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БЕЛГРАД 

БРОЈ 52 ГОД. VIII 

603. 
Врз оснива ва чл. 74 точ, 6 ол Уставот на ФНРЈ, Президиум*)? на Народната скупштина на Феде-

ративна Народна Република Југославија, по предлог од Владата на ФНРЈ, издава . 

У К А З 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ПРОСЕЧНИТЕ СТОПИ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ УТВРДЕНИ ВО ЗАКО-
НОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1952 

ГОДИНА 
За да се обезбеди применувањето на .пропорциите утврдени во Законот за општествениот-пла« на 

Федеративна Катодна Република Југославија за 1952 година, а со обзир ка изменетите односи ца пазарот, 
Пр е авди умот на Каро дната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија одлучува i 

I. 
Членот 1 — Втор дел — I глава — Задолжителен минимум на користењето капацитетот, платниот 

фонд и просечни отопи ка. акумулацијата и на опште стзе«к.нге фендози — по стопанските гранки во целост, 
по погоните' и тш народните републики од Законот за општествениот тока« на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија за 1952 година („Службен лист на- ФНРЈ", бр. 17/52), изменет со Указот за изменување 
просечните стопи ш акумулацијата и фондовите утврдени во Законот за општествениот план на Федера-
тивна Народна Република- Југославија за 19,52 година („Службен лист н>з> ФНРЈ", бр. 43/52), се менува 
дотолку што просечните стопи на акумулацијата и фондовите определени со сојузниот општествен план за 
следните погонски групации се намалуваат така "На изнекзув&а/г: 

П о г о н с к а г р у п а НР Стопа на АФ 

Во гранката 111 — Производство и рзсподелба на 
електрична енергија 
Електростопански систем 

со пло изменетата стопа да се применува 
Јавни електрани вон систем 
Термо електрани 
Хидроелектранњ 
Терм ©електрани 

со тоа шио изменетата стопа да се применува 
Во гранката 116 — Неметали 

Фабрики на рамно стакло 
Погони за влечено стакло 

со тоа што изменетата стбпа да се применува 
Во гранката 120 — Хемиска индустрија 

Погони за фирнис 
со тоа што изменетата стопа да се применува 

Погони за диететски препарати 

со тоа што изменетата стопа да се применува 
Погони на тутунски екстракти ѓ 

со тоа што изменетата стопа да се применува 
Во гранката 121 — Индустрија на градежни матери-

јали 
Фабрики за изработка на цемент-
ни производи 

со тоа што изменетата стопа да се применува 
Во гранката 124 — Текстилна индустрија 

Предилнццн 
(Предионица Тетово) 

со тоа што изменетата стопа да се применува 
Производство на грсж Т-16 

со тоа што изменетата Ciona да се применува 

Црна Гора 
од 1 јануари 1952 година. 

Србија 
Србија 
Србија 
Б и X 

од 1 октомври 19&2 година. 

100 (порано 360) 

100 (порано 196) 
76 (порано 145) 

254 (порано 439) 
50 (порано ИО) 

Србија 
од 1 јануари 1952 година, 

481 (порано 431 
односно 938) 

Македонија 3860 (порано 8461) 
од 1 октомври 1952 година. 

ФНРЈ 70 (порано 167) 
Хрватска 70 (порано 167) 

од 1 јануари 1962 година. 
ФНЃЈ 50 (терано ПО) 
Македонија 50 (порано НО) 

од 1 октомври 1952 година. 
-

Македонија 110 (DCtfSCIC 2С7) 
од 1 октомври 1952 година, 

Македонија 6€0 (порано 1574) 
од 1 јануари! 1952 година. 

Македонија 110 (терано 228) 
од 1 јануари 1952 година, 
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П о г о н с к а г р у п а НР Стопа на АФ 

Индустрија на кожи и обувки 
Погони на свињска кожа 

Во гранката 125 
ФНРЈ 
Србија 
Хрватска 
Словенија 

е : гог што изменетата стопа да се применава од 1 јули 1952 година. 
Од погонската групација 
Погони на ситна кожа се из 
јуна- ;но,ва погонска групација! 
Преработка на крзно 

со тоа што оваа стопа да се применува од 1 октомври 1952 година. 
Во гранката 126 — Индустрија на гума 

П р о и з в о д н о на гумени обувки Србија 
со тоа- што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година1. 

Во гранката 127 — Прехранбена индустрија 
Шкробари Македонија 

со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври 1952 година. 
Во данката 313 — Експлоатација на шумиве Црна Гора 

со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври; 1952 година. 
СООБРАКАЈ 

Во гранката 5И — Железнички сообраќај 
Погон на експлоатација 

со тоа што изменетата стена да се применува од 1 јануари 1952 година. 
Во гранката 512 — Поморски сообраќај 
Агенциски услуги: 
Во тоа: 

Агенцијата Белград 
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година. 

Во -рамката 513 — Речни сообраќај 
Патнички бродови Србија 

Хрватска! 
Теретан пловен парк 
Речни пристаништа 

Изменетите стопи за патнички бродови, терете« плове« парк и (речни АрИСШШита ќе ©е примен} L ст 
од 1 јануари 1962 година. 

Бродоремонтии работилници 100 (порано 380) 
со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 октомври 1952 година. 

Во гранката 515 — Друмски сообраќа! 
Возила за градски патнички соо-
браќај Србија бб (порано 110) 

(Вози Сад) 
Хрватска 5<5 (порано НО) 
(Осијек, Ријека, Дубровник) 

со тоа што изменетата стопа да се применува од 1 јануари 1952 година. 

И. 
Народните републики можат во границите на новите просечни стопи утврдени со овој указ да ги 

намалат просечните стопи на акумулацијата и фондовите во републичките закони за општествениот план за 
1952 година. 

HI. 
Овој указ ќе ис се поднесе на одобрение на Народната скупштина на Федеративна Народна Pemyv-

блика Југославија на нејзиното прво идно заседание. 

IV. 
Овој указ влегува во сила со денот на нег сивото донесување. 

У. бр. 1772 
16 октомври 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југе славија 
Секретар, Претседател, 

Мил« Перун ич! ис, е. р, д р рибар, е. р. 

100 (порано 4 Ш 
100 (морало 183) 
100 (порано 124) 
100 ('порано 466) 

350 (порано ~ ) 

850 (порано ШО) 

50 (порано 347) 

140 (порано 282) 

120 (порзно 228) 

1201 (порано 1603,3) 

56 (пк>ра«о 110) 
55 ~ 
55 (порано 110) 
55 (порано 180) 
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mi. 
Врз основа на чл. 74 точ, 6 од Устав,от на ФНРЈ, 

а во врока со чл. 71 од Законот за управните спорови, 
ГТргзидиумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА НЕДОПУСТЛИВОСТ ЗА ВОДЕЊЕ УПРАВНИ СПО-
РОВИ ПРОТИВ РЕШЕНИЈАТА ДОНЕСЕНИ ПО ЗА-
КОНОТ ЗА „ПАРТИЗАНСКА!* СПОМЕНИЦА 1941" 

I 
Не може да се води управен спор против реше-

нијата што ги донесува Министерот на народната од-
брана врз основа на Законот за „Партизанска'^ спо-
меница 1941". 

II 
Овој указ влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службениот лист .на Федеративна Кар.оди а 
Република Југославија". 

У. бр. 1789 
18 октомври 1952 година 

Белград 
Президиум т Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничгќ, е. р. др Иван Рибарче, р. 

605. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 ол Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на вна-
трешниве работи ка ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
УРЕДБАТА ЗА О Б И В А Њ Е Т О И ДЕЛОКРУГОТ НА 
РАБОТЕЊЕТО НА ВИШАТА ШКОЛА ПРИ МИНИ-
СТЕРСТВОТО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ФНРЈ 

Член 1 
Во Уредбата за« основањето и делокругот -на ра-

ботењето на Вишата школа 'При Министерството на 
е и ат рацин ит е работи на ФНРЈ (, , Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 75/48), во насловот и во членовите 1 и 2 
зборовите „Виша школа при Министерството' на вна-
трешни работи иа ФНРЈ" се заменуваат со зборовите 
„Виша школа за внатрешна утрава". 

Член 2 
Во членот 2 се додава став 2 кој гласи: 
„Вишата школа може да има помошни наставни 

установи: институти, кабинети, лаборатории, музеј, 
библиотека, како 'и дру*"и установи за практични ве-
жби". 

Член 3 
Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„Наставата во Вишата школа трае по правило че-

тири семестри". 
Член 4 

Членот 5 се менува и гласи: 
„За слушатели на Вишава школа можат да се 

примаат само службеници од {ресорот на (Внатрешните 
работи и офицери на Народната милиција) кои имаат 
потполна сре дна школа и ко« провеле во служба со 
ресорот на итната ситите работи најдолу една година. 

Запишаните слушатели • што имаат помала школ-
ска опрема од онаа што е предвидена во претходниот 
став, остануваат и натаму слушатели на Вишата 
школа". 

Член 5 
Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Слушател кој на крајот на секретарот не ќе по-

ложи испит најповеќе' од два предмета, може да по-
лага повторен" испит од тие предмета. Повторниот 
испит м о ^ е Да се полага! најповеќе двапати." 

, По ставот 2 се додава ков став 3 кој гласи: 
&СлуШ£тел кој не ќе положи испит од повеќе од 

два предмета, како и слушател кој ни по втор пат 
не ќе. го .положи повторниот испит, го губи правото 
на натамошно школување". 

Член 6 
По членот 7 се додава ное член 7а кој гласи: 
„На- крајот на школувањето слушателите полагаат 

дипломски испит. 
Слушател што не ќе положи дипломски испит 

може повторно да го полага уште двапати1. Размакот 
помеѓу поедини испити мора Да изнесува шест ме-' 
сеци. 

Предметите од кои се полага дипломскиот испит 
и начинот на- неговото полагање се определуваат со 
наставниот план." 

Член 7 
По членот 7а се додава! нов член. 76 кој гласи: 
„Дипломираните слушатели на Вишата школа здо-

биваат виша стручна спрема во смисла' на прописите 
за државните службеници." 

Член 8 
По членот 7*6 се додава нов член 7в кој гласи: 
„Слушател на Виша школа должен е да остане во 

Служба во ресорот на внатрешните работи најмалу 
двапати онолку време колку бил .на школување во 
Вишата школа. 

Министерот на внатрешните работи На ФНРЈ од-
носно министерот на внатрешните -работи на народ-
ната република може во оправда« случај да го осло-
боди слушатели од оваа. обврска". 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

18 Октомври1 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Потпретседател, на, Владата на ФНРЈ 
и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, е. р. 

60S. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за- овластување 
на Владата, на ФНРЈ за донесување уредби .поради 
согласување односите во стопанството со новиот 
стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОВИ ГЕ ЗА РЕВИЗИЈА 
НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОДНИЦЕ НА СЛУЖБЕ-

НИЦИТЕ НА НОВИ ЗВАЊА И ПЛАТИ 

Член 1 
Сроковине за ревизија на решенијата за преведеше 

на -службениците на државните органи и устатеви на 
нови звања и плати што се предвидени во поодделни 
прописи1 (чл. 74 од. Основната' yip сдб а за звањата и 
платите на 'Службениците на државните органи чл. 36 
од Уредбата за .звањата и платите на. службениците 
во1 здравствената) служба, чл, 48 о;д Уредбата за зва-
њата и платите на службениците во прос^етно-паучна-
та служба, — „Службен лист ка ФНРЈ", бр, 14/52; чи 
35 од Уредбата за работните односи и платите ка 
уметниците и помогле кат уметнички персонал, г:л. 55 
од Уредбата за звањата н платите на службениците 
на Народната бангга .на ФНРЈ, чл. 77 од Уредбата за 
звањата и платите на службениците на. поште7' хо-
теле гр аф еко- тел еф он ек ат а служба — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. ^0/52; чл. СЗ од Уредбата -?а ѕвања:а 
и платите на службениците во ветеринарната, служба 
~ „Службен, лист еа ФНРЈ", бр. 2-1/52: чл. 77 од 
Уредбата за- звањата и платите на железничкиот пер-
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сонал — ,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/52) — се 
продолжуват за еден месец. 

Комисијата на Владата на ФНРЈ може за поод-
делни служби да определи и подолг срок но најпо-
веќе до 1 јануари 1953 година. 

Член 2 
Оваа- уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ».Службениот лист еа Федеративна На-
родна Република Југославија". 

18 октомври 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито. с. р. 

ILn:pCi \:дл1ел .на Советот за законодавство 
п изградба ка народната власт 

на- Владата на ФНРЈ 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. -p. 

607. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата »ка ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Советот за наука« и култура на Владата на ФНРЈ, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ ВО ОДНОС НА ДРЖАВНИОТ ИНСТИТУТ 
ЗА ФИСКУЛТУРА ВО БЕЛГРАД НА ОРГАНИТЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1. Надлежноста на сојузните органи во однос на 

Државниот институт за фискултура во Белград, што 
е основан со Уредбава за Државниот институт за 
(Јпскултуоа во Белград („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 70/46), се пренесува на органите на Народа® Рс-
публнка Србија. 

2. Буџетските средства предвидени во сојузниот 
буџет за потребите на Државниот институт за фи-
скултура во Белград се пренесуваат на Народна Ре-
публика Србија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,,Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. 3485 
18 октомври 1952 година 

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

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

Министер на. Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за набаса 

и култура, 
Родољуб Чолаковић, е. р. 

. 608. 
Врз основа на чл. 41 од Основната ургдба за 

звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), Советот 
за законодавство и изградба на наредната власт на 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Комисијата на Вла-
дата на ФНРЈ, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПОЛОЖАИТЕ ВО НАРОД-

НАТА БАНКА НА ФНРЈ ВО ПЛАТНИ РАЗРЕДИ 
Член 1 

Долу наведените положам во Народната банка на 
ФНРЈ се распоредуваат во платните »разреди од чл. 3 
на Основната уредба за звањата и платите на'службе-
ниците на државните органи, и тоа«: 
1. Во Главната централа на Народната банка на ФНРЈ: 

а) положајот на Генералниот директор — во 
IV и Ш платен .разред; 

б) положајот на Главниот секретар и Директо-
рот на одделението за економски изучувања — од 
VI до IV платен разред; 

в) ло лож анте на директор: на Дирекцијата за 
краткорочни кредити, Дирекцијата за задружен и 
селско-стопански кредит, Дирекцијата за станбен и 
комунален кредит, Дирекцијата на емисијата и тре-
зорот, Дирекцијата за платен промет со странство, 
Одделението за односи со" странство, Организационата 
дирекција, Дирекцијата на воениот сервис. Дирекци-
јата на буџетот и општествената евиденција. Дирек-
цијата на фондовите и Одделението за арбитражно-
конjiyHKTури11 работи (берзи) — во VII и • VI платен 
разред. 
2. Во Главната централа на Народната банка на ФНРЈ 

и во централне за народните републики: 
— положаите: на директор на дирекција на смет-

ководство, директор на дирекција за заеми, главе« 
инспектор и главен ревизор — од VIII до VI платен 
разред. 

3. Во централне за народните републики: 
а) положајот на заменик на генерален директор 

на централи — од VI до IV платен разред; 
б) положаре: на секретар на централа, дирек-

тор на одделение за економски изучувања, директор 
на дирекција за краткорочни кредити, директор на 
дирекција за задружен и селско-стопански кредит, 
директор на дирекција за станбен «и комунален кре-
дит, директор на дирекција »на емисија и трезор, ди-
ректор на дирекција "за платен промет со странство; 
директор на одделение за односите со странство, ди-
ректор на организационата дирекција, директор на 
дирекцијата на воениот сервис, директор на дирекција! 
на буџетот и општествената евиденција, директор на 
дирекцијата на фондовите и директор на одделението 
за арбитра1жно-конјункту,р1ни работи (берзи) — од 
VIUI до VI платен разред. 

4. Во Главната филијала на Автономната Покраина 
Војводина и Главната, филијала на Автономната 

Косовско-метохиска Област: 
положаите на директор на главна филијала — 

во VII и VI платен разред. 

5. Во филијала на Народната банка на ФНРЈ: 
а) во X платен разред, положајот на директор 

на филп јр ла со до 90 илјади минут — ман ипу дацин; 
б) во IX платен разред —, положајот на дирек-

тор на филијала со преку 90 до 200 илјади минут — 
манипулации; 

в) во VIII платен разред — положајот на ди-
ректор на филијала со преку 200 до ЗОО илјади минут 
— манипулации; 

г) во VII платен .разред — положајот на дирек-
тор на филијала со преку ЗОО илјади минут — мани-
пулации. 

Член 2 
Службениците на положаре наведени во овој 

правилник примаат основна плата спрема положајот. 
Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ во со-

гласност со персоналната комисија при Главната цен-
трала донесува решенија за поединечното определу-
вање на платниот разред. 

Член 3 
На службениците што се наоѓаат на положаите 

опоменати во чл. 1 од овој правилник, а кои би 
имале поголема основна плата спрема звањето, ќе им 
се исплатува сон сз ната плата спрема звањето што го 
имаат. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", на кој ден преста-
нува важноста на Решението за пр ©водење на поло-
ж е т е во Народната банка на ФНРЈ во платни разре-
ди бр. 1768 од 23 јуни 1952 година ц Решението за 
распоредување на п о л о в и т е во ВДродн&та банка на 
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ФНРЈ во платни разреди бр. 23.30 од 13 септември 
1952 година. 

Бр. 2500 
7 октомври 1952 година 

Белград 
Потпретседател 

на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт 

на Владата на ФНРЈ 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. p. 

609 . 

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 
увозот на стоките и за девизното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ОГРЕВНО 

ДРВО НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 
1) Количината на огревно дрво наменета за извоз 

во 1952 година со Наредбата за оицред ел ување коли-
чини за поодделни производи наменети за извоз 
( „Служен лист на-ФНРЈ" бр. 45/52), се наголемува 
од 200.000 м* на вкупно 500.000 м*. 

2) Оваа наредба влегува, во сила веднаш. 
Бр. 6924 

18 октомври 1952 година 
Белград 

По овластеше 
од Стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ 
Министерот на Владата на Ф1ЈРЈ 
Претседател на Советот за селско 

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

610. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („'Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ НА СЕМЕТО 

НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 
1) Во 1952 година се дозволува извоз на долу 

наведеното семе во следни количини: 
семе од луцерка 220 тони 
арпаџи« 700 тони 

2) Раоподелба на количините наведени во точ. 1 
од оваа наредба врши Управниот одбор на Сојузната 
трговска 'комора. 

3) За случај на и е дриу в ање на .количините наве-
дени во точ. 1 од оваа наредба, овластените извозни-
ци можат да поднесат до Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ, преку Сојузната трговска комора, 
образложен предлог за определување нови •количини'. 

4) C iaa наредба ќе се применува од 10 октомври 
1952 година и со неа се менува точката I тод ЗЈ од 
Наредбата за забрана на извозот 'На селско-стопански 
и .индустриски оро тзв оди („Службен лист ној ФНРЈ", 
б х 45/52) доколку се однесува на семето од луцерка 
и арпаџик. 

Бр. 5222 
16 октомври 1952 година 

Белград 
По овластенине 

од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

стопанство и- шумарство, 
ток; МијаШо Тодоров^ , е. р. 

611. 
Врз основа на точ. 1 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за пропишување 
цени- н тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бјј. 39/52), 
Стопанскиот совет на Владата на. ФН)РЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ ПРОМЕТОТ И ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИТЕ 

ВИНА И РАКИЈА 

1) Во Наредбата за прометот и цените на при-
родните вина и ракија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/52) се додава нова точка 6-а, која што гласи: 

„Со парична казна до 10.000.— динари ќе се кави« 
за прекршок: 

а) производителот кој спротивно на одредбите 
на ст. 1 тсч. 2 од наредбата продава вино и ракија 
на дневните »пазари на кои се продаваат животни 
прехрани или на друго место во« местото определено 
од 'надлежниот државен орган за продажба на оиие 
производи; 

б) производителот кој спротивно на одредбата 
на ст. 2 точ. 2 од наредбата виното или ракијата ги 
продава на мало-(ги крчми); 

в) производителот во лозјарбште краишта, кој 
спротивно на одредбата од точ. 3 на- наредбата -про-
дава вино или ракија со точење, иако не&а дозвола 
за точење алкохолни пијалоци." 

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 6976 
20 октомври! 1952 година 

Белград 
По овластенине 

од Стопанскиот севет на Владата 
на ФНРЈ % 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

612. 
Врз основа на точ. 9 и И од Наредбата за сузби-

вање на комошоозата златица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 42/47) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАШЕ ПОДРАЧЈА ЗАРАЗЕНИ СО 

КОМПИРОВА ЗЛАТИЦА 

1) Подрачја заразени со компирова златица во 
1952 година се: 

На територијата на Народна Република Хрватска: 
подрачјата на народните рдбdfe на околиите: Бузет, 
Вараждин, Врбов««, Делиоце, Доња Стубица, Загреј, 
Зел ина, Златар, Иранец, Клањец, Копривница, Кра-
тина, Крижев-ци, Лаби«, Лудбѓрег, Пази«, ПоЈеч, Пре-
града, Прелог, Пула, Ријека, Сам обор и Чаковец. 

На територијата на Народна Република Словенија: 
а) подрачјата на народните одбори на градовите: 

Љубљана, Марибор и Цеље; 
б) подрачјата на народните одбори на околиите: 

Горица, Кочевје, Крањ, Кршко, Љубљана околица, 
Љутомер, Марибор- околица', Мусака Собота, Ново 
Место, Радовљица, Постојна, Птуј,' Оежана, Словељ-
градец, Толмин, Трбовље, Цеље околица и Шоштањ. 

2) Со оваа наредба се менува точ. 3 од Наредба-
та за начинот на превожење™ на компир од 'подра-
чјата заразени со компирова зеница („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 44/51). 
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3) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
* објавувањето во „Службениот лист иа Федеративна 

Народна Република Југославија", 
ђр. 6909 

18 октомври 1952 година 
Белград 

По овластени^ 
од Стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карр.5еговкќ, е. p. 

613. 
Врз основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

& со цел да се изврши Уредбата за редот во луки те 
е,Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/50), Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, (во согласност со Министерот на поморсгвото 
на ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ, до-
делува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА 
ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ПОСАДАТА И ПАТНИ-
ЦИТЕ НА БРОДОВИТЕ в о ПОМОРСКИТЕ: ЛУКИ НА 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

' 1. — Во Наредбата за тарифата за лекарски пре-
глед на посадата и патниците на бродовите во помор-
ските луки на Федеративна Наводна. Република Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/51 и 2/52), 
точ. 4 се менува- и гласи: 

„Надоензлата по тарифата од топ. 2 на оваа на-
редба" ја плаќа бродот, а ја наплатува лузната капе-
ланија односно лузната испостава. Наплатената на-
докнада оди во целост во корист на државниот орган 
жл-и здравствената установа- чијшто лекар во свое 
редовно работно Бреме извршил преглед па посадата 
и патниците од бродот. Ако таков лекар прегледот 
го извршил вон своето редовно работно време, по-
ловина од наплатената надокнада оди .во корист на 
•државниот -орган или здравствената установа, а по-
ловина! во- корист на лекарот. Ако прегледот го извр-
шил лекар што се занимава исклучително со приватна 
•пракса, наплатената надокнада му припаѓа на овој 
'лекар. 

2. — Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна- Република- Југославија". 

Бр. 9331 
16 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наредно 
здравје и -социјална политика, 

тр Павле Грегорић, е. р. 
Согласни: 

Министер иа ло\-ОТУ ств ото на ФНРЈ, 
Макс' е. р. 

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

614. 
Врз основа на чл. 28 од Законот за избирачките 

•опиши« Советот за законодавство, и изградба на на-
родната ©ласт на Бла тата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕ!© ЗА РЕВИ-

ЗИЈА И - ПРЕПИШУ** АЊ-, Ѓ?А ИЗБИРАЧКИТЕ 
о д с е ц и • 

Првата р е ч е л а на стапот л под II од Капат-
е гвието за ревизија и препишувале на избирачките 
списоци („Службен лист на! ФНРЈ", бр. 104/49) се 
менува и гласи: 

„За да се олесни утврдувањето на избирачкото 
право на воените лица во случаи кога избирачкото 
право на граѓаните за избирање определени органи 
•на државната .власт е условено со тоа да се тие 
постојано настанете на определено подрачје, активни-
те воени лица (офицери, подофицер^ воени службе-
ници и питомци на воените школи) ќе бидат како 
државни службеници запишани! во избирачкиот список 
што се води за местото на чие подрачје се постојано 
настане?!!, без обзир на, тоа дали -се воведени и во 
воените избирачки- списоци." 

( Бр. 2603 
21 октомври 1952 година 

Белград 
Претседател 

на Советот .за законодавство и изградба-
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. р. 

615. 
Врз основа на точ. 2 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за нр опит ување 
цени и тарифи („Службен лист ка ФНРЈ", бр. 39/52), 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ 

ЗА ПРЕБОЗЕЊЕ ХРАНА ЗА ДОБИТОК 
1) Во Решението за намалување на тарифните 

ставови за превожење храна за добиток („Службен 
ЛИФТ на ФНРЈ", бр. 46/52) се вршат следни измени и 
Дополнувања: 

На крај на точ. 1 под а) се додаваат зборовите 
'„како* и сурова пчснкарна дрождина". 

На крај на точ. 1 под б) хе додаваат зборовите 
„како и сува пченкарна дрождина, погача од пченкар-
ни клици и уљени (сончогледовн) погачи". 

На крај на точ. 2 после зборот „армија" место 
точка се паЈва запирка и се додаваат зборовите „како 
и за превожење пратки на храна за добиток чии при-
матели се државни селско-стопански добра, државни 
и задружни економии, селаиоки работни задруги и 
набазас-ripода®::и задруш". 

Нч. точката 2 и се додава втор став, кој гласи: 
„Намалените тарифни ставов« од точ. 1 на ова 

решение важат и за превезена тражи на суви ре-
занци од шеќерна репа, уљени погачи и погачи од 
пченкарни клици кои врз основа на склучениот дого-
вор, производителите (про к>з во ди т е дни т е претпријати-
ја) па шеќер, уље. и скроб им ги испорачуваат на 
индивидуалните производители на шеќерна репа, сон-
чоглед или скробни плодови." 

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

Бр. 6871 
17 октомври 1052 година 

Белград 
По ов д а л е к е 

од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

616. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за оси осите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА 
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ЛИПАТА ШТО ГИ 
ИСПРАЌААТ СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 

СТРАНСТВО 
1) Издатоците за смучио усовршување на лицата 

што га испраќаат стопанските^^езадаадатиха по гдран-
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ство врз основа <на спогодбата со Организацијата за 
техничка помош на СОН и со Меѓународната органи-
зација на трудот, стопанските претпријатија можат да 
ги исплатуваат на терет на фондот за самостојно ра-
сполагање. 

2) 'Исплатата на издатоците за стручно усовршу-
вање на додата, осем издатоците од претходна® 
точка од ова решение, ќе се врши спрема Соопште-
нието на Централната комисија при Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ за примена- на пропорциите од 
општествениот план за елементите на фондот на пла-
тите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/52). 

3) Ова решение ќе се »применува од 1 октомври 
1952 година. 

Бр. 6975 
18 октомври 1952 година 

Белград 
По овластените 

од Стопанскиот сомет на Владан 
на ФНРЈ 

.Министерот на Владата, на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

617. 
Врз основа на чл. 26 од Уредбата за основите на 

работењето и за фондот на платите на трговските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАБАТОТ ЗА СОЛ 

1) Кога трговските претпријатија на големо или 
иа мало набавуваат сол по цените во продажбата на 
мамо, производните односно увозните претпријатија 
ќе им одобруваат рабат што ќе го утврдат со меѓу-
себна спогодба. 

2) Кога трговските претпријатија на големо им 
продаваат сол на трговските претпријатија на мало, 
трговските (претпријатија на големо ќа одобруваат 
рабат што ќе го утврдат со меѓусебна оног о дб а. 

3) Ова решение влегува* во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија", на кој ден престанува 
да Јважи Р ш ш и е т о за рабатот за- сол („Службен 
лист на ФНРЈ , бр. 24/52). 

Ќр. 6012 
18 октомври 1952 година 

Белград ; 
По овластение 

од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

618. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за укинување на 

Новинарската и дипломатска висока« школа во Бел-
град („Службен лист на ФНРЈ", б|р. 37/52), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕМИ-
НУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ 6 Д УКИНАТАТА НОВИ-
НАРСКА и ДИПЛОМАТСКА тсо\<к ШКОЛА ВО 

БЕЛГРАД НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ 
1) Точката 3 од Решението за преминувале на 

сг упатите од укинатата Новинар ока и Л&ИОМатска 
висока школа во< Белград на- други факултету („Слу-
жбен лг.ст на ФНРЈ", бр. 41/52) се менува и гласи: 

„На студентите од укинатата Новинарска и дипло-
матска висока школа што ќе ги продолжат студенте 
на факултетите од точ. 1, ai имаат шест заверени се-
местри1, советот на оди осмиот факултет ќе им го 
н е з н а е дополнително V и VI се.?-:'., о ед Новинар-
ска ш дипломатска висока школа ако ги положат 

сите заостанати испити за тие семестри до запишу* 
вашето во зимскиот семестар на школската 1953/54 
годиш, Во тој случај запишаните семестри на однос-
ниот факултет во школската 1952/53 година им со 
признаваат како следни семестри, т. е. седми односи® 
осми." 

2) Ова решение влегува во оила со денот на об ја«" 
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 7402 
14 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука е 
култура, 

Родољуб Чолаковић, е. р. 

6 1 9 , 
Врз основа на точ. 6 на чл. 11 и чл. 16 од Зан 

конот за печатот донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ВНЕСУВА И РАСТУРА ВО 

ФНРЈ ВЕСНИКОТ „ЖУРНАЛ МОСКОВСКИ 
ПАТРИАРХИИ" 

Се забранува да се внесува во Федеративна На« 
родна Република Југославија и да се растура во 
земјата весникот „Журнал московском патриггохш", во 
»здание на Московската* патријаршија на руски јазиЈ^ 
бидејќи тој да- содржи написи, со кои се одобрува т 
помага дејствувањето на надворешните непријател* 
на Федеративна. Нап од на Република Југославија. 

IV бр. 14396 
7 октомври 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

620. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру* 

женијата, соборите и други јавни собранија, а по 
исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 о>л 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 
НА СОЈУЗОТ НА ОДГЛЕДУВАЧИ НА РАСНА ЖИ-

ВИНА, КУПИНИ, ГУЛАБИ И ПТИЦИ НА ФНРЈ 
Се одобрува според поднесените правила, оси®* 

вањето и работењето на Сојузот на одгледувани џџ 
расна живина, куниќи, гулаби и птици на ФНРЈ w 
седиште во Зрењанин, а со дејност на територијата! 
на Федеративна Народна Република Југославија. 

IV бр. 7477 ^ ; 
9 октомври 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ^ 
Александар Ранковиќ, е. р. 

621. 
Врз основа на чл. 16 од Уредбата за Јпостшката 

за откажување .работен однос на работниците и 
службениците на стопанските организации („СлуУфеЅ 
лист на ФНРЈ", бр. 20/52), а т о претходно п р и б а в и 
мислење од Централното' веќе на Сојузот на синди-
катите на Југославија', давам 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 9 ОД УРЕДБАТА 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ РАБОТЕН ОД* 
НОС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во членот 9 ст. 1 од Уредбата за постапката за 

откажување работен однос на работниците и ел 
нивите на стопанските организации е речено, де* 
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ветот на околне,ката (градската) арбитража се состои 
СЛ то еден (Цоетстаѕнѓж • мерниот еииджсадеи совет, 
стопанската организација што го дала отказот и око-
лискиот (градскиот) народен одбор. 

Овој пропис доколку се работи за отказ што му 
го дал на работиш: односно и ам »стекна привате« 
работодавец треба да се пржени, така-, 'Приватниот 
{работодавец што ГО дал отказот да не МОЖЕ да. би^С 
член на. советот ка скопската! (градската) арбитража! 
за решавање по тој ' отказ, туку на неговото косто 
да доаѓа, кжо негов претставник, лицето што- ќе го 
определи - занаетчиската комора на додатната оженија 
.(град). 

Бр. ит 
20 октом. :јц -год кп а 

Белград 
Министер »а Владата -на Ф1.*'Ј 

Др ете е дат ел на- Советот за нафо дно 
* здравје и социјална политика, 

др Павле Грегорић, е. р. 

ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНАТА 

ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ 

„Службени лист Бојне управе ЈНА Југословен ене 
вене Слободне територије Трета" во бројот 7 од 25 
јсептеодврв 1952 година- објавува : 
f Наредба бо. 44 за ' прошарување е алки оста иа 
уредбата -на Владата ка ФНРЈ за основите иа рабо-
тењето и за фондот на платите на трговските прет-
пријатија; 

Наредба бр. 46 за проширувања важноста ка 
Уредбата на Владата) н <ШРЈ 4® сттаЏ&ќто^м за 
социјално oc^yipysai^.e и за , временото управување со 
средбата'l.3ai-; содај&шо 'осигурувале; 

•Наредбае бр. 4$. ва ,< (цро^ру^ваље важноста »на 
Уредбата на.Владата.на ФНРЈ ѓа, магбријалгно^о^обез-
бедување и другите , гарав а на работниците и службе-
и-ицкте' што 'се .наоѓаат в р е ч к о вон работен однос; 

Наредба бр. 47 за проширување важноста иа 
Уредбата на • Владата ка ФНРЈ за забрана да се за-
ковуваат жените и младината иа -одовделећи работи; 
! Наредба бр. 48 'за проширување в амси оста на 
Уредбата .на Владата ка ФНРЈ за постапката за отка-
жување на работниот однос на-работниците и службе-
M U F e ка стопанските организации; 

Наредба бр. 49 за проширување важноста на 
Наредбата. на Стопанскиот совет'иа Владата на ФНРЈ 
за 'Пресметување цепате ириг увозот односио шеов от; 

Наредба бр. 50 за проширување важноста на 
Уредбата на Влагата на ФНРЈ за таксите во управните 
шорови; 

Наредба -бр. 51 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за припојување' фондо-
вите за механизација и инвестициона изградба иа 
вадружчото селско стопанство кон околиските сојузи 
на земјоделските задруги; 

Наредба бр. 52 за проширување важноста на 
Основниот закон за санитарната- инспекција; 

Наредба бр. 53 за и потиру® ање важноста иа 
Уредбата на Владата иа ФНРЈ за уписот на поморски-
те б р а д о м и кајали на ФНРЈ; 

Наредба бр. 54 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за бродските исправи 
и книгите на бродовите на трговската морнарица; 

Наредба бр. 55 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата »на ФНРЈ за надлежноста за во-
дење постапка еа поморските прекршоци; 

Наредба бр, 56 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата н а ФНРЈ за редот во буките; 

'Наредба бр. 57 за itfp одобрување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за б а ж д а р е њ е Н% 
пом врските бредови. 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
Ср 1г->з?пув?"-7 претплатниците на „Службениот 

лист ш jsito ке ја измириле разликата бо 
претплатата за 1§Г>2 година дека ќе им се. згттре ли-
стот од нареднио ѕ бг. ој, 

Оваа разлика е барана со соопштението ш*о е 
објавело на последната страна од „Службено? ; . ; . г 
на ФШ>Ј" бр. 30 од 4 јуни оваа година нега е ис 
тенк и чековната уплатница. 

е О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

603. Ука.з за .изменување просеаните стопи на 
a'Ky îy jibiTiij ат а и фондовите утврдени во За-
конот за општествениот план на Федера-
тивна Народна Република! Југославија за 
1952 година : 

604. Указ ѕѓ недопустливост за водење управни 
спорови ppQrjro решенијата донесени по За-
конот за „Наготи запек ат а споменица 1941" 

605. Уредба за изменувањата и дополнувањата 
на Уредбата за основањето* и делокругот на 
работењето на Вишата никола при Министер-
ството па внатрешните работи- на ФНРЈ — 

605. Уредба за) -продолжување сроковите за ре-
визија на решенијата за орев одење на слу-
жбениците на нови звања и плати 

607. Решение за пренесување надлежноста на со-
јузните органи во однос на Д р е в н и о т ин-
ститут за фискултура во Белград на орга-
ните на (Народна Република Србија 

608. Правилник за* распоредување на положаите 
во Народната банка на ФНРЈ во платни ра-
зреди . 

609. Наредба -за наголемување количината на 
огревно дозо наменето за ш е оз 

610. Наредба за сведену ват^е количините на 
семето наменето ѕа извоз 

611. Наредба за дополнување на Наредбата за 
регулирање прометот и цените на природ-
ните вина и ракија : 

612. Наредба за определување подрачја заразени 
•со компирова златица 

613. Наредба за изменување на Наредбата за та-
рифата за лекарски! преглед на посадата и 
патниците на бродовине во поморските луки 
на ФНРЈ 

614. Напатствие за изменување на Напатствие© 
за ревизија и препишување на избирачките 

615. Решение за изменување И' дополнување на 
Решението за намалување на тарифните ста-
вови за хвревозе-ње храна за добиток 

616. Решение за начинот на исплата издатоците 
за стручно усовршување на лицата што 
ги испраќаат стопанските претпријатија во 
странство 854 

617. Решение за рабатот за сол 855 
61в. Решение за изменување на Решението за 

преминување на студентите од укинатата 
Новинарска и дипломатска ©»сока школа -во 
Белград на други факултети — 

619. Решение за забрана да се (внесува и 'растура 
во ФНРЈ ^веошжит „Журнал москоѕскои па-

620. Решение за одобрувајте обивањето и ра-
ботењето на Сојузот на, одгледувач!* на ра^ 
с а ж и в и , н а , < кѕушќи, гулаби и птици на 

621. О б ј а с н е н и е ^ , при&шубаре на членот 9 од 
Уредбата за^нс^тадаата^ отка^ува^е рабо-
тен /однос ра^бот^идите" и службениците 
на стопанските оргаЃдазадни -<- ' — — 

849 

851 

851 

851 

852 

852 

— 853 
на 

853 

853 

853 

854 

854 

854 

— 855 

855 

855 

855 


