. Бранислав Станковић, е. р. 

Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, 
по извршеното срамнување со изворниот текст, уста-
нови дека во Кривичниот законик на македонски ј-.-
зик, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 13 
од 9 март 1951 година, се поткрала долу наведената 
грешка' и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

Во чл. 310 место зборовите „во -вид на заплет 
или за награда" треба да ^тои „во вид на занает и 
за награда". 

Бр. 1759. — Од Президиумот ка Народната скуп-
штина на ФНРЈ, 13 октомври 1952 година, Белград. 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по извр-
шеното сравнување со изворниот текст, установи дека 
во текстот на Наредбата за Бремено заб,ран'\'вање увоз 
на 'некои1 производи („Службен лист ка ФНРЈ", број 
49/52) се поткрала грешка и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ 

УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 
Во точ. 1 „гранка 117" под зборот „тролејбуси" 

•се додаваат зборовите „Теренски возила". 
Бр. 6173. — Од Стопанскиот совет на Владата на 

ФНРЈ, 8 октомври 1952 година. 
_ _ _ _ _ _ _ 

Страна 
555. Правилник за п ложа јн ите додатоци во ца-

ринската служба 845 
596. Правилник за изменување на Правилникот 

за звањата и платите на службениците во 
шумарско-техничката помошна служба — 846 

597. Наредба за попис на добитокот на терито-
ријата на Федеративна Народна Република 
Југославија — — — — — 845 

593. Наредба за таресмет^ваљето ^ н^ доходот на 
Жигове кит е ное тир иј ат« ј а̂ ТГсГТЈе р под о ѓ јули-

846 
599. Ѓ"г ш е ни е" за" пзм е"н у в а љ а и дополнувања на 

Решението за определување делот на де-
визните средства што ќе и' го продаваат 
на Народната банка на ФНРЈ социјали 
етичките стопански организации 

600. Решение за дополнување на Решението за 
ослободување од плаќање одделна такса 

- за сместување во угостителските дуќани — 847 
601. Решение за пуштање во течај пригодна по-

штенска марка но повод одржувањето, на 
VI конгрес на КПЈ 

602. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за навртиш — — — • 

Исправка на Кривичниот законик — 
•Исправка на Наредбата за времено забранување 

увоз на некои производи, 

847 

— 847 

848 
818 

848 

Издавач? „Службен лист ла ФНРЈ" новинарско издавачка установа — Белград, Улица Крадеѕиќа Марка 
По 9. - Иирсктор и одговорен уредник Слободан М. Петовиќ, Улица Кралеви^ Марка С& 9* ш П$ча1 в* 

Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


