
Служј 
На ФЕДЕРАТИВНА НЛЈЧЈ 

^ 5 3 " 

Ѕ 1иађвп1.11вва1к НШ 
Ѕ к О р Ц в 

^ г г VI%/ (Д 

,СЛУЖЕН имет ОД ФН1-Ј' излегува 
во потреба, во српско, жргшско ела 
венечно в македонско издание - Огла 
еа ио тарифата. - Жиро смеѓ на при 
Наредната банка аа ФНРЈ за прет. 
плпгч П одделив изданија бр 10М т ш 

I за огласи 1032 .̂221 

Среда, 2 октомври 1957 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 41 ГОД. XIII 

Цена на ОВОЈ број е дин Ч Прет-
платата за 183? година мз и м ш 17ОД.— 
дин., а за странство гѕооѓ- динари " 
РеаакциЈа: Улица Краљевиќ^ Марка 
бр. 9.( о Телефони: Редакција 28-838, 
А ДАЈ и ние Трапи Ја" 28 276 продажно од-
деление 22-619 тел централа 28-010. 

528. 
Врз основа на членот 24 став 3, во врска со 

членот 3 став 1 под 5 од Уредбата за заемите, за 
инвестиции („Службен лист на ФНРЈ"^ бр. 31/56), 
во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за 
работи на стоковниот промет, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д В А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА ,НА-

БАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА 

1. Во Списокот на производите на машиноград-
бата од сериска изработка кои можат да се прода-
ваат на среднорочни кредити во смисла на Наред-
бата за давање заеми без конкурс за набавка на 
определена опрема, кој е составен дел од Наредбата 
за давање заеми без конкурс за набавка на опреде-
лена опрема („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/57), 
на крајот на групата производи IX Машини за 
мелничката индустрија, се додава нов реден број 
18, хој гласи: 

„16) пекарски печки". 
2. Во групата производи XII Сообраќајни ,во-

зила, наместо „50%" се става „30%". 
Во истата група во следниот ред пред зборот: 

„камиони" се става цифрата ,Д)". 
Во истата група под зборот: „камиони" се до-

даваат нови редни броеви 2 и 3, кои гласат: 
„2) кипери 
3) автобуси". 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 18075 

20 септември 1957 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с / р. 

^ 2 9 . 

Врз основа на членот 18 став 6 од Уредбата За 
платите на работниците на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр, 18/57), Секрета-
ријатот за трудот на Сојузниот извршен совет про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ПОСТОЈАНИТЕ АРБИТРА-
ЖНИ КОМИСИИ ВО ПОСТАПКАВА ЗА ДОНЕСУ-
ВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Постојаната арбитражна комисија ја врши ра-

ботата во арбитражни совети. Бројот на арбитра-
ж и т е совети се утврдува според обемот на рабо-
тењето на арбитражната комисија, 

Арбитражниот совет се состои од претседател 
и читири чпена, од кои два члена се претставници 
на синдикалната организац.ија, а два члена прет-
ставници" на комората од ,онаа стопанска дејност на 

која и' припаѓа стопанската организација чиј тари-
фен правилник се донесува. 

Во арбитражниот совет, кога работи. во постап-
ката за донесување на тарифните правилници на 
претпријатијата за воени потреби што произведу-
ваат убоен материјал и експлозив, наместо претстав-
ници на комората влегуват претставници на Држав-
ниот секретаријат за работи ца народната одбрана, 

Член 2 
Соборот на производителите на народниот од-

бор на околијата ја утврдува листата на членовите 
на постојаната арб,итражна комисија, и тоа од 
еден или повеќе претставници на народниот одбор 
на околијата, од претставници на синдикалната ор-
ганизација и од претставници на коморите. 

Синдикалната организација и коморите ги пред-
лагаат своите претставници за членови на постоја-
ната арбитражна комисија во почетокот на годината. 

Органот на управата на народниот одбор на 
околијата надлежен за роботите на трудот и ра-
ботните односи го именува во секој одделен случај 
претседателот на арбитражниот совет — помеѓу 
претставниците на н^р^даиот од^ор на околијата 
и по двајца членови до арбитражниот совет — по-
меѓу претставниците на синдикалната организација 
и коморота од листата што ја утврдил соборот на 
производителите на народниот одбор, на околијата,' 

Во арбитражниот совет задолжително влегува 
еден претставник на комората од онаа стопанска 
дејност на која и' припаѓа стопанската организација 
чиј тарифен правилник се донесува. 

Член 3 ш „ 
Стопанската организација, советот на народниот 

одбор на општината надлежен за работите на тру-
дот и работните односи или синдикалната органи-
зација можат да стават приговор против определу-
вањето на членовите на советот. 4 

Ако стопанската организација, советот на на-
радниот одбор на општината надлежен за работите 
на трудот и работните односи или синдикалната ор-
ганизација стават приговор протиз определувањето 
на членовите на советот, органот на управата над-е 
лежен за работите на трудот и работните односи 
ќе одреди нови членови на советот, Ако органот 
наѕ управата на наредниот одбор на околијата над-
лежен за работите на трудот и работните односи 
не го уважи приговорот ,писмено ќе го извести за 
тоа подносителот на приговорот, а подносителот на 
приговорот може да му изјави жалба на советот на 
народниот одбор на околи.јата надлежен за работите 
на трудот и работните односи. 

Член 4 
Работите на записничар и администрацијата на 

арбитражниот совет ги врши секретарот на арби-
тражниот, совет. 

Должноста секретар на арбитражниот едает ја 
вршат, по правило, службеници на народниот од-
бор на околијата со правна спрема, покрај својата 
редовна должност. Претседателот на народниот од-
бор на околијата ги определува службениците кои 
постојано ќе ја вршат должноста секретар на арби-
тражниот' совет ве текот на годината. 



Страна 718 - Број 41 .. А ^ С Д ^ В Ш ЛИСТ НА ФНРЈ ^ ^ С р е д а , 2 октомври 1957 

Член 5 
Арбитражниот совет вода уписник на предмет 

тоте со следните податоци: 1) реден број; 2) ден на 
приемот; 3) фирма на стопанската организација чиј 
тарифен правилник се донесува; 4) назив в а 1фед-
лаганот што и' го доставил предметот на постоја-
ната арбитражна комисија; 5) кратко назначување 
на содржината на одлуката и 6) ден на отпремата 
ќа предметот. 

Член 6 
Арбитражниот совет има свој печат и штембил 

со следниот текст: „Арбитражен совет на народниот 
одбор на околијата а (седиште на 
советот и државен грб). Ако има повеќе совети во 
иста околија, во текстот треба да се внесе ознаката: 
први, втори, итн. совет. 

Штембилот, покрај наведениот текст, има и ме-
сто за запишување на бројот и датумот. 

Член 7 
Предлогот на тарифниот правилник за кој не 

постигнале спогодба народниот одбор на општината, 
работничкиот совет на стопанската организација и 
синдикалната организација му се доставува на ар-
битражниот совет со потребни објаснувања, а осо-
бено во поглед на спорното прашање. 

Член 8 
" Претседателот на арбитражниот совет го ра-

згледува доставениот предмет и презема потребни 
мерки да се присоберат потребни податоци. 

Стопанската организација, народниот одбор на 
општината и синдикалната организација се должни 
на арбитражниот совет да му ги достават бара-
ните податоци. 

^ Член 9 
На седницата на арбитражниот совет на која се 

разгледува тарифниот правилник можат, по одлука 
на претседателот на советот, да се повикаат и прет-
ставници на органите што учествувале во донесу-
вањето на предлогот на тарифниот правилник. 

Член 10 
За текот на седницата на арбитражниот совет 

се води записник кој треба да содржи:' 
1) пилиња на претседателот и на членовите на 

а рбитражниот' совет; 
2) означување на стопанската организација чиј 

тарифен правилник се донесува; 
3) означување на органите што учествувале во 

донесувањето на тарифниот правилник; 
4) имиња на претставниците на органите од точ-

ката 3, ако се повикани и се присутни на седницата; 
5) фактите важни за донесување на одлука; 
6) одлука за спорното прашање во тарифниот 

правилник. 
Записникот го потпишуваат претседателот, чле-

новите на советот и записничарот. 

Член 11 
Одлуката на арбитражниот совет за спорното 

прашање во тарифниот правилник се приложува 
кон текстот на тарифниот правилник и е негов 
составен дел. 

Одлуката ј а потпишуваат претседателот на со-
ветот и записничарот. 

Тарифниот правилник со одлуката му се доста-
вува на народниот одбор на општината, кој е дол-
жен тарифниот правилник да и' го достави на сто-

" панската организација и за одлуката да ја изве-
сти синдикалната организација. 

За претпријатијата за воени потреби што про-
изведуваат убоен материјал и експлозив тарифни-
от правилник со одлуката му се доставува на Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
бранеа. 

Член 12 
Ако органите што учествувале во Донесувањето 

на тарифниот правилник дополнително ќе поетиве 

ват спогодба ва спорното прашање и за тоа ја из-
вестат постојаната арбитражна комисија цред таа 
да донесе своја одлука, арбитражната комисија ќе 
му го врати предметот како свршен на органот лга 
управата на ^народниот одбор на општината над-
лежен за работите на трудот и работните односи, 

Член 13 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за работата на ар-
битраживе комисии во постапката при донесува-
њето На тарифните правилници па стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ, бр. 13/56). 

Постојаните, арбитражни комисии формирани 
според поранешните прописи од страна на репу-
бличките изврши совети, кои во смисла на членот 
8в став 1 од Уредбата за платите на работниците 
на стопанските организации во текот на 1957 го-
дина ќе ги вршат своите функции, ќе работат до 
своето расформирање според одредбите на Пра-
вилникот за работата на арбитраживе комисии во 
постапката при донесувањето на тарифните пра-
вилници на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/55). 

Член 14 
Овој правилнине влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 1752 

5 септември 1967 година 
Белград 

Го заменува 
секретарот за трудот 

на Сојузниот извршен совет 
Помошник на државен секретар, 
Инж. Спасоје Велимнровиќ, с. р. 

530. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 

16 од Законот за здруженијата, собирите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/46), 
врз основа на членот 13 од истиот закон, сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА ВЕТЕРИНАР-

НИТЕ ТЕХНИЧАРИ НА ФНРЈ 
Се одобрува, спрема поднесените правила, осни-

вањето и работата на Сојузот на друштвата на ве-
теринарните техничари на ФНРЈ, со седиште во 
Белград а со дејност на целата територија на Југо-
славија. 

П/З бр. 11379 
20 август 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работ, 
Светислав Стефановиќ, с. р̂  

531. 
По исполнувањето на условите од чЛ. 14, 15 и 

16 од Законот за 'здруженијата, собирите и другите 
јадени собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, со-
јузниот Државен секретаријат за внатрашни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ЕТИОЛОШКОТО ДРУШТВО НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Со одобрува, т р е м а поднесените правила и 
програма за работа, оснивањето и работата на Етно-
Ш Ш ) друштво ш Југославија, со седиште во 
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Белград, а со дејност на целата територија на Југо-
славије. 

11/3 бр. 29068 
.7 септември 195? година 

Белград 
Државен секретар 

1 за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

532. 
Врз основа на членот 24 став 5 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56) и точката 8 од Наредбата за давање заеми 
без конкурс за набавка на определена спрема („Слу-
жбен лист на ФНР", бр. 35/57), Југословенската 
инвестициона банка, во согласност со сојузниот Дрг 
зкавен секретаријат за работи на финансиите, про-
пишува ' 

У П А Т С Т В О 
3 4 ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНА ДОМАШНА ОПРЕМА 
I. Југословенската инвестициона банка ќе им 

дава заеми на стопанските организации од Општиот 
инвестиционен'фонд во смисла на Наредбата за да-
вање заеми без конкурс за набавка на определена 
опрема, под следните поблиски услови: 

1) барање за заем можат да поднесуваат стопан-
ските претпријатија, задругите и нивните деловни 
сојузи, како и установите со самостојно финанси-
рање; ' е 

2) барањето за заем треба да ни содржи овие 
податоци: 

а) целта за која се бара заемот; 
(јј), височината на заемот; 
в) износот на делот од куповната цена што 

оаемобарателот ќе го положи од сопствените сред-
ства при склучувањето на договор за купување на 
опрема; 

г) срокот за исплата ^на заемот кој заемобарате- „ 
Лет го нуди; 

д) од кои средства заемобарателот го обезбедува 
гарантниот износ и дел "од куповната цена што го 
полага од сопствените средства. 

Износот, на делот од куповната цена кој заемо-
барателот од сопствените средства' го вложува во 
купување на опрема не може да биде помал, а сро-
кот за исплата на заемот не може да биде подолг 
одошто тоа е пропишано' со Наредбата за давање 
заеми без конкурс за набавка на определена опрема. 

И. Кон барањето за заем заемобарателот по-
днесува: 

1) инвестиционен елаборат според чл. 17 и 18 
од Уредбата за заемите за инвестиции. 

Место инвестициониот елаборат заемобарателот 
може да поднесе документација предвидена со На-
редбата за документацијата што се поднесува ме-
сто инвестициониот елаборат ро барањата за, заеми 
без конкурс за набавка на определена опрема ^(Слу-
,жбен лист на̂  ФНРЈ", бр. 39/57); 

2) попис на сите долгорочни обврски на заемо-
барателот, потврден од страна на банката ка ј која се 
водат тие, со назначување на износите н а ' годи-
шниот интерес и на отплатите по "ѓие обврски: 

3) потврда за состојбата на фондовите (на амор-
тизациониот фонд за замена и на фондот за само-
стојно 'располагање) издадена од страна н а банката 
ка ј која се водат овие Фондови. 

Потврдата за состојбата на фондовите треба да 
ги содржи следните податоци: % 

а) колку средства се остварени во фондот за са-
мостојно располагање според завршната сметка за 
претходната година; 

б) колкава уплата во амортизациониот фонд за 
замена е предвидена за текуштата година врз база 

- н а годишната претсметка на амортизацијата, хако и 

ко ј дел од предвидената уплата на амортизаци-
јата за замена може да се користи според важеч-
ките прописи. 

III. Заемобарателот е должен да положи гаран-
тен износ според важечките прописи. 

IV. Максималниот износ на заемот се опреде-
лува на тој начин, што збирот на два полгодишни 
ануитети по истиот заем не може да надмине 70% од 
средствата на амортизациониот фонд за замена што 
во текуштата година можат да се користат според 
важечките прописи и 25% од средствата на фоно-
лог за самостојно располагање што можат да се 
користат по завршната сметка за претходната го-
дина. 

V. Заемођарателот е должен во врска со заемот 
да обезбеди гаранција на општината. 

По заемите чиј збир на два полгодишни ануи-
тети не надминува 25% од средствата на амортиза-
циониот фонд за замена што можат слободно 
се користат во текуштата година не е потребна га-
ранција од општината. 

VI. Барањето за заем со сите прилози И се 
поднесува во два примерка на територијално на-
длежната деловна единица на Југословенската ин-
вестициона банка. 

При поднесување, на барањата не е задолжи-
телна употреба на Зп обрасци/ 

VII. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ' ' . 

О. бр. 716 
6 септември 1957 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Претседател 
Генерален директор. на Управниот одбор, 
Августин Папиќ, с. р. Никола М и ч е в , с. р. 

533. 
Врз основа на членот 21 од Уредбата за зае-

мите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), а во согласност. со сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, Југословена 
ек ата инвестициона банка донесува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА XVIII КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

ВО 2957 ГОДИНА 

1. Во XVIII Конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за инвестиции во селското стопанство во 1957 
година и во неговото дополнение („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 41/56 и 52/50) во насловот по „1957' 
се додава „и 1958", така што полниот наслов да 
гласи: „XVIII Конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвестициовен 
фонд за инвестиции во селското стопанство во 1957 
и 1958 година". 

2. Во точката XXI' по ставот 2 се додаваат Два 
нови става, кои гласат:. 

„Барањата за заем поднесени по сроковите 
предвидени во претходните ставови ќе се земаат во 
разгледување заради одобрување заем по истекот 
на секои два месеци. 

Како прв срок за разгледување на барањата 
заради одобрување заем според претходниот став 
се определува 31 октомври 1957 година.-

3. По XXII точка се додава нова точка XXIII, 
која гласи: 

„XXIII. Според овој конкурс ќе се примаат баа 
ратае за заем во текот на целата 1957 И 1958 година^ 
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4. Ова дополнение' влегува во сила осмиот ден 
по обј-авувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 723 
30 август 1957 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Претседател 
на Управниот одбор. 

. Никола Минчев, с. р. 
Генерален директор, 

Аугустин Папиќ," с. р. 

РЕШЕНИЈА 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

дател на Правниот совет на Сојузниот извршен со^ 
вет и професор на Правниот факултет во Белград, 
д-р Јоже Горичар, професор на Правниот факултет 
во Љубљана, д-р Драгослав Јанковиќ, професор на 
Правниот факултет во Белград, д-р Вуко Павиќе-
виќ, доцент н?1 Филозофскиот факултет во Белград, 
д-р Предраг Вр^рицки 'доцент на Филозофскиот 
факултет во Загреб, Јанез Станов ник, заменик ди-
ректор на Институтот за меѓународна политика и 
стопанство. 

Б. бр. 2800 
30 септември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Врз основа на членот 27 од Законот за држав-
ната управа, во врска со членот 26 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 
ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕ-

ШНИ РАБОТИ 

Се назначува за државен потсекретар во Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи д-р 
Алеш Беблер, досегашен извонреден и ополномо-
штен амбасадор на ФНРЈ во Франција. 

Сојузен извршен совет 
В. бр. 2799 

16 септември 1957 година 
Белград 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 19 став 2 од Уредбата за 
Институтот за општествени науки и членот 26 од 
Уредбата за организацијата и работата на Соју-
зниот извршен совет, Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА 

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

7 529. Ј П 
'" 'ат 

530. 

Во советот на Институтот за општествени науки 
се именуваат, и тоа: 

Петар Стамболиќ, претседател на Сојузната на-
родна скупштина, д-р Владимир Бакариќ, претсе-
дател на Саборот на НР Хрватска, Родољуб Чола-
новиќ, потпретседател на Сојузниот извршен совет 
и претседател на Одборот за просвета и култура 
на Сојузниот извршен совет Милентие Поповиќ, 
член на Сојузниот Извршен совет, Добривоје Радо-
сављевић член на Сојузниот извршен совет, Борис / 531. 
Зихерл, сојузен народен пратеник и претседател на 
Одборот за просвета на Сојузниот собор на Д у -
вната народна скупштина Милка Миниќ, член на 
Извршниот совет на НР Србија и претседател на 
Советот за школство на НР Србија, Лазар Мојсов, 
сојузен народен пратеник, Раттивоје Давидовиќ, со-^ 
јузен народен пратеник и плосћесол на Економскиот 
факултет во Белград, д-р Јован Ѓорѓевиќ, претсе-

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ лист НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народов Републико Босне и 
Херцегрвине" во бројот 31 од 16 август 1957 година 
нема службен дел. 

Во бројот 32 од 23 август 1957 година објавува: 
Одлука за распишување општи избори за од-

борници на народните одбори на општините и око-
лиите; 

Решение за именување републичка изборна ко-
мисија за избирање одборници; 

Упатство за примена на изборните обрасци за 
избирање и отповик на одборници на народните 
одбори на општините и околиите; 

Упатство за'извршување на Законот за избира-
њето и отповикот на одборници на народните од-
бори; ^ 

Решение за именување на околиски изборни 
комисии за избор на одборници на народните од-
бори. 

Во бројот 33 од 30 август 1957 година нема слу-
жбен дел. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за давање заеми без конкурс за 
набавка на определена опрема - 717 

равшшик за работата на постојаните 
арбитражни комисии во постапката за до-
несување на тарифните правилници на 
стопанските организации - — —. — 717 
Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на друштвата на вете-
ринарните техничари на ФНРЈ - - - 718 
Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Етиолошкото друштво на Југо-
славија - — — - . - „ - - — .718 
Упатство за поблиските услови за одобру-
вање заеми без конкурс за набавка на 
о т с е л е н а дом?тпна опрема — — — 719 

528. 

532. 

533. Дополнение на XVIII Конкурс за давање 
инвестициони заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за инвестиции 
во селското стопанство во 1957 година - 719 

Издава Новинска тстапѓвва ,Олгжбен триел на ФНРЈ" Белград. Ут?ипа- Краљевиќ^ Марка бр 9. 
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