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•СЛУЖБЕН лист НА ФНРЈ" излегува 
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си по тарифата. — Жиро сметка при 
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•лата и одделни изданија бр* I032-T-22« 

за огласи 1032-Т-Ш. 
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15. 
Врз основа на членот 148 став 3 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот »приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИ-
ТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА 1957 ГОДИНА 
Член 1 

Во Уредбата за завршните сметки на стопански-
те организации за 1957 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/57) по членот 49 се додава нов член 
49а, кој гласи: 

„Селскостопанските организации ќе го пресме-
таат и уплатат за 1957 година за сите работници за-
послени на постојани сезонски работи придонесот 
за социјално осигурување по просечната норма од 
20%, а придонесот за станбена изградба по нормата 
од 2% од износот на личниот доход што им е испла-
тен намален за износот на придонесот за буџетите 
од личниот доход". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 14 
18 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е р. 

16, 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53, 
55/54, 24/57 и 54/57), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 1/57, 
13/57, 16/57, 18/57, 19/57, 24/57, 31/57 и 54/57) во делот 
А од Тарифата се вршат следните измени и допол-
ненија: 

1) Во тар. број 28а место даночната норма „30%" 
се става „10%" 

2) Во тар. број 30 по ставот 2 од забелешката 2 
се додаваат два нови става, кои гласат: 

„У случају продаје путничких аутомобила и 
мотоцикла који су увознику служили извесно време 
за личну употребу, пореском основицом сматраће 
се уговорена купопродајна цена, ако она није мања 
од тржишне цене истог таквог возила у тренутку 
кад је промет извршен. 

Купци поменути у напомени 3 уз овај тар. број 
дужни су да плате и порез по тач. 1 тар. броја 101' 
Тарифе од купопродајне односно тржишне цене/' 

Ставот 3 од истата забелешка станува став 5, 3L 
на крајот од тој став се додава нова реченица, која 
гласи: „И у овом случају пореском основицом сма-« 
траће ср продајна односно тржишна цена у тренут-
ку настанка пореске обавезе." 

Во истиот тар. број по забелешката 4 се додава 
нова забелешка 5, која гласи: 

„5) Овлашћује се савезни Државни секретари-* 
јат за послове финансија да може ослободити од 
плаћала пореза на промет при увозу мале путниче 
ке аутомобиле, као и делове ових аутомобила, које 
за ратне војне инвалиде набавља Секретаријат за 
социјалну заштиту Савезног извршног већа одно-
сно које ратни војни инвалиди купују преко овоѓ 
секретаријата, под условом да ови аутомобили слу-
же за личну употребу ратних војних инвалида. 

Ако ратни војни инвалиди не користе аутомо-
биле за сврхе за које је ослобођење дато, примени-
ће се одредбе напомене 2 уз овај тар. број." 

3) Во тар. број 50 во наименувањето во кое се 
поброени производите што се изземаат од плаќа-
њето на данок, по зборовите: „сва средства за за-
штиту биља" се брише точката и запирката и се 
додаваат зборовите: „и сировине за производњу, 
средстава за заштиту биља (DNOC и др.);", а на 
крајот од текстот на наименувањето се додаваат 
зборовите: „натриј ев глутаминат, формалдехид, 
етил-ацетат и водоник-пероксид." 

4) Во тар. број 51 се брише наименувањето и 
нормата од тон. 2, а досегашната точ. 3 станува 
точ. 2 и гласи: 

„2) резана грађа других лишћара, сем 
резане грађе букве — — — — — 10%% 

5) Во гар. број 52 во точ. 2 под а) место зборо-
вите: „Управа за државне материјалче резерве" се 
ставаат зборовите: „Дирекција за сировине". 

6) Во тар. број 56 во наименувањето на прои-
зводите се бришат од текстот зборовите: „Форм и",-

7) Tap. број 60 се брише. 
8) Во тар. број 63 забелешката 3 се менува и 

гласи: 
„Не плаћа се порез по овом тар. броју на про-

мет памучних и целволних отпадака кад се ови 
продају за чишћење машина и уређаја односно 
оруђа у индустриским и рударским предузећима, 
предузећима железничко^ поморског, речног, ва-
здушног и друмског саобраћаја, агросервиским ра-
дионицама и тракторским станицама, као и за по-« 
требе Југословенов народне армије." 

9) Во тар. број 70 досегашната забелешка ста-* 
нува забелешка 1, и се додава нова забелешка, која 
гласи:" 

„2) Занатске организације са средствима у дру-
штвеној својини, које се баве искључиво прерадом 
вуненог предива у ручно ткане ћилиме, имају пра-
во на набавку вуненог предива без плаћања пореза 
на промет, у смислу одредаба опште напомене уз 
део А Тарифе, ако им општинска управа прихода 
надлежна за место производње изда потврду да се 
баве искључиво ручном израдом вунених ћилим«. 
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10) Во тар. број 72 се додава нова забелешка 3, 
која гласи: 

„3) На вунене тканине произведем од меша-
вине чешљаног и влаченог предива порез ће се 
обрачунати по стопи која одговара сразмерно ко-
личинама стварно употребљеног чешљаног и вла-
ченог предива и стопама из тач. 1 и 2 овог тар. 

. броја." 
11) Во тар. број 78 во точ. 1 наместо даночната 

норма 30% се става „21%", а во точ. 2 место даноч-
ната норма „37%" се става „26%*. 

Во истиот тар. број во забелешката 2 се брише 
зборот: „телећа". 

12) Во тар. број 79 на крај од наименувањето 
по зборовите: „од крупне стоке" се .става запирка 
и се додаваат зборовите: „изузев телеће коже". 

Во истиот тар. број во точ. 1 место даночната 
норма „30%" се става „10%", а во точ. 2 место да-
ночната норма „45%" се става „15%". 

13) Во тар. број 79 се додаваат два нови тар. 
броја, који гласат: 

„79а Све врсте горње телеће коже: 
1) за индустриску прераду — — — 30% 
2) за остале потребе — — — — — 45% 

НАПОМЕНА: 
Важи напомена 1- уз тар. број 78. 
796 Све врстб крзна од ситне стоке: 
1) за индустри ју прераду — — — 15% 
2) за остале потребе — — — — — 22%*. 
14) На крајот од тар. број 81 се додава забеле-

шка, која гласи: 
„НАПОМЕНА: 

Занатске организације са средствима у дру-
штвеној својини, приватне занатске радње и при-
ватна лица не плаћају порез на промет производа 
из овог тар. броја." 

15) На крајот од тар. број 82 се додава забеле-
шка која гласи: 
„НАПОМЕНА: Важи напомена уз тар. број 81." 

16) Tap. број 84 се брише. 
17) Tap. број 85 се брише. 
18) Во тар. број 87 во забелешката по зборо-

вите: „гумираног платна" се става запирка и се 
додаваат зборовите: „транспортних трака са тек-
стилном подлогом, као". 

19) Во тар. број 88 во забелешката 2 наместо 
зборовите: „народне привреде" се става зборот: 
„финансија" 

Во истиот тар. број забелешката 3 се брише. 
20) Во тар. број 91 се брише забелешката 3, а 

досегашната забелешка 4 станува забелешка 3. 
21) Во тар. број 92 наим*енувањето во точ. 1 се 

менува и гласи: 
„за производњу експлозива и нитроцелулозе, 

лекова, калијум етил-ксантата, диоктилфталата и 
алкохолног сирћета, као и шпиритуса за гориво 
денатурисаног општим средством". 

Во истиот тар. број забелешката 2 се менува и 
гласи: 

„Одобрење за набавку и употребу шпиритуса 
за сврхе из тач. 1 и 3 овог тар. броја издаје репу-
блички државни секретаријат за послове финан-
сија, који ово овлашћење може пренети на среску 
управу прихода. За набавку и утрошак шпиритуса 
за гориво денатурисаног општим средством за де-
натурисање, као и за набавку шпиритуса из тач. 2 
није потребно никакво одобрење." 

22) Во тар. број 94 забелешката 2 се менува и 
гласи: 

„Изузетно, за порез на промет вештачке ракије 
произведем од мешавине природне шљивовице или 
комовице са шпиритусом и водом, под условом да 
не садржи никакве друге материје, уместо пореске 
стопе из тач. 2 овог тар. броја примениће се стопа 
од 120 динара за 1 хектолитарски степен алкохола 
произведено мешавине." 

23) Во тар. број 95 наименувањето се менува и 
гласи: 

„Специјална, пенушава и друга вештачка вина: 
динара 

1) специјална и вештачка вина — — 30 
2) медицинска вина — — — — — 20 
3) пенушава вина — — — — — — ЗОО 
24) Во тар. број 97 забелешката 2 се менува и 

гласи: 
„Пореским обвезником сматра се, по правилу, 

произвођач вина и ракије, без обзира да ли прои-
зводи вино и ракију од сировина сопствене прои-
зводње или од купљених односно на други начин 
набављених сировина и без обзира коме и по ком 
основу испоручује вино и ракију. 

На оне количине вина и ракије које приватни 
произвођачи (земљорадници) продају трговинским 
или угоститељским предузећима и радњама или 
задругама које се баве прометом алкохолних пића 
порез на промет плаћају односна трговинска и уго-
стителска предузећа и радње или задруге, ако про-
извођачи пре тога нису платили овај порез. 

Савезни Државни секретаријат за послове ф и -
нансија може прописати да порез на промет при-
родног вина и ракије који се преузимају од при-
ватних произвођача плаћају и остали купци, поред 
поменутих у претходном ставу." 

У истом тар. броју у напомени 5 уместо речи: 
„финансиског органа надлежног народног одбора 
општине" стављају се речи: „надлежне општинске 
управе прихода", а у напомени 7 уместо речи: „на-
родне привреде" ставља се реч: „финансија". 

Во истиот тар. број во забелешката 5 место 
зборовите: „финансиског органа надлежног народ-
ног одбора општине" се ставаат зборовите: „надле-
жне општинске управе прихода", а во забелешката 
7 место зборовите: „народне привреде" се става 
зборот: „финансија". 

25) Во тар. број 101 во наименувањето од точ-
ката 1 по текстот: „преко 1.500" се брише текстот: 
„— 2.000", а по зборот: „мотоцикли" се додаваат 
зборовите: „и мопеди". 

На крајот од ставот 2 на истата точка се до-
дава нова реченица, која гласи: 

„Мето тако, порез по овом тарифном броју пла-
ћа се и кад поменути купци набављају од приват-
них лица путничке аутомобиле и мотоцикле домаће 
или стране производње." 

Во истиот тар. број точ. 2 се менува и гласи: 
„На промет моторних возила друмског саобра-

ћаја страног' порекла (камиона и других теретних 
возила, аутобуса, аутотрактора и сл.), сем путнич-
ких аутомобила и мотоцикла, као и на промет ма-
шина, уређаја, направа, инструмената и сличних 
производа страног порекла може савезни Државни 
секретаријат за послове финансија прописати да се 
плаћа посебан порез на промет кад се као купци 
или као продавци ових производа појављују при-
ватна лица." 

Член 2 
Во делот Б од Тарифата се вршат следните^ 

измени и дополненија: 
1) забелешките кон тар. број 1 се менуваат и 

гласат: 
„1) Пореска основица је укупна бруто накнада, 

тј. цена улазница, у којој је садржан и порез по 
овом тар. броју, а пореским обвезником се сматра 
приређивач фискултурних приредби. 

2) Порез по овом тар. броју уступа се фискул-
турни*« организацијама. 

Савезна комисија за физичку културу, уз са-
гласност савезног Државног секретаријата за по-
слове финансија, прописаће начин наплате и кон-
троле пореза по овом тар. броју, као и наменску 
употребу ових средстава од стране фискултурник 
организација." 
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2) Во тар. број 4 во забелешката 3 се брише 
ставот 5, а во забелешката 4 се брише ставот 4. 

3) Tap. број 6 се брише. 
4) Во тар. број 8 во наименувањето на тон. 1 по 

зборот: „аутотаксијем" се додаваат зборовите: „и 
фијакером". 

Член 3 
Делот V — на Тарифата се менува и гласи: 

„ДЕО V ОПШТИНСКИ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ 
Општински народни одбор може у смислу одре-

даба члана 3 Уредбе о порезу на промет прописи-
в а н општински порез на промет који се врши на 
подручју општине, и то: 

I на следећи промет и вршење услуга: 
1) на улазнице за биоскопске претставе и за 

фис^ултурне и друге приредбе; 
2) иа купопродају непокретности — до 10% од 

пореза по Уредби о порезу на промет непокретно-
сти и права; 

3) на накнаду за непокретности дате у закуп 
или пазакуп — до 5% од износа закупнине, сем на 
накнаду за закуп или пазакуп зграда — до 5% од 
износа закупнине; 

4) на све врсте реклама (светлеће, неонске, на 
зидовима, оградама, таблама и рекламе које се 
истичу афиширањем или на други начин), сем на 
рекламе у дневној или повременој штампи; 

5) на накнаду за рекламе у биоскопима; 
6) на приређиван^ лутрија и других игара на 

србћу од стране других приређивача, сем Југосло--
венске лутрије; 

7) на улоге за јавна клађења; 
8) на накнаду за комуналне услуге; 
9) на накнаду за поједине или све занатске и 

угоститељске услуге које се врше приватним лици-
ма на подручју општине, сем за услуге исхране и 
смештај a в— до 2% од укупног износа накнаде. Изу-
зетно, порез се може прописати и по стопи вишој 
од 2% уз сагласност среског народног одбора; 

II на промет свих производа које производе и 
стављају у промет приватне занатске радње и оста-
ла приватна лица, као и на накнаду за вршење 
услуга од стране приватних занатлија и других 
приватних лица, сем у случајевима у којима се 
према посебним савезним прописима не може заво-
дити овај порез и сем на накнаду за вршење адво-
катских услуга, као и на накнаду за чинодејство 
верских организација и свештеника. 

Општински народни одбор прописује пореске 
стопе из ове тачке у оквирима које утврђује репу-
бличко извршно веће. 

У погледу оних производа и услуга приватних 
занатских радњи и других приватних лица за које 
је у делу А односно у делу В Тарифе одређено пла-
ћање пореза на промет, општински народни одбор 
може прописати општински порез у виду допун-
ских пореских стопа, е тим да те допунске стопе 
морају бити одређене за исту основицу која је за 
такве производе и услуге одређена у делу А Та-
рифе односно у Б Тарифе пореза на промет. Саве-
зни Државни секретаријат за послове финансија 
може за поједине производе ограничити висину до-
пунских пореских стопа општинског пореза на про-
мет; 

III на сав промет робе на мало који се изврши 
на подручју општине. 

Стопе општинског пореза на промет - робе на 
мало не могу бити више од 2%. 

Изузетно, општински народни одбор, уз сагла-
сност среског народног одбора, може прописати оп-
штински порез на промет и по стопи вишој од 2% 
на промет појединих производа или група произво-
да, сем на промет производа наведених у ставу 5 
ове тачке. 

Под прометом робе на мало у смислу одредаба 
ове тачке подразумева се целокупан промет зкоји 
Остваре: 

1) трговинска .предузећа на мало, и то промет 
који остваре непосредно или преко продавнице, сеп 
промета на велико који остваре трговинска преду-
зећа на мало са правом продаје на велико; 

2) трговинске радње; 
3) продавнице трговинских предузећа на ве-

лико; 
4) продавнице производних организација; 
5) продавнице задруга и задружних организа-

ција; 
6) комисиона предузећа и радње; 
7> занатска предузећа и радње, и то само онај 

део оомета производа који је остварен непосредно 
са потрошачима. Промет производа продатих трго-
винским предузећима и радњама не сматра се про-
метом на мало по одредбама ове уредбе. 

Општински порез на промет робе на мало не 
изложе се прописиван: 

1) на промет производа за које је савезним про-
писима одређена накнада (регрес) при продаји на 
мало; 

2) на промет производа за које су савезним 
прописима одређене продајне цене на мало или за 
које је одређен начин формирања продајних цена 
на мало; 

3) на промет прехранбених производа, сем ал-
кохолних пића; 

4) на промет таксених и поштанских марака, 
поштанских дописница, као и свих других вред-
носница; 

5) на промет новина, часопил&Ј^Јтадоа; 
6) на промет путничких аутомобила, аутобуса, 

трактора и приколица; 
7) на промет официрске опреме (униформе и 

њених појединих делова). 
Општински народни одбор не може прописати 

дц qg општински порез на промет плаћа на промет 
производа који је остварен односно на услуге које 
су извршене пре него што је донет пропис о уво-
ђењу . општинског пореза на промет, нити може 
доцнијим прописима одређивати више стопе пореза 
на промет остварен у протеклом времену. 

Општински порез на промет по овој тачки у 
градовима подељеним на општине може заводити 
само срески народни одбор или градско веће за 
цело подручје града, придржава]ући се при томе 
претходних одредаба ове тачке." 

Член 4 
Се овластува Секретаријатот за законодавство 

и организација на Сојузниот извршен совет да из-
даде пречистен текст од Тарифата за данокот па 
промет, со тоа да може тарифните броеви да ги 
обележи по хронолошки ред или на друг начин 
посебно во делот А а посебно во делот В од Тари-
фата. Во врска со тоа ќе се извршат потребни ис-
правки во забелешките кон одделни тарифни бро-
еви во поглед на повикувањето на досегашните 
тарифни броеви и ќе се .усогласат одредбите од 
Тарифата со Законот за надлежноста на општин-
ските и околиските народни одбори и нивните ор-
гани („Службен лист rfa ФНРЈ", бр. 52/57). 

Член 5 
Оваа уредба влегува во' сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 24 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката* : 

Јосип Броз-Тито, е. р* 
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17. 
Брз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВА-

ЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
Член 1 

Во Уредбата за оснивање претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) во чле-
нот 25 на крајот од ставот 1 по зборот: „оснивачот" 
се додаваат зборовите: „односно органот што ќе го 
овласти тој". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 25 
20 јануари 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

18. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И ЗАНАЕТЧИ-

СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 1 

Во Уредбата за занаетчиските дуќани и зана-
етчиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54) во членот 10 ставот 2 се менува и гласи: 

„Секретаријатот за индустрија на Сојузниот из-
вршен совет на предлог од Сојузот на занаетчи-
ските комори на ФНРЈ определува кои стопански 
дејности се сметаат како занаетчиски дејности, 
како и кој вид работи опфаќа одделна занаетчиска 
дејност." 

Ст. 3 и 4 се бришат. 
Член 2 

Членот 20 се менува и гласи: 
„За раководење со стручни работи во занает-

чиска организација со средства во општествена соп-
ственост, односно за основување приватен занает-
чиски дуќан, потребна е стручна спрема на високо-
квалификуван занаетчиски работник (занаетчиски 
мајстор) или на квалификуван занаетчиски ра-
ботник. 

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот из-
вршен совет ќе ги определи занаетчиските дејности 
за кои е потребна стручна спрема на висококвали-
фикуван занаетчиски работник (занаетчиски мај-
стор) како и занаетчиските дејности за кои е по-
требна стручна спрема на квалификуван занаетчи-
ски работник." 

Член 3 
Секретаријатот за индустрија на Сојузниот из-

вршен совет ќе пропише под кои услови лицата без 
стручна спрема на високохвалификуван занаетчи-
ски работник (занаетчиски мајстор) или на квали-
фикуван занаетчиски работник што досега само-
стојно вршеле занаетчиска дејност односно раково-
деле со стручни работи од занаетчиската дејност, 
можат да го продолжат самостојното вршење на за-
наетчиска дејност односно раководење со работите 
на занаетчиска дејност. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 26 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател на републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

19. 
Врз основа на членот 26 од Законот за воените 

инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 33/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК ЗА 

ДЕЦА ОД ПАДНАТИ БОРЦИ 

Член 1 
Посебен инвалидски додаток им припаѓа на де-

цата — уживатели ла фамилијарна инвалиднина 
кои своето право го изведуваат од лица загинати, 
умрени или исчезнати под околностите од чл, 1 
и 2 на Законот на воените инвалиди од војните 
(во натамошниот текст: деца од паднати борци), 
ако се наоѓаат на редовна школувања или на друг 
начин се оспособуваат за самостоен живот и работа, 
а ги исполнуваат и другите услови според оваа 
уредба. 

Член 2 
Деца од паднати борци што завршиле редовно 

школување кое им дало стручна квалификација 
или веќе се оспособиле за самостоен живот и ра-
бота на друг начин, немаат право на посебен инва-
лидски додаток според оваа уредба. 

Член 3 
Височината на п о с е б н и о т инвалидски додаток 

за деца од паднати борци се определува според 
вкупниот износ на приходите од селското стопан-
ство и на другите редовни приходи само на детето 
и родителот, како и со оглед на видот на школу-
вањето и на околноста дали детето живне со ро-
дителот односно со старателот. 

При определувањето на приходите од селското 
стопанство во смисла на претходниот став, утвр-
дениот катастарски приход се зголемува за 50°/о. 

Член 4 
Се смета дека деца од паднати борци се нао-, 

га ат на школување или на друг начин се оспосо-
буваат во смисла на одредбите од оваа уредба 
кога се: 

1) на школување во осумгодишно училишта, во 
стручни училишта, во средни школи, во виши; 
школи, на факултети и на други високи школи 
во ранг на факултет; 

2) на школување како ученици во стопанството. 

Член 5 
Другите редовни приходи на детето и на роди-

телот (член 3) се сите нивни постојани примања* 
без оглед дали се оданочени или не (плата, пензија, 
приходи од стопанска дејност, од самостојно зани-
мање -и од имот, додаток на деца, инвалидски 
додаток, стипендија, социјална помош и ел.), освен 
инвалидн1и!ната според Законот за воените инвалиди 
од војните, примањата по основот на одликување, 
приходи од сопствен стан на детето и родителот, 
како и зголемувањата на наградата на учениците 
во стопанството или во стручно училиште во вто-
рата и третата година. 

Приходите на очувот, маштеата и посвоителот1 

на детето се сметаат како приходи на родителот: 
во смисла на оваа уредба. 
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Член 6 
Подобниот инвалидски додаток му припаѓа на 

дете од паднат борец додека е "во своето место, 
еко приходите надвор од селското стопанство, или 
катастарскиот приход зголемен за 50°/о, или при-
ходите од обата веда собрани заедно, по член на 
домаќинство не ги преминуваат редовните месечни 
износи, и тоа: 

1) за децата што се наоѓаат на школување во 
осумгодишни училишта — од 0.000 динари; 

2) за децата што се наоѓаат на школување во 
стручен училишта, средни школи или се ученици 
во стопанството — од 7.000 динари; 

3) за децата што се наоѓаат на виши школи, 
факултети или други високи школи во рдтаг на 
факултет — од 8.000 динари. 

Член 7 
Височината на посебниот инвалидски додаток 

се определува на тој начин што од износите од 
членот 6 точ. 1—3 односно од зголемените износи 
од членот 8 ќе се одбијат приход ите од членот 5 
на о ш уредба што отпаѓаат на детето на паднат 
борец кко член на домаќинство, 

Ако посебниот инвалидски додаток изнесува 
помалу од 1.000 динари, се определува додаток во 
износ од 1.000 динари (минимален посебен инвалид-
ски додаток). 

Износите на посебниот инвалидски додаток под 
илјада динари се заокружуваат на илјада, а изно-
сите под петстотини — на петстотини динари во 
корист на детето од паднат барец. 

Член 8 
Ако дете од паднат борец се наоѓа во дом или 

по одобрение од старателскиот орган ка ј фамилија 
на која и се дава надоместок за сместување на 
детето, како и кога детето се школува или се 
оспособува надвор од местото на живеењето на ро-
дителот или старателот или надвор од местото на 
своето живеалиште, ако нема родител ниту стара-
тел, износите предвидени во членот 6 точ. 1—3 од 
оваа уредба се зголемуваат за по 2.000 динари. 

Член 9 
Ако домаќинството во кое живее дете од пад-

нат борец е зачленето во селанска работна задруга, 
височината на посебниот инвалидски додаток се 
определува според катастарскиот приход од оку-
ќницата, наголемен за 50%, согласно членот 3 став 
2 од оваа уредба, и според остварениот приход од 
рентата односно од интересите на прогонетата 
вредност на имотот внесен во задругата и од ра-
ботните денови па детето и родителот. 

Ако домаќинството во кое живее дете од пад-
нат борец има населеиички (колонистички) имот 
даден во закуп со претходна согласност од орга-
нот н£ управата надлежен за работите на стопан-
ството на општинскиот народен одбор, височтоната 
ка посебниот инвалидски додаток се определува 
според катастарскиот приход од окуќпицата зго-
лемен за 50% и според договорениот закупен износ 
што се смета како приход надвор од селското сто-
панство. 

Ако домаќинството во кое живее дете од пад-
нат борец има селскостопански имот даден во за-
куп или со рента на селанска работна задруга, а 
тоа домаќинство пе е зачленето во неа, височината 
на посебниот инвалидски додаток се определува 
врз основа на договорениот закупен износ одно-
сно рента од тој имот, што се смета како приход 
надвор од селското стопанство. 

Член 10 
Ако има повеќе деца од паднат борец што ги 

исполнуваат условите за признавање посебен ин-
валидски додаток, секое од тие деца има право 
на посебен инвалидски додаток во ненамален износ. 

Ако дете од паднат борец што останало без 
обата ррдители ги f исполнува условите за посебен 
инвалидски додаток, ќе му се признае или посеб-
ниот инвалидски додаток или инвалидскиот дода-

ток и додатокот на деца (член 25 став 2 од Зако-
нот за воените инвалиди од војните) спрема тоа 
што е поповолно за детето. 

Член 11 
За правото на посебен инвалидски додаток спо-

ред оваа уредба решава во прв степен органот на 
управата надлежен за работите на социјална за-
штита на околискиот народен одбор, по постапка-
та што важи за остварување на инвалидските пра-
ва (член 59 став 2 и член 61 од Законот за воените 
инвалиди од војните). 

Член 12 
Финансиските средства за остварување на по-

себниот инвалидски додаток се обезбедуваат во 
сојузниот буџет, во претсметката на расходите за 
инвалидски принадлежности, согласно со членот 
11 од Законот за воените инвалиди од војните* 

Член 13 
Посебниот инвалидски додаток според одред-

бите од оваа уредба припаѓа од 1 јануари 1958 го-
дина ако барањето се поднесе до 31 март 1958 го-
дина. Ако барањето се поднесе по тој ден, посеб-
ниот инвалидски додаток припаѓа од првиот ден 
на наредниот месец .по поднесувањето на барањето. 

Член 14 
При определување на посебниот инвалидски до-

даток на децата од паднатите 6~>рци ќе се примену-
ваат и одредбите од Законот за воените инвалиди 
од војните и од- Уредбата за инвалидските прина-
длеткности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/56) 
доколку не се во спротивност со оваа уредба 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 12 
18 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

20. 
Врз основа на членот 83 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНИОТ с о в е т ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

И ТЕЛЕВИЗИЈА 
Член 1 

Се основува Сојузниот совет за радиодифузија 
и телевизија (во натамошниот текст: Совет), како 
стручен совет на Секретаријатот за просвета и 
култура на Сојузниот -извршен совет. 

Член 2 
Советот ги разгледува прашањата и проблемите 

од областа на радиодифузијата и телевизијата и 
им дака мислења и предлози на Сојузниот извршен 
совет, на Секретаријатот за просвета и култура на 
Сојузниот извршен совет и на доуги сојузни како 
и републички органи на управата за мерките што 
треба да се преземат со цел за развиток на радио-
дифузијата и телевизијата, а особено: 

1) за проблемите што се од значење за разви-
токот и за унапредувањето на радиодифузијата и 
телевизијата; 

2) за прашањата што се однесуваат на подо-
брувањето на техничките и економските услови 
за работа на радиодифузните и телевизиските ста-
ници; 

3) за прашањата од значење за програм ек? та 
политика на радиодифузните и телевизиските ста-
ници; 
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4) за проблемите во врска со издигнувањето на 
стручните технички, публицистичките и уметнич-
ките кадри што работат на работи на радиодифузи-
јата и телевизијата; 

5) за потребата од донесување на прописи од 
областа на радиодифузијата и телевизијата; 

6) за нацртите на прописи и . за предлозите на 
мерки што ќе ги изнесат пред него Сојузниот извр-
шен совет или сојузни органи на управата. 

Член 3 . 
Советот го сочинуваат: претседател, секретар и 

потребен број членови, што ги именува Сојузниот 
извршен совет од редот на истакнатите стручњаци 
за радиодифузија и телевизија, на уметници и други 
јавим работници. 

Член 4 
Седниците на Советот ги приготвува, ги свикува 

и претседава на нив претседателот на Советот. 
Секретарот на Советот му помага на претседа-

телот во приготвувањето на материјали за седни-
ците на Советот. 

Претседателот и секретарот на Советот вршат 
и други работи што ќе им бидат ставени во делокруг 
со правилникот за работа на Советот или со заклу-
чоци на Советот. 

На седници на Советот можат да се повикуваат 
и претставници од соодветни сојузни и републички 
органи на управата и установи кога се на дневен 
ред прашања што ги интересираат нив. 

Член 5 
Приготвувањето на материјали за седници на 

Советот и административните и техничките работи 
за Советот ги вршат соодветните органи на упра-
вата во чиј- општ делокруг спаѓаат односните ра-
боти. 

Член 6 
Средствата за работа на Советот се, обезбеду-

ваат со претсметката на Секретаријатот за просвета 
и култура на Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Советот го донесува својот правилник за ра-

бота со' согласност од Секретаријатот за просвета 
и култура на Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
За спроведување на оваа уредба ќе се грижи 

Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 13 
18 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

21 

Врз основа на членот 83 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56) 
Сојузниот извршен совет донесува ' 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ФИЛМ 

Член 1 
Се основува Сојузен совет за филм (во натамо-

шниот текст: Совет), како стручен совет на Секре-
таријат за просвета и култура на Сојузниот изер-: 
шен совет, 

Член 2 
Советот ги разгледува прашањата и проблемите 

од областа на филмот и му дава на Сојузниот 
извршен совет, на Секретаријатот за просвета и 
култура на Сојузниот извршен совет и на другите 
сојузни како и републички органи на управата 
мислења и предлози за мерките што треба да се 
преземат со цел за развиток на кинематографско ата, 
а особено: 

1) за проблемите што се од значење за разви-
токот и за унапредувањето на кинематографијата; 

2) за прашањата од значење за репертоарската 
политика; 

3) за системот на школувањето и усовршува-
њето на филмските уметници и технички кадри; 

4) за подобрувањето на економските и технич-
ките услови на филмската индустрија, прометот 
и прикажувањето на филмови; 

5) за потребата од донесување на прописи од 
областа на филмот; 

6) за. нацртите на прописи и-за предлозите на 
мерки што ќе ги изнесат пред него Сојузниот извр-
шен совет или сојузни органи на управата. 

Член 3 
Советот го сочинуваат: претседател, секретар и 

потребен број членови, што ги именува Сојузниот 
извршен совет од редот на истакнатите филмски 
стручњаци, на уметници и други јавни работници. 

Член 4 
Седниците на Советот ги приготвува, ги свикува 

и претседава на нив претседателот на Советот. 
Претседателот и секретарот на Советот вршат 

и други работи што ќе им бидат ставени во делокруг 
со правилникот за работа на Советот или со заклу-
чоци на Советот. 

На седници на Советот можат да се повикуваат 
и претставници од соодветни сојузни и републички 
органи на управата и установи кога се на дневен 
ред прашања што ги интересираат нив. 

Член 5 
Приготвувањето на материјали за седници на 

Советот и административните и техничките работи 
за Советот ги врши Секретаријатот за просвета и 
култура на Сојузниот извршен совет. 

Член 6 
Средствата за работа на Советот се обезбеду*. 

ваат со претсметката на Секретаријатот за просвета 
и култура на Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Советот го донесува својот правилник за ра-

бота со согласност од Секретаријатот за просвета 
и култура на Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
За спроведување на оваа уредба ќе се грижи 

Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 11 
18 јануари 1958 година 

Белград 
4 Претседател на Републиката* 

ЈОСЈИП Броз-Тито, е. р. 
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22. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во 

врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот 
закон и со членот 23 став 3 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ 

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАЗАБЛАНКА 

1. Се затвора Генералниот конзулат на Феде-
ративна Народна Република Југославија во Каза-
бланка. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 1 

16 јануари 1958 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

23. 
Врз основа на одредбата под а) од ставот 1 од-

делот 1 главата XXV на Сојузниот општествен 
План за 1958 година, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

I. Се определуваат највисоките продажни цени 
За следните производи: 

Динари/тона 
1) сурова нафта „Лендава" — — — 28.000 
2) сурова нафта „Мра тор Брдо" и 

„Гојло" —— — — — — — — 19.500 
3) сурова нафта „Клоштар" — — — 19.750 
4) сурова нафта „Буњани" — — — 17.500 
5) сурова нафта „Криж" (Шумеќани) 16.500 
6) сурова нафта „Јерменовци" — — 16.500 
7) сурова нафта увезена: 

а) тип Ирак, Соколовогорска и Ро-
манска — — — — — — — 21.000 

б) тип Краснодар и Бугарска — — 19.000 
Цените под 1—7 важат за сува нафта — без 

вода. / 
Динари/тона 

8) натрон-хартиј а 72—73 кг — — — 189.000 
Динари/ 

1000 парч. 
9) натрон-вреќи, вентил лепени, 50 X 72 

см, 4-катни — — — — — — 60.000 
10) натрон-вреќи, вентил шиени, 50 X 85 1 

см, 4-катни — — — — — — 65.000 ' 
11) натрон-вреќи, отворени, со X дно, ! 

50 X 85 см, 4-катни — — — — 64.000 
Сојузниот уред за цени ќе даде коефициенти 

за формирање на цените на натрон-вреќите од дру-
ги димензии. 
12) сурови кожи: 

Динари/кг 
а) говедски, истресени од сол, до 17 

кг тежина; - категорија А — 225 
Б — 203 
В — 180 

б) говедски, истресени од сол, над 17 
кг тежина: категорија А — 200 

Б — 180 
В — 160 

в) јунешки, без глава и нозе, потре-
сени од сол: категорија А — 275 

В — 247 
В — 220 

г) телешки, без глава и нозе, потре-
сени од сол: категорија А — 435 

В — 390 
В — 350 

д) ситни овчи, јагнешки и кавлак, 
волнести и стрижени, суви: 

Прима А — 530 
II А — 397 

III А — 265 
IV А — 132 

ѓ) коњски, истресени од сол — — 115 
е) козји, суви — — — — — — 450 
Покрај цените под а), б), в) и г), можат да се 

засметуваат и следните премии за говедски, јуне-
шки и телешки кожи: 

За симнување За сортирање За сортирање 
без оштетување по тежинските по пасминските 

категории категории 

Категорија А 10 5 10 
В 10 5 5 
В 10 5 — 

Покрај цените под д) за ситна јагнешка сува 
кожа — квалитет на крзнарска стока, може да се 
засметува и премија за одделни квалитети, и тоа: 

Динари/кг 
Прима А — — — — — — — 80 
I I А — — — — — — — 60 

III А — — — — — — — 40 
I V А — — — — — — — 20 

• Сојузната индустриска комора и Сојузот на 
трговските комори на ФНРЈ, со согласност од Со-
јузниот уред за цени, ќе го пропишат начинот за 
засметување на премиите, како и што се подра-: 
збира под квалитет на крзнарска стока, во смисла 
на претходните ставови, 

II. Цените од точката I под 1—11 од оваа од-
лука важат како највисоки продажни цени на про-
изводителот франко натоварено во вагон во ме-
стото на производителот. Цените од точката I под 
12 од оваа одлука важат како највисоки продажни 
цени за откупните претпријатија односно на прои-
зводителот, франко натоварено во местото на от-
купното претпријатие односно на производителот. 

ЈП. Највисоките продажни цени на јагленот 
определени во Решението за највисоките продажни 
цени на јагленот за одделни рудници на јаглен 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/56 и 39/56) и во 
Наредбата за измени и дополненија на Решението 
за највисоките продажни цени на јагленот за од-
делни рудници на јаглен („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/57 и 19/57) се зголемуваат, и тоа: за камен 
јаглен за 5%, за мрк јаглен за 5,2% и за лигнит 
за 2,3%. 

Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на стоковниот промет, да може по потре-
ба, по предлог од. Сојузниот уред за цени, за од-
делни видови и сортименти на јаглен на одделни 
рудници на јаглен да ги менува продажните цени 
на јагленот од претходниот став. 

IV. Продажните цепи на режана граѓа од бука 
не можат да бидат поголеми од цените по кои таа 
граѓа се продавала во декември 1957 година, нама-
лени за износот на укинатиот данок на промет од 
14%. 

V. Престануваат да важат највисоките прода-
жни цени за огноотпорни материјали, та тие ќе се 
продаваат по Цените според условите на пазарот. 
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VI. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат одредбите за највисоките 
продажни цени за производите од тон. I и V на 
оваа одлука определени: 

1) со точката I од Одлуката за определување 
на највисоките продажни цени за определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54) — за 
сурови кожи; 

2) со точ. I и ITI од Одлуката за определување 
на највисоките продажни цени за определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/55), — за 
сурова нафта и за огноотпорни материјали; 

3) со точката I од Одлуката за определување 
на највисоките продажни цени за определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/56) — за 
натрон-хартија и натрон-вреќи. 

VII. Се овластува сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите да го пропише на-
чинот за пресметување и уплатување на разликите 
бо цената според оваа одлука. 

VIII. Сојузниот уред за цени ќе се грижи за из-
вршување на оваа одлука и ќе донесува, по потре-
ба, упатства за нејзино спроведување. 

По барање од Сојузниот уред за цени стопан-
ските организации се должни да му достават кал-
кулации на цените и документација во врска со 
цените. 

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 27 
21 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

24. 
Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за 

буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ КУПУВАЊЕТО НА 
ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
I. На селскостопанските производителни органи-

зации (селскостопански имоти и установи, економии, 
селански работни задруги, земјоделски задруги, спе-
цијализирани земјоделски задруги, задружни де-
ловни сојузи што имаат селскостопански погони и 
вршат услуги со машини, и сервисни станици), на 
водните заедници и на стопанските организации 
што изведуваат исклучиво мелиорациони работи $0 
селското стопанство, на семенските претпријатија, 
на рибарските организации на морското и езерското 
рибарство, на установите и организациите што вр-
шат заштита на земјиште од порои и ерозија, на 
земјоделските факултети, на курсните центри и на 
училиштата за оспособување кадри во селското сто-
панство — им, се одобрува регрес при купувањето 
иа селскостопански машини, справи и уреди (во на-
тамошниот текст: опрема) од домашното производ-
ство. 

II. Регресот се одобрува само за оние групи и 
типови опрема што се наведени во Списокот на сел-
скостопанските машини, справи и уреди на кои се 
однесува регресот (во натамошниот текст: Списо-
кот), кој е составен дел од оваа одлука. 

Регресот се признава во износите што се озна-
чени во Списокот. 

ITI. На корисниците на регресот од точката I на 
оваа одлука, на стопанските организации што имаат 
опрема ја користат во селскостопанското производ-
ство, како и на индивидуалните седскостопански 

производители, при купувањето на резервни делови 
за опрема им се одобрува регрес од продажната це-
на на производителот, односно од набавната цена 
на увозните претпријатија, и тоа во височина 
од 35%. 

IV. Регресот го остваруваат: 
1) корисниците од точката I на оваа одлука —» 

врз основа на фактурите за купувањето на опрема 
и резервни делови за свои потреби; 

2) продавачите на резервни делови — врз осно-
ва на фактурите за продажбата на резервни делови 
на стопанските организации што имаат опрема и 
ја користат во селскостопанското производство, ка-
ко и на индивидуалните селскостопански произво-
дители. 

V. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите, во спогодба со сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет, ќе ги 
определи трошоците кои покрај продажната цена 
на производителот на домашна опрема односно на-
бавната цена на увозните резервни делови ја сочи-
нуваат основицата за наплата на регресот според 
оваа одлука. 

VI. Корисниците на регресот не можат опрема-
та и резервните делови за таа опрема, како ниту 
резервните делови од увозот купени во смисла на 
одредбите од оваа одлука, да ги отуѓат или прене-
сат врз други организации и лица додека во корист 
на сметката за регреси не го вратат износот на одо-
брениот регрес со, соодветниот износ на затезните 
интереси. 

Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите да може да ги пропише 
условите под кои селскостопанските организации и 
општите земјоделски задруги при продажбата на 
неупотребливи трактори и селскостопански маши-
ни, заради "нивна замена, можат да бидат ослободени 
во цели а или- делумично од уплатувањето на со-
одветниот износ на регресот од претходниот став. 

Кога корисниците на регресот опремата наба-
вена со регрес, не ја користат за потребите на сел-
скостопанското производство односно на рибарство-
то се должни да го уплатат износот на остварениот 
регрес со соодветниот износ на затезните интереси. 

VII. Со денот на почетокот на применувањето 
на оваа одлука престанува да важи Наредбата за 
давање надоместок (регрес) при купувањето на 
опрема и резервни делови за потребите на селското 
стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/56 и 
34/57). 

VI ГХ. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 16 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

С П И С О К 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ МАШИНИ, СПРАВИ 

И УРЕДИ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА РЕГРЕСОТ 

Износ на 
Назив на Назив на групата (со ко- регресот 

видот мерцијална ознака или во ООО 
спецификација) динари 

I. Трактори 
1) Трактор „Задругар" дизел П/2 1.000 
2) Трактор „Задругар" дизел, опре-

мен со хидрауличен подигач — 1.200 
3) Трактор гасеничар, тип ТГ-90 од 

100 КЅ (Бендер) — — — — 5.945 
4) Трактор гасеничар, тип ТГ-50 од 

60 КЅ (Бендер) — — — — 2.800 
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Назив на Назив на групата (со ко-
вил от мерди јална ознака или 

спецификација) 

Износ на 
регресот 
во ООО 
динари 

Назив на Назив на групата (go ко-
видот мерцијална ознака или 

спецификаци ј а) 

Износ на 
регресот 
во ООО 
динари 

5) Трактор гасеничар,, тип ТТ-160 од 
180 КЗ (Бендер) — — — — 12.350 

6) Трактор „Фергусон" ФЕ-35 — — 230 
7) Трактор „фергусон" De luxe — 250 
8) Трактор „Фергусон" за специјал-

ни цели — — — — — — 275 
9) Трактор „Фергусон" за специјал-

ни цели ФЕ-35 De luxe — — ЗОО 
10) Трактор „Фергусон" лозјарски 

ФЕ-35 — — — — — — — 275 
11) Трактор „Фергусон" МХ 745/Д 

60 КЅ меѓуреден — — — — 500 
12) Трактор „фергусон" МХ 745/0 

60 КЅ општи — — — — — 450 
13) Трактор „Фергусон" ТЕ-20 — — 230 
14) Трактор со една оска ПП 16 

„Тунт" — — — — — — — 30 
15) Трактор со една оска ИП 26 

„Тунт" — — — — — — — 50 
16) Трактор со едва оска ИП 36 

„Ту нт" — — — — — — — 75 
17) Трактор со една оска ПП 56 

„Ту нт" — — 85 
18) Трактор со една оска ПП бб 

„Тунт" — — — — — — — 95 
1$) Трактор со една оска РТ-4126 

„Тунт" — — — 135 
20) Трактор со една оска РТ-4156 

„Ту нт" — — — — — — — 150 

П. Тракторе ки плугови 
1> % бразди ПТ-3 — — — — — 
Џ % бразди „Задругар" Ш T l l - Ш 
3> % бразди хидрауличен плуг — 
4) Двобразден плуг „Задругар" — 

II ТРЗ—И — 
5) Двобразден тракторски плуг 

НД—2 
6) Плуг-чинијаш ПД—4 — — — 
77 Четворобразден тракторски плуг 

„Слон" ТЛС—4 — — — — 
8) Петобразден плуг „Слон" ТПС-5 
9) Плуг-чинијаш ПД—б — — — 

10) Седумбразден плуг — — — — 
11) Дискосеи плут-стрњикаш — — 
12) Трибразден тракторе™ плуг 

„Фергусон" од 10" — — — — 
1?) Тракторе™ плуг двобразден 

„Фергусон" од 12" — — — — 
14) Тракторе™ плуг еднобразден 

„Фергусон" од 16" — — — —• 
15) Тракторе™ плуг двобразден 

„Фергусон" дискосен — — — 
16) Плуг 10ГХ 4F -(Ѕ. D.) — — — 
17) Плуг 12/Х 3F (S. D.) — — — 
18) Обртни плуг 2F — — — — 
19) Дискосен плуг 3F — — — —• 
20) Обртни плуг 1F — — — — 
21) Тракторски плуг риголор ТПР-2 

за длабоко орање — — — —• 
22) Тракторе™ плуг риголор ТПР-3, 

за длабоко орање — — — — 
23) Тракторе™ плуг риголор ТПР-4, 

за длабоко орање — — — —• 

50 
50 
50 

— — — — 40 

30 
100 

100 
100 
150 
80 

130 

56 

40 

30 

40 
!, 70 
i 55 
!• 80 
ј 70 
/ 70 t 
420 

260 

450 
III. Трактором држачи 

1) Др лача дискосна со 32 диска — 
2) Обесена чинијаста дрлача од 7" 

„Фергусон" — — — — —• 
3) Обесена чинијаста др лача со на-

з а д н и дискоси од 7" „Фергу-
сон" — — 

4) Приспособлива чинијаста дрлача 
„Фергусон" — — — — — 

5) Клинеста дрлача ^Фергусон" 

25 

80 

— — — — 100 

95 
4Q 

6) Тешка клинеста 
7) Пераста дрлача 
8) Дискосна дрлача 

дрлача — — 50 
45 
80 

100 

40 
35 
75 

115 

750 

1.500 

1.550 

1.400 

150 
130 
130 

75 
80 

70 
50 

150 

ТД-30 — — 
IV. Тракторе** ееалкм 

1) Дваесетредна сеалка 20X6 СТ-20" 
2) Тракторска сеалка СКН-4 за 

пченка — — — — — — -
3) Тракторска сеалка ДС-1 — — 
4) Тракторска сеалка ДС-2 — — 
5) Сеалка со можност за приклучу-

вање на расфрлувачи на ве-
штачко ѓубре „Фергусон" — — 

V. Комбајни за жига 
1) Комбајн »Маѕеу Haris« »630« за-

фат 1,6 м — — — — — — 
2) Комбајн »Маѕеу Haris« »780« за-

фат 2,6 м — — — — — — 
3) Комбајн »Маѕеу Haris« »788« за-

фат 3,0 м — — — — — — 
4) Комбајн »Маѕеу Haris« »780« за-

фат 3,6 м — — — — — — 

VI. Тракторот! самоврзачки 
1) Самоврзачка С—20 со кардан — 
2) Самоврзанка С—20 обична — 
3) Самоврзачка С—12 комбинувана 

VII. Тракторе«! ковачки 
1) Косачка од 5 стопи „Фергусон" 
2) Косачка од 6 стопи „Фергусон" 
3) Косачка од 6-бочна со заштитен 

осигурувач — — — — — 
4) Тракторска косачка „Победа" — 
5) Моторна косачка за трева со 

една оска — — — — — — 
VIII. Тракторе км требала 

1) Бочни тракторе™ требала Г-27 
2) Требала за сено — — — — 

IX. Тракторски валјци 
1) „Кембриџ" петделни Ц-11 — — 
2) „Кембриџ" три дел ни Ц-111 — 

X. Тракторе™ расфрлувачи на арско ѓубре 
1) Расфрлувач ТР-3 — — — — 250 
2) Расфрлувач РС-76 — — — — * 270 
3) Расфрлувач на арско ѓубре 

„Фергусон" — — — — — 200 
XI. Тракторе™ расфрлуваа на вештачко ѓубре 

1) Расфрлувач РВ-77 — — — 
2) Расфрлувач тракторе™ „Ци-

3) Расф;>лувач на вештачко ѓубре 
-„Фергусон" — — — — — 

XII. Тракторски приколички 
1) Приколичка петтонска обична 
2) Тракторска кипер приколичка 
3) Тритонска приколичка кипер 

„Фергусон" — — — — — 
4) Петринска приколичка кипер — 

XIII. Вршалка! 
1) Вршалка на тип »660« — — — 
2) Вршалка тип »1070« — — — 
3) Вршалка тип ВЖ-1385 — — — 
4) Вршалка тип ИВ-1385 -
5) Вршалка за сончоглед 

привредник" — — — -
6) Гнечка за слама „Змај" -

XIV. Елеватори 
1) Елеватори за сено и слама 

2) Транспортер за жито и слама 
„Вулкан" — — — — — — 

50 
120 

40 
25 

„Пољо-

„Ги-

75 

45 

50 

150 
150 

130 
ЗОО 

140 
ЗОО 
320 
520 

85 
90 

100 

60 
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Назив на Назив на групата (со ко-
видот мерцијална ознака или 

-1 спецификација) 

Износ на 
регресот, 
во ООО 
динари 

3) Елеватор за слама од 48 цола 
4) Елеватор за слама тип 54 цола 
5) Елеватор за крупна храна за 

добиток „Змај" 
6) Елена тор за ситна храна за до-

биток „Змај" — —' — — — 
7) Елеватор „Вулкан" I — — — 
$) Полжавест транспортер за жита 

МН-152/153 — — — — — — 
XV. Моторни машини за селското стопанство 

1) Моторна сечка „-Темпо" — — 40 
2) Моторна сечка и чијалка — — бо 
3) Сечка комби нов ана — — — 40 
4) Сечка за силажа „Хојка" — • 35 
5) Моторна сечка и чијалка бр. 2 ! 90 
6) Моторна преса за сено МП-17 — >fl 60 
7) Сечка за репка со електричен j'fi 

•*; 25 мотор МС-120 — — — — — 
j'fi 

•*; 25 
8) Универзална моторна мелница 

„Олт" КМ—3 — — — — — 70 
9) Мелница за луцерка — — — V 70 

10) Селектори моторни со запра-
шувач — — — — — — 150 

И) Моторна ронилка за пченка — 35 
12) Моторна ронилка за пченка ККС 60 
13) Сортиран за кромпир — — — 45 
14) Сечка за силажа „Вулкан" — 140 

XVI. Прскалки и запрашувани за заштита на 
растенијата 

1) Моторна овошна прскалка од 
ЗОО л — — — — — — — 170 

2) Моторна прскалка од ЗОО л „Мо-
рава" М-300 — — — — — 170 

3) Моторна прскалка тип „Бисер-
ка" од ЗОО л — — — — — 170 

4) Моторна прскалка за хмел „Са-
вињка" — — — — — — 70 

5) Моторни лозјарски агрегат „Ви-
ноградник" — — — — — 150 

6) Моторна овошна прскалка од 
200 .v — — — — — — — 140 

7) Моторна прскалка од 200 л „Мо-
рава" М-200 — — — 140 

8) Моторна прскалка „Бисерка" од 
200 л — — — — — — — 80 

9) Носен тракторски приклучок од 
200 л — — — — — — — , 75 

10) Моторна превозна прскалка од 
100 л „Морава" М-100 — — — Г: 60 

И) Моторна прскалка лозјарска —- Ц 40 
12) Превозна прскалка „Груда" — бо 
13) Моторен запрашувач ММ-50 — 40 
14) Моторен запрашуван „Вулкан" 30 
15) Запрашувач „Токсавер" — — 50 
16) Возни тракторски приклучок 

од 400 л — — — _ — — 100 
17) Овошен запрашуван преносен 

„Вулкан" — — — — — — 30 
18) Прскалка со среден волумен 

„Фергусон" — — — — — НО 
19) Оросувач „Фонтан" — — — 20 
20) Замаглувач „Рас" I — — — 40 
21) Реактивен замаглувач РЗ-1 — 40 

XVII. Експлозивни мотори и агрегати 
1) Дизел-мотор „Аран" 52 од 20 КЅ 

бродски — '— — — — — 
2) Дизел-мотор „Аран" 53, од 30 КЅ 

бродски 4— 
3) Дизел-мотор „Аран" од 40 КЅ 

бродски — — — — — —* 
4) Дизел-мотор 034 од 40 КЅ — 
5) Дизел-мотор за рибарски бродо-

ви 3 БВ-22 „од 120 КЅ — — 

230 

ЗОО 

360 
160 

2.500 

Назив на Назив на групата (со ко-
видот мерцијална ознака или 

спецификација) 

Износ на 
регресот 
во ООО 
динари 

50 
60 

— — — — • 150 

120 
30 

35 
— 2.200 

140 

6) Дизел-мотор „Торпедо" 532 брод-
ски од 20 КЅ — — — — — 

7) Дизел-мотор „Торпедо" 533 брод-
ски од 30 КЅ — — — — — 

8) Дизел-мотор „Торпедо" 534 брод-
ски од 40 КЅ — — — — — 

9) Дизел-омотор „Аран" од 120 КЅ 
бродски — — — — 

10) Дизел-мотор- 033 од 34 КЅ за 
трактор „Фергусон" — — — 

11) Дизел-мотор бродски еднореден 
„Алфа" 343 Ф од 135 КЅ к а ј 
450 о/мин. — — — — — — 

12) Дизел-мотор бродски еднореден 
„Алфа" 342 Ф од 90 КЅ к а ј 
450 о/мин. — — — — — — 

XVIII. Тракторски култиватор^! 
1) Тракторки култиватор за репка 

„Беље" — — — — — — 
2) Тракторски култиватор за ме-

ѓународна обработка „Универ-
зал" КСП 1 — — — — — 

3) Чиниј аш РД 4 — — — — — 
4) Чинијаш РД 6 — — — — — 
6) Култиватор „Тилер" 46 „Фергу-

сон" — — — — — — — 
6) Култиватор СКЕ „Фергусон" — 
7) Култиватор со дискоси и м о м -

чиња БКЕ-20 „Фергусон" — — 
8) Плевилка тракторска МКБА-21 

„Фергусон" — — — — — 
9) Култиватор ИКЕ „Фергусон" — 

10) Разредувач за шеќерна репка 
„Фергусон" — — — — — 

XIX. Приклучни уреди од системот „Фергусон 
1) Приклучок за растурање ве-

штачко ѓубре на сеалка — — 
2) Разгрнувач на зе^ја — — — 
3) Висок натоварувач — — — 
4) Натоварувач на арско ѓубре — 
б) Тракторе™ вили поставени 

одзади — — — — — — — 
6) Вадилица за компир — — — -
7) Рамнач обесен — — — — — 
8) Дупчалка за дупки од 6 цола — 
9) Дупчалка за дупки од 9 цола — 

10) Дупчалка за дупки од 12 цола — 
11) Дупчалка за дупки од 18 цола — 
12) Вадилица за репка — — — 
13) Секач на репкини глави — — 

340 -

400 

500 

2.500 

2.200 

80 

40 
60 
80 

30 
30 

50 

25 
30 

50 

40 
30 

150 
37 

30 
50 
40 
30 
30 
30 
35 
30 
35 

XX. Б а г е р и 
1) Багер со лажица од 0,5 см8 УБ-05 

без опрема — ч— — — — — 6,000 
2) Багер со лажица од 0,5 см3 УБ-05 

со комплетна опрема — — — 6.500 
3) Багер со лажица од 1 м3 УБ-1 

без опрема — — — — — 6.020 
4) Багер со лажица од 1 м8 УБ-1 

со комплетна опрема — — — 6.520 

XXI. Уреди за наводнување и одводнување и ма-
шини за мелиорација 

1) Дождов агрегат, пумпа 250/70 со 
дизел-мотор и цевки 310 м — 

2) Дождов агрегат „Југо" — — 
3) Дождов агрегат за 10 ха тип 

„Агро" 2 со мултипликатор и 600 
м цевки — превезен — 

4) Дождов агрегат за 10 ха, пумпа 
550/70 со електричен мотор и 
600 м цевки — превозни — — 

б) Дождов агрегат за 20 ха, пумпа 
„Агро" 2 со мотор и 880 м цевки 
со 5 распрскувачи — — — 

500 
170 

— 740 

770 

760 



Среда, 22 јануари 1958 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 3 — Страна 43 

Износ на 
Назив на Назив на групата (со ко- регресот 

видот мерцијална ознака или во ООО 
спецификација) динари 

6) Дождов агрегат за 20 ха, пумпа 
„Агро" 2 мултипликатори и 880 
м цевки со 5 распрскувачи — 980 

7) Дождов агрегат за 10 ха, пумпа 
„Агро" 2, погон со ремен од 
трактор и 600, м цевки — — 705 

8) Моторен пумпен агрегат АМД 60 
9) Дождов агрегат тип Л—100 — 1.600 

10) Дождов агрегат „Супер" — — 3.200 
11) Агрегат за вештачки дожд пумпа 

500/70 со електричен мотор на 
количка со ЗОО м цевки за 10 ха 540 

12) Пумпа 30—80 л со електричен 
мотор — — — — — — — 30 

13) Пумпа 81—150 л со електричен 
мотор — — — — — — — 60 

14) Пумпа 151—ЗОО л со електричен 
мотор — — — — — — — 80 

15) Пумпа 301—500 л со електричен 
мотор — — — — — — — 130 

16) Пумпа 501—900 л со електричен 
мотор — — — — — — — 140 

17) Пумпа 901—1500 л со електричен 
мотор — — — — — — — 160 

18) Пумпа 1501—3000 л со електричен 
мотор — — — — — — — 210 

19) Пумпа 3001—6000 л со електри-
чен мотор — — — — — — 290 

20) Пумпа 6001— и повеќе л со елек-
тричен мотор — — — — — 360 

21) Пумпа Q = ЗОО л/мин. X — 25 м 
со бензински мотор ТМЗ на ко-
личка, 8 распрскувачи од 0,75" и 
100 м цевка 0 70 мм — — — 200 

22) Пумпа Q = ЗОО л/мин. X = 50 и 
со дизел-мотор „Аран" на колич-
ка, 3 распрскувачи од 1,5" и 100 
м цевка 0 70 мм — — — — 290 

23) Пумпа Q = ЗОО л/мин. X = 50 м 
со дизел-мотор „Аран" на колич-
ка, 3 распрскувачи од 1,5" и 200 
м цевка 0 70 мм — — — — 290 

24) Пумпа Q = ЗОО л/мин. X = 50 м ; 
со дрЈзел-мотор „Аран" на колич-
ка, 3 распрскувачи од 1,5" и ЗОО 
м цевка 0 90 мм — — — — 510 

25) Пумпа Q = ЗОО л/мин. X = 50 м 
со дизел-мотор „Аран" на колич-
ка, 3 распрскувач!! од 0,5" и 400 
м цевки, 0 90 мм — — — — 620 

26) Пумпа Q = ЗОО л/шш. X = 50 м 
со дизел-мотор „Аран" на колич-
ка, 1 распрскувач тип „Охрид" 
и 100 м цевки . 0 70 мм — — 310 

27) Пумпа Q = ЗОО л/мин. X = 50 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 1 распрскувач тип 
„Охрид" и 200 м цевка 0 70 мм 390 

28) Пумпа Q = ЗОО л/мин. X = 50 м ^ 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 1 распрскувач . тип 
„Охрид" и ЗОО м цевка 0 90 мм 510 

29) Пумпа Q = ЗОО л/мин. X = 50 м 
со дизел-мотор „Арап" на ко-
личка, 1 оаспрекувач т т 
„Охрид" и 400 м цевка 0 90 ми 590 

30) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Арап" на ко-
личка, 12 распрскувачи од 0,75" 
и 150 м цевка 0 90 мм — — — j 340 

Назив на * Назив на групата (со ко-
видот мерцијална ознака или 

спецификација) 

Износ на 
регресот 
во ООО 
динари 

31) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 12 распрскувачи од 0,75" 
и ЗОО м цевка 0 110 мм — — 

32) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на колич-
ка, 12 распрскувач!! од 0,75" и 
400 м цевќа 0 НО мм — — — 

33) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 8 распрскуѕачи од 1" и 
150 м цевка 0 90 мм — — — 

34) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Арап" на ко-
личка, 8 распрскувач^! од 1" и 
ЗОО м цевка 0 110 мм — — — 

35) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 8 распрскувачи од 1" и 
400 м цевка 0 110 мм — — — 

36) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 4 распрскувачи од 1,5" и 
100 м цевка 0 90 мм — — — 

37) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 4 распрскувачи од 1,5" м 
и 200 м цевка 0 90 мм 

38) Пумпа Q = 500 л/мин. X « 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 4 распрскувачи од 1,5" и 
ЗОО м цевка 0 110 мм — — — 

39) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 4 распрскувачи од 1,5" и 
400 м цевка 0 110 мм 

40) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
цевка со дизел-мотор „Аран" на 
количка, 2 распрскувач!! тип 
„Охрид" и 200 м цевка 0 90 мм 

41) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 2 распрскувачи тип 
„Охрид" и ЗОО м цевка Q 110 мм 

42) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 2 распрскувачи тип 
„Охрид" и 400 м цевка 0 110 мм 

43) Пумпа Q = 1200 л/мин. X = 40 м 
со дизел-мотор „Торпедо", тип 
502 од 20/30 КЅ на количка, 30 
распрскувачи од 0,75" и 400 м 
цевка 0 НО мм — — — — — 

44) Пумпа Q = 1200 л/мин. X = 40 м 
со дизел-мотор „Торпедо", тип 
502 од 20/30 КЅ на количка, 20 
распрскувач*! од 1" и 400 м цевка 
0 110 мм — — 

580 

720 

350 

570 

690 

310 

— — 420 

560 

— — 670 

45) Пумпа Q = 1200 л/мин. X = 40 м 
со дизел-мотор „Торпедо", тип 
502 од 20/30 КЅ на количка, 10 
распрскувачи од^ 1,5" и 250 м 
цевка 0 110 мм' — — — — 

43) Пумпа Q = 1200 л/мин. X = 40 м 
со дизел-мотор „Торпедо", тип 
502 од 20/30 КЅ на количка, 20 
распрскувачи од 1,5" и 400 м 
цевка 0 110 мм — — — — 

440 

590 

710 

703 

_ __ — 760 

930 

760 
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Назив на Назив на групата (со ко-
видот мерцијална ознака или 

спецификација) 

Износ на 
регресот 
во ООО 
динари 

Назив на Назив на групата (со по-
водот мерцијална ознака или 

спецификација) 

Износ на 
регресот 

. во ООО ј 
динари 

47) Пумпа Q = 1200 л/мин. X — 40 м 
со дизел-мотор „Торпедо", тип 
502 од 20/30 КС на количка, 
4 распрскувачи тип „Охрид" и 
400 м цевка 0 ИО мм 

48) Пумпа Q = 1.500 л/мин. X = 60 м 
со дизел-мотор „Торпедо" тип 
503 од 30/45 КЅ на количка, 6 
распрскувач!! тип „Охрид" и 
600 м цевка 0 ИО мм 

49) Пумпа Q = 2.200 л/мин. X = 60 м 
со дизел-мотор „Торпедо" тип 
504 од 40/60 КЅ на количка, 8 
распрскувачи тип „Охрид" и 
1200 м цевка 0 110 мм — — — 

50) Пумпа Q = 3.600 л/мин. X = 30 м 
со дизел-мотор „Торпедо" тип 
503 од 30/45 КЅ на количка, 
90 распрскувачи од 0,75" и 1200 м 
цевка 0 110 мм — — — — — 

51) Пумпа Q = 3.600 л/мин. X = 30 м 
со дизел-мотор „Торпедо" тип 
503 од 30/45 КЅ на количка, 
60 распрскувачи од 1" и 1200 м 
цевка 0 ИО мм — — — — 

52) Пумпа Q = 900 л/мин. X = 50 м 
без мотор (на тракторски погон) 
и 400 м цевка 0 ИО мм — — — 

53) Пумпа Q = 900 л/мин. X = 50 м 
со електричен мотор 18 KW или 
на тракторски погон и 400 м 
цевка 0 ПО мм — — — — — 

54) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 70 м 
без мотор (на тракторски погон) 
и ЗОО м цевка 0 110 мм — — — 

55) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 70 м 
без мотор (на тракторски погон) 
и 400 м цевка 0 ПО мм — — — 

56) Пумпа Q = ЗОО л/мин. X = 70 м 
со електричен мотор 18 KW pi ли 
тракторски погон и ЗОО м цевка 
0 ПО мм — — — — — — 

57) Пумпа Q == 500 л/мин. X = 70 м 
со електричен мотор 18 KW или 
тракторски погон и 400 м цевка 
0 110 мм — 

58) Пумпа Q = 1500 л/мин. X = 60 м 
без мотор (на тракторски погон) 
и 600 м цевка 0 110 мм 

59)* Пумпа Q = 380 л/мин. X = 35 м 
со бензински мотор ТМЗ на под-
лога, 10 распрскувачи тип „Рин-
ка" и 162 м цевка 0 70 и 90 mm 

60) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 41 м 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 12 распрскувачи тип 
„Ринка" и 186 м цевка 0 70 и 
90 мм — — — — — — — 

61) Пумпа Q = 500 л/мин. X = 41 м' 
со дизел-мотор „Аран" на ко-
личка, 12 распрскувачи тип 
„Ринка" и 268 м цевка 0 70 
и 90 мм. 

62) Пумпа Q = 960 л/мин. X = 70 м 
со мултипликатор за трактор 
М5-2., 3 распрскувачи тип „Пе-
ричник" и 738 м цевка 0 90 и 
110 мм — — — — — — — 
Пумпа Q = 960 л/мин. X = 70 м 
со електричен мотор 18,5 KW, 3 
распрскувачи тип „Перичник" и 
738 м цевка 0 90 и 110 мм -

63) 

— — 830 
= 60м 
' тип 
чка, 6 
1Д" и 
— — 1.040 

1.650 

1.400 

1.410 

630 

670 

450 

630 

510 

— — — — — 690 
м 

>Н) 

— 820 

230 

390 

— — — — — 520 

830 
— 849 

64) Пумпа Q = 960 л/мин. X = 70 м 
со електричен мотор на прико-
личка од 18,5 KW, 3 распрску-
вачи тип „Перичник" и 738 м 
цевка 0 90 и 110 мм — — — 

65) Пумпа Q = 1.200| л/мин. X = 32 м 
на тракторски погон, 33 распр-
аву вачи тип „Ринка" без мотор 
и 402 м цевка 0 70 и 90 мм — — 

66) Пумпа Q = 1.200 л/мин. X = 32 м 
со мултипликатор, 33 распрску-
вачи тип „Рин;ќа" и 402 м цевка 
0 70 и 90 мм — — — — — 

67) Пумпа Q = 1.500 л/мин. X = 40 м 
со дизел-мотор на приколичка со 
гумени тркала, 37 распрскувачи 
тип „Ринка" и 450 м цевка 0 
90 и ПО мм — — — — — — 

68) Пумпа Q = 1.500 л/мин. X = 40 м 
со дизел-мотор на приколичка 
со гумени тркала, 37 распрску-
вачи тип „Ринка" и 450 м цевка 
0 70 и 90 мм — — 

69) Пумпа Q = 2.500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор на приколичка 
со гумени тркала, 75 распрску-
вачи тип „Ринка" и 870 м цевка 
0 90 и ИО мм — — — — — 

70) Пумпа Q = 2.500 л/мин. X = 35 м 
со дизел-мотор на приколичка 
со гумени тркала, 75 распрску-
вачи тип „Ринка" и 1000 м цевка 
0 90 и ПО мм — — — — — 

71) Пумпа 380/55 со бензински мотор, 
цевка 162 мм со 11 парчиња 
распрскувачи „Ринка" — — — 

72) Пумпа 420/35 со дизел-мотор 
„Аран", превозен, 400 м цевка 
со распрскувач „Ринка"— — 

73) Пумпа 1500/40 со дизел-мотор 
502, превозен, 513 м цевка со 40 
распрскувачи „Ринка" — — — 

74) Пумпа 1200/31 со мултипликатор, 
402 м цевка со 33 распрскувачи 
„Ринка" — — _ — — — 

75) Пумпа 1500/40 со мултипликатор, 
превозен, 450 м цевка со 37 
распродавани „Ринка" — — — 

76) Пумпа 2000/35 со мултипликатор, 
превезен, jffo м цевка со 60 
распрскувачи „Ринка" — — — 

77) Уред за наводнување со 606 м 
цевка 0 90 и 110 со 3 распрску-
вачи „Перичник" — — 

78) Пумпа 2500/35 со мултипликатор, 
превезен, 840 м цевка со 75 
распрскувачи „Ринка" — 

79) Уред за наводнување со 888 м 
цевка 0 90 и 110 со 5 распрску-
вачи „Перичник" — — 

80) Уред за наводнување со 186 м 
цевка 0 70 и 90 со 13 распрску-
вачи „Ринка" — — 

81) Уред за наводнување со 402 м 
цевка 0 70 и 90 со 33 распрску-
вачи „Ринка" — — 

82) Уред за наводнување со 1128 м 
цевка 0 90 и ПО со 5 распрост-
рани Паричник" —. — -- — 

83) Уред за наводнување со 450 м 
цевка 0 90 и 70 со 37 распрску-
Бачи „Ринка" — — 

880 

520 

540 

1.000 

— 950 

1.070 ' 

1.280 

210 

500 

970 

680 

700 

910 

— 540 
>Р, 
75 
— 810 
м 

У-
— 820 
м 

У~ 
— — 130 

м у-
— 390 

950 

— — 360 
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84) Уред за наводнување со 870 м 
цевка 0 90 и 110 со 75 р а с п а к у -
вани „Ринка" — — — — — 79 

85) 60 м цевка за агрегати за ве-
штачки дожд 0 50 — — — — 60 

86) Пумпа 1500/40 со дизел-мотор 
20/30 КЅ самоодна, 450 м цевка 
со 37 распрскувачи „Ринка" — 860 

87) Пумпа 2500/35 со " дизел-мотор 
30/45 КЅ самоодна, 870 м цевка 
со 75 распрскувачи „Ринка" — 1.180 

88) Постројки за вештачки дожд 
„Плодност" со дизел - мотор 
„Аран" од 9 КЅ, пумпа „Извор" 
со 105 м челични поцинкувани 
цевки со 2 распрскувачи за 
дожд I — — — — — — — 340 

89) Постројки за вештачки дожд 
„Плодност" со дизел - мотор 
„Аран" од 9 КЅ, пумпа „Извор" 
со 210 м челични поцинковани 
цевки со 2 распрскувачи за 
дожд I — — — — — — — 440 

90) Постројки за вештачки дожд 
„Плодност" со дизел - мотор 
„Арен" од 9 КЅ, пумпа „Извор" 
со 315 м поцинкувани челични 
цевки со 2 распрскувачи за 
дожд I и количка на 4 тркала 530 

91) Постројки за вештачки дожд 
„Плодност" со дизел - мотор 
„Аран" од 9 КЅ, пумпа „Извор" 
со 420 м поцинкувани цевки, 
2 распрскувачи за дожд I и ко-
личка на 4 тркала — — — — 620 

92) Постројки за обично наводну-
вање „Плодност" 2 со дизел-
мотор „Аран" од 7 КЅ, пумпа 
„Извор" со 10 м тлачни цевки и 
количка на 4 тркала — — — 200 

93) Дождови супер агрегати тип 
Л-100 — — — — — — — 1.330 

94) Дождови супер агрегати — — 2.970 
Ако регресот за агрегатите, апаратите и пум-

пите наведени во одредбите под 1—94 на оваа 
точка надминува 25°/о од продажната цена на 
производителот на опрема, регресот може да се 
користи во височина од 25°/о од продажната цена 
на производителот на таа опрема. 

25. 

Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за 
буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВА-
ЊЕТО НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА И СРЕДСТВА 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИ-

ТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
1. Во Одлуката за надоместокот (регресот) при 

купувањето на вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на растенијата за потребите на селското сто-
панство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/56, 45/56, 
34/57 и 42/57) во точката И текстот под 1, 2 и 3 се 
менува и гласи: 

„1) вештачки ѓубриња од домашното производ-
ство: 

динари 
а) суперфосфат 16% — — — — 7.000 
б) суперфосфат 17% — — — — 7.500 
в) суперфосфат 18%* — 8.500 

г) амонсулфат 20% — — — — 17.QQ0 
д) калциумцијанамид 20% — — — 19.000 
ѓ) нитрофоскал (NPK) 8:8:8 — — 17.000 
е) кас (НРК) со состав 8:4:8 — — 12.00Р 
ж) хиперфосфат — мелени Сурови 

фосфати (28—30% Р2 Ог,), вкупна 
фосфорна киселина, финоќа на 
меленото 110—120 — — — — 6.000 

2) суровини од домашно производство: 
а) амонитрат 34% — — — — — 25.000 
б) амонсулфат 20% — — — — 12.000 

3) вештачки ѓубриња од увозот: 
а) чилска шалитра 16% — — — 13.000 

' б) калкамонсалпетер (нитромонкал) 
2 0 % — — — — — — — 1 0 . 0 0 0 

в) Томасова згура врз база 16% во 
лимонова киселина од топива фо-
сфорна киселина, што одговара 
на 18% од вкупната содржина на 
фосфорна киселина (Рг Ол) — — 4.000 

г) калиева сол 40% — — — — 6.000 
д) калиев сулфат 46% — — — — 11.000 
ѓ) суперфосфат 18% — — — — 6.000 
е) хиперфосфат — мелени сурови 

фосфати (28—30% Р2 Ог,), вкупна 
фосфорна киселина, финоќа на 
меленото 110—120 — — — — 6.000" 

2. По точката TTI се додава нова точка Ша, која 
гласи: 

„Ша Заедницата на деловните сојузи и на дру-
гите стопански здруженија за работи на механиза-
ција и и хемизација на селското стопанство на ФНРЈ 
може да врши изедначување на рродажните цени 
на увезените вештачки ѓубриња, од средствата и на 
начинот што ќе го пропише сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите." 

3. Во точката V текстот под 1 и. 2 се менува и 
гласи: 

„1) средства за заштита на растенијата од дома-
шно производство: 

а) паратионски и слични средства — — 45% 
б) врз база на Dt)T — — — — — — 45% 
в) врз база на НСН — — — — — — 40% 
г) врз база на динитроортокрезол (DNOC) 60% 
д) врз база на линдан — — — — — 40% 
ѓ) врз база на никотин — — — — — 60% 
е) хормонски средства за уништување 

плевели — — — — — — — — 45% 
ж) други средства за заштита на растени-

јата, освен живиниот прав, зелената 
галица и синиот камен — — — — 40% 

2) средства за заштита на растенијата: 
а) врз база на DDT, НСН, линдан — — 20% 
б) ротенциди — — — — — — — 25% 
в) други средства за заштита на растени-

јата, освен сумпорот во прав, колои-
далниот сумпор и живиниот прав — 18% 

г) паратионски и хормонски средства за 
уништување на плевели — — — — 40%» 

д) други средства за уништување на пле-
вели — — — — — — — — 38%" 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 17 
20 јануари 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, ^ Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р< Едвард Кардељ, е. р. 
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26. 

Брз основа на членот 11 став 1 од Законот за 
буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО 
I. На рибарските задруги, на општите земјодел-

ски задруги и на селанските работни задруги што 
се занимаваат со риболов, како и на рибарските 
стопански организации (рибарски претпријатија) и 
на рибарите, при купувањето на индустриски про-
изводи за потребите на морското и езерското ри-
барство им се одобрува намаление за одделни ви-
дови индустриски производи во Процент од прода-
жната цена на производителот, и тоа за: 

1) рибарски светилки од домашно производ-
ство од 800 до 8.000 свеќи — — — — 40% 

2) мрежи од памучен материјал од конец № 
50/12 до 50/140 односно од конец што им 
одговара на овие дебелина со големина 
на окото од 40 до 60 mm, сметајќи од ја-
зол до јазол — — — — — — — — 45% 

3) мрежи од конец № 50/9< до 135/9 односно 
од конец што им одговара на овие дебе-
лина со големина на окото од 8 до 12 mm, 
сметајќи од јазол до јазол — — — — 50% 

4) памучни и каделни мрежи од конец № 
20/9 до 50/48 односно од конец што им од-
говара на овие дебелини, со големина на 
окото од 16 до 600 mm, сметајќи од јазол 
до јазол — — — — — 50% 

5) памучни и каделни мрежи од конец № 
50/48 до 50/140 односно од конец што им 
одговара на овие дебелини со големина 
на окото од 20 до 30 mm, сметајќи од јазол 
до јазол — — — — — — — — — 45% 

6) мрежи од памучен конец № 50/9, 70/9 и 
85/9 односно од конец што, им одговара на 
овие дебелина со големина на окото од 9 
до 12 mm, сметајќи од јазол до јазол — 45% 

7) мрежи од памучен конец № 20/9 до 24/9 
или од конец што им одговара на овие 
дебелина со големина на окото од 16 до 
60 mm, сметајќи од јазол до јазол — — 50% 

8) мрежи стојачници, конфекционирани во 
фабрика, без коноп, олово и плута — — 45% 

9) рибарски мрежи од синтетичко влакно — 45% 
10) мрежи од сите формати, со конец од сите 

дебелини, што не се напред наведени, без 
оглед на големината на окото, како и од 
сите формати од конците со напред наве-
дените дебелини и со која и да е друга 
големина на окото отколку оние што се 
напред наведени — — — — — — 30% 

11) челични јажиња — — — — — — — 50% 
12) плута изработена во плочи, плута од пла-

стична маса, олово леено и во плочи — 40% 

II. Регресот во височина на намалението според 
оваа одлука ќе го остваруваат стопанските органи-
зации што произведуваат индустриски производи 
изведени во претходната точка при продажбата на 
тие производи на корисниците на намалението. Овој 
регрес го остваруваат- и стопанските организации 
што вршат промет на производи од претходната 
точка кога им ги продаваат на корисниците на на-
маленото. 

ТИ. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите да донесува, по потре-
ба, поблиски прописи за спроведување на оваа од-
лука. 

IV. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање надоместок (регрес) при продажба на инду-
стриски производи за потребите на морското и езер-
ското рибарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54, 32/54 и 31/55). 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 19 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

. 27. 

Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за 
буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ЗА КУПЕ-
НО ГОРИВО И МАЗИВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НА МОРСКОТО И 

ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО 
1. Во Наредбата за давање надоместок (регрес) 

за купено гориво и мазиво за потребите на сел-
ското стопанство и на морското и езерското рибар-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/56) точката' 
IV се менува и гласи: 

„IV. Претпријатијата за промет на нафта и 
нафтини деривати за количините на гориво и ма-
зиво продадени на корисниците на регресот од точ-
ката I под 1—3 од оваа наредба остваруваат регрес 
по 1 кг, и тоа: 

динари 
1) за петрол на мотори 22 
2) за бензин за мотори 19 
3) за нафта — плинско масло 24 
4) за моторно масло * 100 

За количините на гориво и мазиво продадени 
на корисниците на регресот од точката I под 4 на 
оваа наредба претпријатијата за промет на нафта 
и нафтини деривати остваруваат регрес по 1 кг, 
и тоа: 

динари 
1) за петрол на мотори 25 
2) за бензин за мотори 28 
3) за нафта — плинско масло 36 
4) за моторно масло 150 
5) за пetpoл за рибарски светилки 75" 

2. По точката 9 се додава нова точка 1Ха, која 
гласи: 

„1Ха Ако корисниците на попустот од точката 
I на оваа наредба горивото и мазивото купено со 
регрес не го користат за потребите на селското 
стопанство односно на морското и езерското рибар-
ство, должни се во корист на сметката за регреси 
да го уплатат износот на остварениот попуст со со-: 
одветниот износ на затезни интереси". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 18 
20 јануари 1958 година 

. Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. Едвард Кардељ, е. р. 
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28. 
Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за 

буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист иа ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДО-
МЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА УВЕ-

ЗЕНИОТ ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК . 
1. Во Одлуката за давање надоместок (регрес) 

при продажбата на увезениот приплоден добиток 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/55, 10/56 и 32/56) 
точката fece менува и глаев: 

„I. На селскостопанските имоти, на селскосто-
панските установи, на земјоделските задруги и на 
задружните економии при купувањето на увезени 
приплодни крави, јунци и бикови за одгледување 
им се одобрува попуст од 20% од продажната цена 
на увозните претпријатија". 

2. Точката И став 2 се менува и гласи: 
..Исплатата на надоместокот (регресот) според 

оваа одлука паѓа на товар на средствата предвидени 
за регреси во селското стопанство во разделот 69 
глава 2 на Сојузниот буџет за 1958 година". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 15 
20 јануари 1958 година n 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

29. 
Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за 

буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 

ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ЗА 
СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА 

1. Во Одлуката за давање надоместок (регрес) 
за стаклена амбалажа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 44/57) точка I се менува и гласи: 

На претпријатијата на индустријата за пре-
работка на овошје, зеленчук, масло и месо (во на-
тамошниот текст: претпријатија) им се дава надо-
месток (регрес) за стаклена амбалажа употребена 
за продадените количини преработено овошје, зе-
ленчук, масло и месо, и тоа по парче стаклена ам-
балажа во следните износи: 

1) стаклена амбалажа (тегли, чаши) со волумен: 
динари 

ДО 100 е еш — — — — — 7,20 
ОД 101 com ДО 150 с с т — — — 8,40 
ОД 151 ссш ДО 350 с е т — — — 10,00 
ОД 351 с о т ДО 870 ссш — — — 11,20 
ОД 581 с с т ДО 650 с с т — — — 11,20 
ОД 651 с е т ДО 800 соп — — — 12,60 
ОД 801 с с т ДО 1500 ссш — — — 16,00 
2) стаклени шишиња со волумен: 
ОД Ух л 9.30 
ОД Ух - л до 1 л 12,00" 

' 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 21 
20 јануари 1958 родина 

* Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. р* Едвард Кардељ, сѕ 

30. 
Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за 

буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА1 

ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ 
ПРОДАЖБАТА НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗ-

ВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО 
1. Со денот од кој ќе почне да се применува 

оваа одлука претставува да важи Одлуката за да-
вање надоместување (регрес) при продажбата на 
индустриските производи за потребите, на пчелао-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/55). 

2. Неостварените износи на регресот според 
склучените и завршните зделки од 1957 година сто-
панските организации ќе ги остварат ка ј банката 
најдоцна до 28 февруари 1958 година, според одре-
дбите од одлуката укината во претходната точка. 

Р1сплата на регресот од претходниот став паѓа 
на товар на средствата предвидени за регреси во 
селското стопанство во разделот 69 глава 2 на Со-
јузниот буџет за 1958 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на- ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 20 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. р< 

31. 
Врз основа на чл. 11 и 52 од Законот за сани-

тарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
1. За главен санитарен инспектор, за шеф на 

санитарен инспекторат, за санитарен инспектор, 
за шеф на отсек односно за референт за санитарна 
инспекција во општина во која не постои санитарен 
Инспекторат и за помошен санитарен инспектор мо-
же да биде назначено лице кое покрај другите у-
слови ги исполнува и условите предвидени со оваа 
одлука. 

2. За главен санитарен инспектор може да биде 
назначено лице што има стручна спрема пропи-
шана за: 

1) лекар-специјалист по хигиена, епидемиолош-
к а , бактериологија или паразитологија; 

4 2) лекар и кое работело најмалу пет години на 
работите на хигиенска превентивна служба ил!и на 
санитарна инспекција; 

3) лекара и кое работело нај малу десет години 
како лекар од општа пракса и завршило тримесе-
чен курс за санитарни инспектори. 

Лекарот со стручната спрема и праксата наве-
дени во оваа точка под 2 што е назначен' за гла-
вен санитарен инспектор е должен во срок од три 
години од денот на стапувањето на должност да по-
ложи специјалистички испит од некоја од гранките 
на специјалноста наведени под 1 од оваа точка. 

3. За санитарен инспектор на сојузниот ил:- ча 
републички (покраински, овластен) санитарен т :-
електорат може да се назначи лице што има стручна 
спрема пропишана за; 
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3) лекар-специјалист од некоја од гранките на 
специјалноста наведени во точката 2 под 1 од оваа 
одлука; 

2) санитарен инженер; 
3) медицински хемичар; 
4) ветеринар; • 
5) фармацеут; * 
6) лекар и кое работело нај малу три години на 

работите на хигиенска превентивна служба или на 
санитарна инспекција.. 

Лекарот со стручната спрема и праксата наве-
дени во оваа точка под 6 што е назначен за сани-
тарен инспектор на сојузниот или републички (по-
краински, областен) санитарен инспекторат е дол-
жен во срок од три години од денот на стапувањето 
на должност да положи специјалистички испит од 
некоја од гранките на специјалноста наведени во 
точката 2 под 1 од оваа одлука. 

4. За шеф на околиски односно општински са-
нитарен инспекторат може да се назначи лице што 
има стручна спрема пропишана за: 

1) лекар-специјалист од некоја од гранките на 
специјалноста наведени во точката 2 под 1 од оваа. 
одлука; 

2) лекар, положен стручен испит и завршен три-
месечен курс за санитарни инспектори. 

За шеф на околиски односно општински санита-
рен инспекторат може да се назначи и лекар со 
положен стручен испит кој не завршил тримесечен 
курс за санитарни инспектори, но тој е должен да го 
заврши курсот во срок од една година, сметајќи од 
денот на стапувањето на должност. 

" 5. За инспектор на околски или општински са-
нитарен инспекторат може да се назначи лице што 
има стручна спрема пропишана за: 

1) лекар што ги исполнува условите од точката 
3 став 1 под 2) од оваа одлука; 

2) санитарен инженер; 
3) медицински хемичар; 
4) ветеринар; 
5) фармацеут. 
в За шеф на отсек односно за референт за ра-

боти на санитарна инспекција во општина која не-
ма санитарен инспекторат, може да се назначи лице 
кое има: 

1) стручна спрема на лекар; 
2) завршена средна медицинска школа — отсек 

за санитарни техничари и положен стручен испит. 
7. За помошен санитарен инспектор може да се 

назначи лице што има завршена: 
1) школа за санитарни техничари; 
2) школа за медицински сестри (медицински те-

хничари); 
3) школа за медицински лаборанти; 
4) средна техничка школа (градежен или хеми-

ски отсек); 
5) средна ветеринарна школа. 
Лицето со стручната спрема од точ. 2—5 на прет-

ходниот став што е назначено за помошен сани-
тарен инспектор е должна да заврши двомесечен 
курс за помошни санитарни инспектори во срок од 
една година од денот на стапувањето на должност. 

8. Во срок од пет години од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука за инспектор на око-
лиски или општински санитарен инспекторат .може 
да се назначи и: 

1) лице што завршило виша медицинска шко-
ла3 положило стручен испит и завршило тримесечен 
курс за санитарни инспектори; 

2) лице што завршило школа за санитарни тех-
ничари, положило стручен испит и што работело 
најмалу пет години на работи на санитарната ин-
спекција. 

9. Поблиски прописи за организацијата и рабо-^ 
тата на курсевите за санитарни односно помошни 
санитарни инспектори, и програма за овие курсеви, 
донесува Секретаријатот за народно здравје на Со-, 
јузниот извршен совет, 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ^ен по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 22 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

32. 
Врз основа на членот 103 став 1 од Законот за 

организацијата на научната работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/57), Сојузниот извршен совет до-
несува. 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕНИ СОВЕТИ НА 

НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 
1. За да се изврши во срокот предвиден со чле-

нот 102 став 1 од Законот за организацијата на нау-
чната работа сообразување на постојните научни 
установи со условите пропишани со тој закон и за 
да се донесат правила на тие установи, се овласту-
ваат основувачите на постојните установи, доколку 
со републички закон донесен во согласност со наве-
дениот сојузен закон не е определено поинаку, до 
формирањето на совети ria научните установи во 
смисла на соодветните законски одредби (чл. 25 и 
26 од законот), да формираат привремени совети во 
тие установи, како и за таа цел: 

1) да го определат составот, бројот на членовите 
и начинот на избирањето на привремените совети 
на научните установи (член 26 од законот); 

2) да именуваат определен број членови на 
привремените совети од редот на научните, струч-
ните и другите јавни работници (член 25 став' 1 од 
законот); 

3) да ги определат органите, установите и орга-
низациите што ќе именуваат свои претставници во 
привремените совети на научните установи (член 
25 став 1 од законот). 

2. Привремените совети ќе донесат правила врз 
основа на кои, до истекот на срокот од членот 102 
став 1 на тој закон, ќе се изврши формирањето на 
советите на научните установи во смисла на одред-
бите од Законот за организацијата на научната ра-
бота. 

Привремените совети на научните установи ги 
имаат сите права и должности што ги имаат сове-
тите на научните установи според одредбите од 
Законот за организацијата на научната работа. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4 '. 

P. п. бр. 23 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

33. 
Врз основа на членот 25 став 1 од Уредбата за 

оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/53 и 3/58), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИН-
ДУСТРИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ИЗГРАДБА 
1. Се овластува Секретаријатот за индустрија 

В& Сојузниот извршен совет, во согласност со * со-
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^узниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите, да може да ги определува личните до-
ходи. и начинот за плаќање на директорите, 
работниците и службениците на претпријатијата 
Во изградба во областа на индустријата, што ги 
основал Сојузниот извршен совет. 

% Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 29 
20 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, * Потпретседател, 
Вељко Зенови«;, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

34. 
Врз основа на одредбата под в) од ставот 1 од-

делот 1 главата XXV на Сојузниот општествен план 
за 1958 година, во врска со членот 70 точка 4 од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/55, 1/57 и 24/57), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА ЕЛЕЌТРО-
ЛИТЕН БАКАР ВО БЛОК, НА РОТО-ХАРТША И 
НА РЕЖАНА ГРАЃА ОД ЕЛА, СМРЕКА И БОР 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ 

ПОТРОШУВАЧИ ВО 1958 ГОДИНА 

I. За 1958 година се утврдуваат контингентите 
на електролитен бакар во блок за следните потро-
шувачи и за извоз: 

1) хемиската индустрија *— — — 3.600 тони 
2) Валавицата за бакар, Севојно — - 9.500 „ 
3) Фабриката за ^кабели „М. Пија-

де", Светозарево — — — — 9.300 „ 
4) Новосадската фабрика за кабели, 

Нови Сад — — — — — — 3.200 „ 
5) Фабриката за електрични кабели 

„Елза", Загреб — — — — — 1.000 „ 
6) Мариборската леарна, Марибор 200 „ 
7) Претпријатието за изработка и 

преработка на обоени метали „Мо-
равка", Ниш — — — — — 200 „ 

8) воената индустрија — — — — 380 „ 
9) претпријатијата на Југословен-

ските железници — — — — 280 „ 
10) претпријатијата на бродоград-

бата — — — — — — — 250 „ 
И) претпријатијата на југословенски-

те железари — — —_ — — 150 „ 
12) претпријатијата на обоената ме-

талургија — — — — — — 70 „ 
13) претпријатијата на машиноград-

бата — — — — — — — 1G0 
14) претпријатијата на производите-

ли на мотори и моторни возила — 60 „ 
15) претпријатијата на електроинду-

стријата — — — — — — 31 „ 
16) претпријатијата на металопрера-

ботувачката индустрија — — — 16 „ 
17) Народната банка на ФНРЈ — За-

водот за изработка на банкноти 200 „ 
18) извоз — — — — — — — 500 „ 
19) нерасподелеио — — — — — 903 „ 
Договорите за продажба и купување на електро-

литен бакар во блок ќе ги склучуваат со произво-
дителот: 

1) за хемиската индустрија — претпријатијата 
на хемиската индустрија за количините за кои ќе 
се договорат во Здружението на хемиската инду-
стрија на ФНРЈ; 

2) Валавицата за бакар, Севојно, фабриката за 
кабели „Моша Пијаде", Оветозарево, Новосадската 
фабрика, за кабели, Нови Сад, Фабриката за елек-
*рични навели »Елка^ Загреб, Мариборската леар-

на, Марибор, Претпријатието за изработка и прера-
ботка на обоени метали „Моравка", Ниш; 

3) за воената индустрија — претпријатијата што 
ќе ги определи Управата за воена индустрија; 

4) за претпријатијата на Југословенските же-
лезници за количините за кои ќе се договорат во 
Здружението на југословенските производители на 
шински .возила, а во согласност со Генералната ди-
рекција на Југословенските железници; 

5) за претпријатијата на бродоградбата, претпри-
јатијата на југословенските железари, претпријати-
јата на обоената металургија, претпријатијата на 
машиноградбата, претпријатијата на производители 
на мотори и моторни возила, претпријатијата па 
електроиндустријата и претпријатијата на метало-
преработувачката индустрија —овие претпријатија 
за количините за кои ќе се договорат во своето 
Здружение; 

6) за Народната банка на ФНРЈ — Заводот за 
изработка.на банкноти; 

7) за извоз — претпријатијата што ќе ги опреде-
ли Комитетот за надворешна трговија по предлог од 
Сојузната надворешнотрговска комора; 

8) нерасподелената количина од 903 тони му се 
става на располагање на сојузниот Државен секре-
таријат за работи на стоковниот промет, кој може 
дополнително да ја расподели. 

II. За 1958 година се утврдува, контингентот на 
рото-хартија грм2 50/52 за новинарите претпријатија 
в- количина од 26.000 тони. 

Договорите за продажба и купување на рого-
хартија ќе ги склучуваат со производителот новин-
арите претпријатија во количини за кои ќе се до-
говорат во Здружението на новинарите претприја-
тија на ФНРЈ кое е носител на контингентот. 

III. За 1958 година се утврдува контингентот на 
режана граѓа од ела, смрека и бор, во количина од 
47.000 м3 за потребите и тоа: 

1) на железничките работилници и 
фабрики _ _ _ _ _ — — — 33.000 м3 

2) на железничките транспортни 
претпријатија — — — — — 14.000 м3 

Договорите за купување и продажба ќе ги склу-
чуваат дрвноиндустрисќите претпријатија со потро-
шувачите според распределбата (програмата) што 
ја утврди сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на стоковниот промет по предлог од Здруже-
нието на производителите на дрвната индустрија 
на ФНРЈ. 

Дрвноиндустриските претпријатија се должни БО 
текот на 1958 година да ги испорачат утврдените ко-
личини режана граѓа од ела, смрека и бор во ди-
мензиите и квалитеот од JUS t).C.L,041. 

Договорените а неиспорачени количини режана 
граѓа од ела, смрека и бор од 1957 година што ќе се 
испорачуваат во 1958 година, влегуваат во контин-
гентот за 1958 година. 

IV. Се. овластува сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на стоковниот промет да може во 
текот на годината во случај на потреба да врши. 
измени во распределбата на количините. 

Произгодителите и определените корисници (по-
трошувачи) се должни на сојузниот Државен секре-
таријат за работи на стоковниот промет, на негово 
барање, да му достават податоци за производството, 
испораките и запасите од точ. I, II и III на ова ре-
шение. 

Производителите се должни да му ги пријават 
на сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет количините на електролитен ба-
кар Во блок и на рото-хартија што ќе ги произведат 
над контингентите определени со точ. I и II на ова 
решение, како и оние количини вакви производи 
што во рамките на определените контингенти ќе 
останат недоговорени. Овие количини сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет може дополнително да ги расподели. 

На претпријатијата што не ќе постапат според 
одредбите од ова решение, ќе се применат одредбите 
од членот 92 точка 3 став 1 од Уредбата за тргов-
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ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 1/57). 

За извршување на ова ^решение ќе се грижи со-
јузниот Државен секретаријат за работи на стоков-
ниот промет, кој, по потреба, може да издава по-
блиски упатства за извршување на ова решение. 

Ова решение ќе се применува од 1 јануари 1958 
година. 

Р. п. бр. 28 
21 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

35. 
Врз основа на членот 124 ст. 3 pi 5 од Законот 

за средствата на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), сојузниот Државен 
секретаријат за работа на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОЦЕНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ШТО НЕ БИЛО ПРЕДМЕТ НА ОП-
ШТИОТ ПОПИС И ПРОЦЕНА ВО 1953 И 1954 
ГОДИНА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

НЕСЕЛСКОСТОПАНСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 
1. Стопанските организации ќе ги проценат сел-

ско стопанските земјишта што не биле предмет на 
општиот попис и процена во 1953 и 1951 година на 
начинот пропишан со одредбите од одделот Ц. 
Принципи на процената, точка 3 под а) од Упат-
ството за процена на основните средства во стопан-
ството одобрено со Решението за одобрување Упат-
ството за процена на основните средства во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53). 

2. Стопанските организации ќе го проценат не-
се лскостопанското земјиште по единствената цена 
од дваесет динари за еден квадратен метар, и таа 
вредност ќе ја искажат во завршната сметка за 
1957 година. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
што точката 2 ќе се применува на завршните сметки 
на стопанските организации за 1957 година. 

Бр. 14-1299/и 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Жумо, е. р". 

36. 
Врз основа на точката ITI став 2 од Одлуката за 

определување на највисоките продажни цени за 
одделни производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
3/58), сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЈА-
ГЛЕНОТ ЗА ОДДЕЛНИ СОРТИМЕНТА! МРК ЈА-

ГЛЕН ОД РУДНИКОТ ТРБОВЉЕ 
1. За одделни сортимента мрк јаглен од рудни-

кот Трбовље се определуваат следните највисоки 
продажни цени: 

Назив на 
сортиментот Пепел Влага Сумпор Дин. /тони 

парче 10,60 22,50 2,36 5.280 
коцка 12,20 23.00 2,58 4.940 
орев 14,20 24,30 2,89 ' 4.520 
грав 14,50 25,30 2,93 3.940 
ситен 16,50 26.90 2,78 * 3.470 
прав 17,20 33,00 2,71 1.740 

2. Во цените од претходната точка е вклучено 
и линеарното зголемување на цените на мркиот ја-
глен од 5,2%, предвидено во точката III став 1 од 
Одлуката за определување на највисоките прода-
жни цени за одделни производи. 

3. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
стануваат да важат одредбите од Решението за нај-
високите ' продажни цени на јагленот за одделни 
рудници на јаглен („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
39/58) доколку се во спротивност со одредбите од 
оваа наредба. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 270/1 
15 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

37. 
Брз основа на членот 50 од Уредбата за завр-

шните сметки на стопанските организации за 1957 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57), соју-
зниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВР-
ШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА 1957 ГОДИНА 
1. Во Упатството за извршување на Уредбата 

за завршните сметки на стопанските организации 
за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/57) 
во точката 11 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Комисијата или лицето определено за преглед 
на завршните сметки е должно да изврши прове-
рување дали стопанската организација правилно ја 
извршила исправката на вредноста на основните 
средства како и дали правилно ги внесла земји-
штата и средствата за заедничка потрошувачка во 
звршната сметка за 1957 година." 

Досегашните ставови 3, 4 и 5 стануваат 4, 5 и 6. 
2. На крајот од точката 39 се додаваат едина-

есет нови ставови, кои гласат: 
„Стопанската организација е должна во годи-

шната завршна сметка и за 1957 година да ги иска-
же на соодветните конта зголемените вредности на 
основните средства, согласно со одредбите од Упат-
ството за извршување на Одлуката за исправка на 
вредноста на основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/53). 

„Стопанската организација е должна во годи-* 
шната завршна сметка-за 1957 година да ги искаже 
и средствата за заедничка потрошувачка, т. е. сред-
ствата што стопанската организација ги користи за 
своите потреби или за заедничките потреби на ра-
ботниот колектив надвор од непосредната .стопан-
ска дејност, по вредноста по која тие средства до-
сега се наоѓаат во вонбилансната евиденција на 
стопанската организација. 

Средствата од претходниот став стопанската 
организација ќе ги прокнижи под 31 декември 1957 
година на товар на посебното аналитичко конто во 
рамките на синтетичко конто 00 — Основни сред-
ства (средства за заедничка потрошувачка), а во 
корист на посебното аналитичко конто во рамките 
на сиитетичното конто 90 —- Фонд на основните 
средства (фонд за заедничка потрошувачка). 

Стопанската организација што вршела книго-! 
водством отпис на некои средства за заедничка по-
трошувачка е должна на посебното аналитичко« 
конто во рамките на синтетичкото конто 09 — 
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Исправка на вредноста на основните средства 
(исправка на вредноста на средствата за заедничка 
потрошувачка) да ја искаже височината на така 
извршените отпиен. 

Ако стопанската организација вршела финан-
сирање на средства за заедничка потрошувачка од 
посебни кредити, е должна изворите за финанси-
рање на тие средства да ги искаже на посебното 
аналитичко конто во рамките на синтетичкото кон-
то 91 — Инвестициони кредити за основни сред-
ства (инвестиционен кредит за средства за заедни-
чка потрошувачка). 

Стопанската организација е должна во завр-
шната сметка за 1957 година да ја искаже вредно-
ста на земјиштата за кои до сега се водела само 
натурална евиденција. 

Селскостопанските земјишта што биле предмет 
на општиот попис и процена во 1953 и 1954 година, 
ќе се внесат по цената што е утврдена во постапката 
за процена. 

Неселскостопанските земјишта ќе се внесат во 
.Завршната сметка за 1957 година по цената од 20 
динари за еден квадратен метар. 

Вредноста на земјиштата се внесува во основ-
ните средства односно во средствата за заедничка 
потрошувачка. 

За вредноста на земјиштата стопанската орга-
низација ќе ги задолжи посебните аналитички 
конта во рамките на синтетичкото р:онто 00 — Осно-
вни средства, а во корист на посебните аналитички 
конта во рамките на синтетичкото конто 90 — Фонд 
на основните средства. 

Ако постојат уште неизмирени обврски по 
основот на здобивањето со земјиште со надоме-
сток, стопанската организација во завршната сме-
тка за 1957 година ќе го искаже износот на тие 
обврски на посебното конто во рамките на синте-
тичкото конто 91 — Инвестиционен кредит за осно-
вни средства." 

3. Во точката 46 став 6 текстот под 1 се мену-
ва и гласи: 

„1) контото 00 — Основни средства, ја искажу-
ва вредноста на основните средства наголемена за 
извршената исправка според Упатството за извр-
шување на Одлуката за исправка на вредноста на 
основните средства на стопанските оргнизации, 
како и вредноста на земјиштата и на средствата за 
заедничка потрошувачка." 

4. Во точката 46 став 6 на крајот на првата ре-
ченицата од текстот под 9 наместо точката се става 
запирка и се додаваат зборовите: „и тоа одвоено по 
кредитите за основни средства а одвоено по кре-
дитите за средства за заедничка потрошувачка." 

5. Во точката 48 текстот под 1) се менува и 
Гласи: 

,,1) под ред. бр. 1 под а) се внесуваат во коло-
ната 4 основните средства на групата 1 до 96 по 
набавната вредност наголемена за извршената 
исправка според Упатството за извртување на 
Одлуката за исправка на вредноста на основните 
средства на стопанските организации, како и вред-
носта на земјиштата и на средствата за заедничка 
потрошувачка, а во колоните 5 и 8 — по исправе-
ната сегашна вредност;" 

6. Во точката 54 на крајот од текстот под 4 
место точката се става точка и запирка и се дода-
ва нов текст под 5, кој гласи: 

„5) под ред. бр. 1а — Фонд за заедничка потро-
шувачка, се внесуваат податоци само во коло-
ната 7." 

7. Точката 62 се менува и гласи: 
„62. Образецот бр. 11 — Состојба и движење на 

Основните средства и состојба на инвестициите во 
тек во 1957 година, се пополнува на следниот начин: 

1) под ред. бр. 0 — Земјиште, се внесува во ко-
лоните 6 и 7 вредноста на земјиштето што се нала-
га во основните средства односно во средствата за 
Заедничка потрошувачка, а во колоните 10 и 11 
>— соодветниот. (Јзонд на основните средства одно-. 

сно фонд за заедничка потрошувачка. Евентуални-
те кредити за земјиште се внесуваат во колоните 
12 односно 13; 

2) во колоните 6, 8, 10 и 12 се внесуваат пода-
тоци за основните средства, а во колоните 7, 9, 11 
и 13 — за средствата за заедничка потрошувачка; 

3) износите под ред. бр. 9 во колоните 14 и 15 
ќе се разликуваат од износите искажани под пози-
цијата 3 од образецот бр. 1 за износот на авансот 
за инвестиции и за износот на запасите на мате-
ријали кој се искажува во рамките на синтетич-
кото конто 04 — Инвестиции во тек." 

8. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на завршните сметки на стопанските 
организации за 1957 година. 

Бр. 14—1299/и 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Ху мо, е. p. 

38. 
Врз основа на точка 10 од Одлуката за исправка 

на вредноста на основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСНРАН-
КА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Стопанската организација е должна да из-

врши исправка на вредноста на сите основни сред-
ства чија проценка е извршена според одредбите од 
Упатството за проценка на основните средства во 
стопанството одобрено со Решението за одобрува-
ње на Упатството за проценка на основните сред-
ства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ'' , 
бр. 22/53). 

Исправката на вредноста на основните сред-
ства на стопанската организација ќе ја изврши 
во своето книговодство под 31 дер;емБри 1957 година 
според состојбата на основните средства на тој ден, 
на тој начин што вредноста на основните средства 
ќе се зголеми за 17%. 

По исклучок, одредбите од претходниот став 
не се однесуваат на селскостопапските организации 
и на општите земјоделски задруги ниту на стопан-
ските организации што се наоѓаат во постапка на 
ликвидација. 

2. За основните средства што не биле завр-
шени при вршењето на проценката во 1953 година 
во смисла на претходната точка, па како незавр-
шени се проценети, ќе се изврши исправка на 
вредноста само на оној дел од вредноста на тие 
основни средства што е утврден при проценката. 

3. За основните средства чија вредноста е утвр-
дена во 1953 година, та подоцна тие средства ги 
купила друга организација по цената слободно 
утврдена со договорот за купување, нема да се 
врши исправка на вредноста според одредбите од 
ова упатство, 

4. За основните средства дадени на привре-
мена употреба (закуп, послуга и ел.) исправката 
на вредноста, се врши според одредбите од ова 
упатство ка ј онаа стопанска организација чии се 
средствата. 

5. За бесплатно примени основни средства чија 
проценка е извршена во 1953 година, стопанската 
организација е должна да прибави податоци за 
•извршената проценка во смисла на точката 1 од 
ова упатство од стопанска организација или 0% 
установата што ги отстапила основните средства 
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Ако до 31 јануари 1958 година не ги прими овие 
податоци, исправката на вредноста на основните 
средства стопанската организација ќе ја изврши 
дополнително во текот на 1958 година, а најдоцна 
во месецот во кој ќе ги прими тие податоци. 

6. Стопанската организација во своето книго-
водство на 31 декември 1957 година, според со-
стојбата на тој ден, ќе изврши исправка на вред-
носта на опремата што ја набавила по 31 декември 
195^ година од средствата на Општиот инвестици-
онен фонд, ако е пресметувањето на девизите за 
плаќање на таа опрема извршено по курсот пони-
зок од курсот што е применуван за увозот на таква 
опрема по 1 април 1956 година, според Решението 
за утврдување на валоризациониот фактор за пре-
сметување на разликите во цените при увозот на 
определена опрема („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/56). 

Исправката на вредноста на опремата ќе се из-
врши на тој начин што книжната вредност на 
таквата»опрема ќе се помножи со коефициентот 
кој се добива кога курсот на девизите кој при 
увозот на таква опрема е применуван по 1 април 
1956 година ќе се подели со курсот на девизите 
што фактично е применуван за плаќање на таа 
опрема. 

7. Стопанската организација е должна да извр-
ши исправка на вредноста на основните средства во 
смисла на тон. 1 и 6 од ова упатство под 31 декем-
ври 1957 година, по извршеното книговодствено 
отпишување за 1957 година, и во завршната сметка 
за 1957 година да ги искаже основните средства 
по извршената исправка на нивната вредност. 

8. Исправката на вредноста се врши на обра-
зецот А — Исправка на вредноста на основните 
средства чија вредност е утврдена во постапката 
на општиот попис и проценка на основните сред-
ства во текот на 1953 година (во натамошниот 
текст: образец А) и на образецот Б — Исправка 
на вредноста на опремата што е увезена по 31 де-
кември 1952 година од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд по курсот понизок од курсот 
што важел за yi|gg£T на опрема по 1 април -1956 
година (во натамошниот текст: образец Б), кои 
обрасци се составен дел од ова упатство. 

9. Образецот А се пополнува на следниот 
начин: 

1) во колоната бр. 1 се внесува редниот број 
посебно за секое одделно основно средство чија 
вредност се исправува; 

2) во колоната бр. 2 се внесува редниот број 
од записникот за проценката на основните сред-
ства што е извршена во текот на 1953 година; 

3) во колоната бр. 3 се внесува износот на 
основните средства; 

4) во колоната бр. 4 се внесува книжната на-
бавна вредност на основните средства пред извр-
шената исправка; 

5) во колоната бр. 5 се внесува износот на из-
вршениве отпишувања до 31 декември 1957 година 
заклучно; 

6) во колоната бр. 6 се внесува износот што се 
добива кога износот од колоната бр. 4 ќе се по-
множи со коефициентот од 1,17; 

7) во колоната бр. 7 се внесува износот што се 
добива кога износот од колоната бр. 5 ќе се пом-
ножи со коефициентот од 1,17; 

8) во колоната бр. 8 се внесуваат евентуални 
забелешки. 

10. Образецот Б се пополнува на следниот 
начин: 

1) во колоната бр. 1 се внесува редниот број, 
посебно за секој одделен подмет на набавената 
опрема; 

2) во колоната бр. 2 се внисува датумот на на-
бавката на опремата; 

3) во колоната бр. 3 се внесува називот на 
опремата; 

4) во колоната бр. 4 се внесува книжната на-
бавна вредност на опремата; 

5) во колоната бр. 5 се внесува износот на 
исправката на вредноста на опремата — отпис из-
вршен до 31 декември 1957 година заклучно; 

6) во колоната бр. 6 се внесува курсот на стран-
ските средства за плаќање според кој е извршена 
набавката на опремата (фактичниот курс на пла-
ќањето); 

7) во колоната бр. 7 се внисува курсот на 
странските средства за плаќање кој важел за увоз 
на таква опрема по 1 април 1956 година (пресмет-
ковен курс); 

8) во колоната бр. 8 се внесува коефициентот 
што се добива кога пресметковниот курс од коло-
ната бр. 7 ќе се подели со фактичкиот курс на 
плаќањето од колоната бр. 6; 

9) во колоната бр. 9 се внесува исправената 
вредност, која се добива кога износот од колоната 
бр. 4 ќе се помножи со коефициентот од колоната 
бр. 8; 

10 во колоната бр. 10 се виисува исправената 
вредност, која се добива кога износот од колоната 
бр. 5 ќе се помножи со коефициентот од колоната 
бр. 8; 

11) во колоната бр. 11 се внесуваат евентуални 
забелешки. 

11. Исправката на вредноста на основните 
средства односно на опремата ќе ја спроведе сто-
панската организација така што за износот на 
зголемувањето ќе се задолжи контото 00 — О-
сновни средства, а во корист на контото 90 — Фонд 
на основните средства и контото 09 — Исправка 
на вредноста на основните средства. 

Спрема тоа, контото 00 се задолжува за раз-
ликата меѓу збирот на колоните 4 и 6 на образецот 
А и колоните 4 и 9 на образецот Б, а му се 
одобрува на: 

1) контото 09 — за разликата меѓу збирот на 
колоните 5 и 7 на образецот А и колоните 5 и 10 
на образецот В; 

2) контото 90 — за износот на разликата на 
книжењата на контата 00 и 09. Ова книжења ќе 
се изврши и ако стопанската организација нема 
уште формиран фонд на основните средства, та 
во врска со ова книжење ќе се отвори контото 
90 — Фонд на основните средства. 

12. Ако стопанската организација има на кон-
тото 00 основни средства што делумично или во 
целост се финансирани од инвестиционите кредити 
(конто 91), книжењето на исправката на вредноста 
на основните средства од претходната точка под 
б) на ова упатство ќе се спроведе само во корист 
на контото 90, бидејќи со таа исправка на вред-
носта не се менуваат обврските на стопанската 
организација искажани на контото 91 — Инвести-
ционен кредит за основни средства. 

13. Во смисла на точката 7 од Одлуката за 
исправка на вредноста на основните средства на 
стопанските организации работничкиот совет на 
стопанската организација донесува одлука дали ќе 
изврши исправка на вредноста на основните сред-
ства во 1958 година. Ако работничкиот совет на 
стопанската организација одлучи во 1958 родина 
да не се врши исправка на вредноста на основните 
средства, стопанската организација е должна за 
тоа писмено да је извести Народната банка ка ј која 
има жиро сметка и надлежниот финансиски ин-
спекторат. Работничкиот совет на стопанската ор-
ганизација може во текот на 1958 година да ја 
измени својата поранешна одлука. 

14. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува и на завршните сметки на стопан-
ските организации за 1957 година. 

Бр. 14-1299/1 
20 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. 
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Образец А, 
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

ЧИЈА ВРЕДНОСТА Е УТВРДЕНА ВО ПОСТАПКАТА НА ОПШТИОТ ПОПИС И ПРОЦЕНКА НА 
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО ТЕКОТ НА 1953 ГОДИНА 
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Образец Б. 
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА 

НА ОПРЕМАТА ШТО Е УВЕЗЕНА ПО 31 ДЕКЕМВРИ 1952 ГОДИНА ОД СРЕДСТВАТА НА ОП-
ШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ПО КУРСОТ ПОНИЗОК ОД КУРСОТ ШТО ВАЖЕЛ ЗА УВОЗОТ 

НА ОПРЕМА ПО 1 АПРИЛ 1956 ГОДИНА 
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39. 
t Врз основа на точката VII од Одлуката за опре-

делување на највисоките продажни цени за одделни 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58), со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА ПРОИ-
ЗВОДИТЕ НА КОИ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ НАЈ-

ВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 

I. Стопанските организации што вршат промет 
на сурова кожа ќе ја утврдат вредноста на запасот 
на сурова кожа според состојбата на тој залае на 
денот на влегувањето во сила на Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени за оддел-
ни производи (во натамошниот текст: Одлуката), 
пресметана по досегашните определени највисоки 
цени и ќе пресметаат и ќе уплатат на така утврде-
ната вредност, и тоа: 

1) за крупна домашна кожа: 
а) говедава до 17 кг тежина 25% 
6) говедава друга 11% 
в) јунешка 34% 
г) телешка 15% 
2) за домашна ситна јагнешка и 

овча кожа 10,5% 
11. Производителските стопански организации 

што преработуваат сурови кожи (фабрики за колец) 
ќе ја пресметаат и ќе ја уплатат на запа сите на 
сурова кожа затечена кај нив на денот на влегу-
вањето во сила на Одлуката, 'и тоа: 

1) за запасите на увезена крупна сурова кожа 
(товедска, јунешка и телешка) разликата меѓу пре-
сметките по порано важечкиот коефициент од Ре-
шението за измени и дополненија на Списокот за 
видовите стоки, услуги и за коефициентите за пре-
сметување на разликата во цените при увозот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/56) и Наредбата за ко-
ефициентите за пресметување на разликата во ид-
ните при увозот и извозот на определени производи 
и услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/57) и по 
новиот коефициент од Одлуката за -оваа кожа спре-
ма определената класификација на кожата според 
тежината. 

За стоката која на денот на влегувањето во си-
ла на Одлуката се наоѓала на пат и која според 
важечките прописи треба да се пресмета со при-
мена на коефициентот што важел до тој ден, пре-
сметувањето и уплатувањето на разликата во це-
ните се вршат според претходниот став; 

2) за запасите на домашна крупна сурова кожа 
разликата меѓу поранешните највисоки цени на 
оваа кожа од Одлуката за определување највисо-
ките продажни цени за определените производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 20^4) и цените на 
таа кожа од точката I под 12 одредба а) до г) од 
Одлуката. 

Ка ј говедската сурова кожа оваа разлика се 
намалува за 10 динари по килограм според Реше^ 
нлето на сојузниот Државен секретаријат за рабо-* 
ти на стоковниот промет за цената на сурова кожа, 
бр, ЗМ5 од 22 декември 1956 година. 

Ггко запрен во смисла на одредбите од оваа 
те 1 :ѕ се сметаат количините во склад на суровини 
и во базени. 
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ИС. Стопанските организации од претходиоva 
точка па запаситг на готови производи на крупна 
кожа (крупен) според состојбата на денот на вле-
гувањето во сила на Одлуката ќе го пресметаат и ќе 
го уплатат износот што претставува разлика во 
цените што и е рамна на разликата меѓу данокот 
на промет пресметан според поранешните прописи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/56) и данокот на 
промет за готова крупна кожа (тар. бр. 73 и 79 од 
Тарифата за данокот на промет — „Службен лист 
на VMHPJ", бр. 3'58). 

IV. Увозните претпријатија се должни да извр-
шат пресметување и уплатување на разликата во 
цените за запасите на крупна сурова кожа според 
одредбата од точката II под 1 на ова упатство. 

V. За производите од тон. I—IV на ова упатство 
што на денот на утврдувањето на запаеите и пре-
сметувањето на разликите според ова упатство се 
затекнале на пат, пресметувањето и уплатувањето 
на разликите според одредбите на ова упатство е 
должен да го изврши примателот. Примателот не е 
должен да го изврши ова пресметување и уплату-
вање ако докаже со потврда од општинската упра-
ва за приходи дека испраќачот на тие производи 
ја пресметал и ја уплатил разликата. 

VI. Разликите во цените пресметани според од-
редбите од ова упатство треба да се уплатат во 
срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на ова упатство на посебни сметки на федераци-
јата кај Народната банка, и тоа: 

1) стопанските организации од точ. И и III на 
ова упатство на сметката број 339552 — Разлики во 
цената на кожата кај фабриките; 

2) стопанските организации од точ. I и IV на 
ова упатство на сметката број 339551 — Разлики во 
цената на кожата ка ј трговијата. 

VI [. Стопанските организации кои според од-
редбите од ова упатство се должни да ги пресме-
таат и да ги уплатат позитивните разлики во це-
ните, ќе и поднесат на општинската управа за при-
ходи на онаа општина на чие подрачје се наоѓа 
нивното седалиште извештај за пресметаните и 
уплатените разлики. Овој извештај мора да се под-
несе најдоцна во срок од 10 дена од денот на вле-
гувањево во сила на ова упатство. 

Извештајот од претходниот став мора да содр-
жи податоци за видот, количината и вредноста на 
запасите на денот на пописот и пресметувањето и 
пресметка на разликите по единица мерка за секој 
вид односно пресметка со примена на пропишаниот 
процент врз вредноста на запасите. 

VITI. Општинската управа за приходи е должна 
врз основа на книговодствената евиденција односно 
со увид на местото каде се наоѓаат запасите да ја 
провери точноста на извршениот попис на запасите 
на производите наведени во ова упатство односно 
точноста на извештајот за пресметаните запаси. Ако 
утврди дека разликите воопшто не се пресметани 
или дека не се уплатени, односно дека се погрешно 
помалу пресметани илј4 уплатени, општинската 
управа за приходи е должна да преземе соодветни 
мерки против одговорните лица и да ги наплати 
утврдените разлики. 

IX. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 07-1218/1 
18 јануари 1958 година 

Белград 

* Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Лушо, е. р« 

40, 
Врз основа на членот 11 став 3 од Законот за 

буџетот на Федеративна Народна Република Југо* 
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службе^ 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), сојузниот Државен секрет 
таријат за работи на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ! 
РЕГРЕСИ ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ОПРЕМА И 
ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО! 

СТОПАНСТВО 
1. Корисниците на регресот од точката I на; 

Одлуката за давање регреси при купувањето ftf 
опрема и резервни делови за потребите на селското 
стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58), BdK 
натамошниот текст: Одлуката, го остваруваат регрес 
сот кај банката кај која имаат жиро сметка со под« 
несување барање за регрес. 

2. Кон барањето за регрес корисниците на ре« 
гресот од претходната точка прилагаат: 

1) фактура односно заверен препис од факту« 
рата на продавачот; 

2) потврда од општинската управа за приходи 
на онаа општина во која имаат седалиште, за тоа 
дека поднесле податоци за купената опрема според 
точката 6 став 2 од ова упатство. 

3. Пропзводителските и трговските стопански: 
организации што'продаваат селскостопански маши« 
ни, справи и уреди се должни во фактурата за из-: 
вршената продажба да ги внесат следните податоци! 

1) ознака од Списокот на селскостопанските ма« 
шини, справи и уреди на кои се однесува регресот^ 
како и ознака на продадената машина, справа ил** 
уред (зид, марка, фабрички број); 

2) продажна цена по парче и за целата коли« 
чина;. 

3) износ на регресот по парче и за целата ко« 
личина. 

4. При продавање резервни делови на стопан« 
ските организации што имаат селскостопанска опре« 
ма и ја користат во селскостопанското производство, 
а што не се корисници од точката I на Одлуката, 
како и при продавање резервни делови на индиви-
дуалните селскостопански производители, регресии-
те барања ги поднесуваат и регресот го остваруваат 
продавачите -иа резервни делови врз основа на ф а к -
турите за извршената продажба на резервни делови.; 

5. Утврдувањето на основицата за наплата на 
регресот и водењето на евиденција за резервните 
делови се врши според одредбите од Упатството за' 
утврдување основицата за наплата на надоместокот 
(регресот) при купувањето на резервни делови за 
селскостопански машини, справи и уреди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 37/57 и 54/57).' 

6. Општинската управа за приходи е должна да 
води евиденција за купената селскостопанска опре-
ма од Списокот на селскостопанските машини, 
справи и уреди на кои се однесува регресот. Еви-
денцијата содржи податоци за купувачот, видот, 
марката, фабричкиот број и ознаката на селсхосго-
панските машини, справи и уреди. 

Корисниците на регресот се должни по извр-
шеното купување на селскостопански машини, 
справи и уреди да и ги доставан податоците од 
претходниот став на општинската управа за при-
ходи на онаа општина во која имаат седалиште. 

7. Стопанските организации од точ. I и Ш на 
Одлуката се должни во своето книговодство да во-
дат уредна и прегледна евиденција за octb-ilwiuot 
регрес. 

8. Претпријатијата за поправка на се лс; ^сто-
пански машини (сервисни станици) се должни да 
водат уредна и ажурна евиденција за набавката и 
потрошувачката на резервни делови набавени со 
регрес и во фактурите за извршените услуги да ја 
означат спецификацијата еш трошоците па извр-
шените услуги со означување на цените на употре-
бените резервни делови набавени со регрес. 
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9. Откога ќе утврди банката дека барањето за 
регрес во поглед firia пресметката и потполноста на 
документацијата е точно, го одобрува Износот на 
регресот во корист на жиро сметката на подноси-
телот на барањето, и тоа на товар на: сметката бр. 
Ѕ39495-5-Регрес за селскостопанска опрема, ако е 
во прашање купување на опрема, или на сметката 
бр. 339495-7-Регрес за резервни делови, ако е во 
прашање купување.на резервни делови за селско-
стопанска опрема. 

Банката може од подносителот на барањето за 
регрес да бара да ги види и оригиналните фактури 
врз основа на кои се оствурува регресот. 

10. Ако корисникот на регресот од точката I на 
.Одлуката му плаќа на продавачот само дел од про-
дажната цена без износот на регресот, истовремено 
со вирманскиот налог со кој му доставува на про-
давачот дел од продажната цена, е должен да ќ 
поднесе на банката и налог со кој во корист на про-
давачот се доставува пропишаниот износ на ре-
гресот. 

11. Во случај на пренесување селскостопанска 
опрема и резервни делови врз стопанска органи-
зација, установа и * лице кои не можат да купуваат 
опрема и резервни делови со регрес, организацијата 
од точката I на Одлуката ќе го пресмета износот 
што е должна да го уплати во корист на сметката 
за регреси на тој начин што износот на одобрениот 
ј& регрес ќе го утврди сразмерно со неаморти-
Јзираниот дел од пренесениот производ (на пример, 
;селскостопански имот ќе продаде машина чиј век 
јна траење е 8 години по 2 години употреба. Износот 
на регресот бил 600 илјади динари. Во корист на 
сметката за регреси ќе уплати 75% од овој износ). 

Ако селскостопанската организација не го упла-
ти утврдениот износ ниту до моментот на пренесу-
вањето, должна е да го плати интересот пропишан 
за ^благовремено уплатување на обврските на 
стопанските организации спрема буџетот и фон-
довите. 

Организацијата што врши пренос на опрема од 
точката I на Одлуката е должна за преносот да ја 
извести општинската управа за приходи на онаа 
општина на чие подрачје се наоѓа нејзиното седа-
лиште, како и општинската управа за приходи на 
онаа општина на чие подрачје се наоѓа седалиште-
то на организацијата врз која се пренесува опре-
мата. 

12. Ако селскостопанската опрема од точката I 
на Одлуката и се дава на послуга на организација 
или на лице кое опремата не може да ја набави со 
регрес, давателот е должен за времето за кое е от-
стапена опремата да изврши пресметување и упла-
тување на делот од регресот во смисла на претход-
ната точка. 

13. Ако организацијата опремата купена со ре-
грес ја расходува пред истекот на определениот 
срок за траење, должна е во корист на сметката за 
регреси да уплати дел од регресот утврден спрема 
остатокот на векот за траење на предвремено рас-
ходуЕаната опрема. 

14. Набавката на багери наведени во точката 
XX под 1 до 4 на Списокот може да се врши со ре-
грес само со претходна согласност од Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ. 

15. Претпријатијата за поправка на селскосто-
пански машини (сервисни станици) се должни да 
извршат попис на запасите на резервни делови. за 
селскостопанска опрема што се затечени на денот 
на влегувањето во сила на Одлуката, а што ги на-
бавиле со регрес според точката IV од Наредбата 
за давање надоместок (регрес) при купувањето на 
опрема и резервни делови за потребите на селското 
стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57). 
Пописот треба да содржи податоци за видот на ре-
зервните делови, за износот на остварениот регрес, 
за износот на новиот регрес според одредбата од 
точката III на Одлуката и позитивната разлика 
меѓу овие два регреси. Оваа разлика се должни да 

ја уплатат тие во срок од 30 дена во корист на 
сметка!^ за регреси бр. 339495-7 ^ Регреси за ре-
зервни Делови. 

itoiificoT од претходниот став се врши во при-
суство на претставник од општинската управа за 
приходи, кој го заверува записникот. 

Примерок од пописот претпријатието и доста-
вува на банката ка ј која има жиро сметка. 

16. Кога кон барањето за регрес се прилага 
препис од фактурата, подносителот на барањето е . 
должен да го завери преписот. Заверката на пре-
писот ја вршат директорот на претпријатието и. 
шефот на сметководството односно лицата што ги 
застапуваат. 

17. Со влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за примена на На-
редбата за давање надоместок (регрес) при купува-
њето на опрема и резервни делови за потребите на 
селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
47/56). 

18. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 07-1183/1 
18 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хум©, е. р. 

41. 
Врз основа на членот 3 од Законот за буџетот 

на Федеративна Народна Република Југославија 
(Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57) и точката II став 3 од Одлуката 
за измени и дополненија на Одлуката за надоместо-
кот (регресот) при купувањето на вештачко ѓубре 
и средства за заштита на растенијата за потребите 
на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/58), сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИ-
МЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕ-
ГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКО 
ЃУБРЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО 

1. Во Упатството за примена на Одлуката за 
надоместокот (регресот) при купувањето на вештач-
ко ѓубре и средства за заштита на растенијата за по-
требите на селското стопанство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/56, 44/56 и 42/57) по точката 7 се 
додава нова точка 7а, која гласи: 

„7а. Изедначувањето на продажните цени на 
вештачките ѓубриња од увоз^ се врши врз основа 
на просечните набавци цени и можноста за пласман 
на одделни видови од ов̂ ме ѓубриња, што ги утвр-
дува Заедницата на деловните сојузи и на другите 
стопански здруженија за работи на механизацијата 
и хемизацијата на селското стопанство на ФНРЈ 
(во натамошниот текст: Заедницата), со претходната 
согласност од Сојузот селскостопанеко-шумарски-
те комори на ФНРЈ, водејќи сметка за нивото па 
продажните цени на вештачките ѓубриња од до-
машно производство. 

Позитивните разлики меѓу утврдената набавна 
и продажната цена франко истоварната железничка 
(паробродом) станица на куповачот ги уплатуваат 
увозните претпријатија во срок од 60 дена од пре-
минот преку југословенската граница на последната 
испорака на стоки по одделен заклучок со странски 
добавувач, во корист на сметката бр. ^ 103-338460 
-Заедница за механизација и хемизација на сел-
ското стопанство на ФНРЈ — Изедначување на це-1 

ните на вештачките ѓубриња од увоз. 
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Ако увозните претпријатија не ги уплатат по-
зитивните разлики во срокот пропишан во прет-
ходниот став, должни се да уплатат во корист на 
наведената сметка затезен интерес во височината 
што е предвидена со договорот меѓу Заедницата и 
ондосното увозно претпријатие. 

Увозните претпријатија кај кои е меѓу набав-
ната и продажната цена од ставот 2 на оваа точка 
утврдена негативна разлика и поднесуваат на бан-
ката, по претходно прибавена согласност од Заед-
ницата, барање за надоместок но оваа разлика. 

Исплатите на негативните разлики се вршат 
на товар на сметката бр. 10&-3384&Q од средствата 
формирани од позитивните разлики остварени при 
увозот на вештачки ѓубриња, што можат да се упо-
требат исклучиво за овие цели. 

Банката ќе и доставува на Заедницата извештаи 
за секоја уплата односно исплата по сметката од 
ст. 2 и 5 на оваа точка." 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07-1235/и 
18 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хума, е. р. 

42. 
Врз основа на членот 11 став 3 од Законот за 

'буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57) и точката ИХ од Одлу-
ката за давање регрес при продажбата на инду-
стриски производи за потребите на мооското и езер-
ското рибарство („Службен лист иа ФНРЈ", Cm 3/53), 
Сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАШ® РГ-
ГРЕО ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МОРСКОТО И 

ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО 
I. Корисниците на намаленото оч точката I па 

Одлуката за давање регрес при продажбата на ин-
дустриски производи за потребите на морското и 
езерското рибарство (во натамошниот текст: Одлу-
ката), можат да набавуваат индустриски производи 
поброени во таа точка од производителски и тргов-
ски претпријатија. 

II. Рибарски мрежи и челични јажиња кори-
сниците на намаленото можат да купуваат со не-
маление врз основа на требување заверено од стра-
на на органот надлежен за работите на селското 
стопанство и рибарството на народниот одбоо ил 
општината во која е нивното седалиште. Требуг.и -
њето мора да содржи податоци за видот, и п о / т р г -
ната на производите како и точен назив на кори-
сникот. 

Ако органот од претходниот став ќе и овг^и 
т р е с к а њ е на задруга, тоа требување треба да со-
држи и потврда дека требуваните производи се на-
менети за сопствена употреба на задругата. 

III. Барањето за регрес производ гтелсгтптс и 
трговските претпријатија и го поднесуваат на Пал-
ката кај која имаат жиро сметаа, со следните 
прилози.: 

1) заземен препис од сметката изд од епа па ку-
пувач, која треба да содржи: 

а) продажна цена на производителот за секој 
продаден производ; 

б) износ на пресметаното намалеше; 
в) износ наплатен од кувачот; 
2) требување од точката II на ова упатство. 
IV. Откако банката ќе утзоди дека е барањето 

за регрес во поглед на пресметката и потполноста 
на документација точно, таа го одобрува износон 

на регресот во корист на жиро сметката на под-
носителот на барањето а на товар на сметка бр. 
339495/10 — Регрес при продажбата на индустриски 
производи за потребите на морското и езерското 
рибарство. 

V. Корисниците на намалениве кои индустри-
ските производи за потребите на морското и езер-
ското рибарство купени со регрес ги отуѓуваат или 
ги пренесуваат врз други стопански организации,, 
установи или лица што не се корисници на нама-
леното , се должни претходно да го уплатат соод-
ветниот износ на одобрениот регрес со затезниот 
интерес во корист на сметката за регреси од точ-
ката IV на ова упатство. 

Кога корисниците на намаленото индустри-
ските производи купени со намаление не ги кори-
стат за потребите на морското или езерското ри-
барство, тие се должни износот на регресот да го 
уплатат во корист на регресната сметка. Обврската 
за оваа уплата со соодветниот износ на затезните 
интереси настанува од моментот на ненаменската 
употреба на индустриските производи купени со 
вамалеиие. 

Како ненаменски употреба на индустриски про-
изводи од точката I од Одлуката се смета и кори-
стењето на истите во риболовот на реки, речни ка-
нали, рибници, барски и слични води. 

Височината на должната угтггта на регресот се 
утврдува со примена на процентот врз износот на 
вкупно примениот регрес што жу одговара на про-
центот па неа мортизи раната вредност на односниот 
производ. 

VI- Кога кое барањето за регрес се прилагаат 
преписи од документите (фактори, потврди и еж), 
подносителот на барањето за регрес е должен да го 
завери преписот. Заверката на преписот ја вршат 
раководителот на стопанската организација и ше-
фот на сметководството односно лицата што ги за-
стапуваат нив. 

VII. Со денот на почетокот на применувањето 
на ова упатство престапува да важи Упатството за 
примена на Одлуката за давање надоместок (ре-
грес) при продажба на индустриски производи за 
потребите на морското и езерското рибарство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/54). 

Vni . Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 07-11R4/1 
13 јануари 1953 година 

Белград 
Државен секретар за 

работи на финансиите, 
Андо Ху мо, е. p. 

43. 
Врз основа на членот 11 став 3 од Законот за 

б/цетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ТУРИМЕ?!А ИА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДО:'ТЕСТОН (РЕГРЕС) ЗА КУПЕНО ГОРИВО И 
ГУТ.л'ТМТТвО ЗЛ rOTPEEWTF, НА СЕЛСКОТО СТО-

ПАНСТВО И НА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО 
РИБАРСТВО 

1. Кога селскостопанските производите леки ор-
ганизации од точката I под 1 од Наредбата за да-
вање надоместок (регрес) за купено гориво и мазиво 
за потребите па селското стопанство и на морското 
и езерското рибарство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр.. 47/56 и 3/58), во натамошниот текст: Наредбата, 
со свои селскостопачски машини им вршат услуги 
во селскостопански работи на други селскостопан-
ски организации или индивидуални селскостопански 
производители,. се должни заради добивање одобреа 
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ие за купување на гориво И мазиво со регрес, да 
поднесат на управата за приходи на народниот 

одбор на општината на своето седалишт$ и договор 
односно препис од договорот за извршување на тие 
работи. 

Договорот од претходниот став мора да содржи 
податоци врз основа на кои општинската управе 
за приходи .може да ги утврди количините на 
риво и мазиво потребни за работите што непосредно 
претстојат (податоци за површината на земјиштето, 
за -видот на селскостопанските работи, за видот на 
машините со кои ќе се вршат работите, за капаци-
тетот на моторот и ел.). 

2. Општинската управа за приходи издава одо-
брение предвидено со точката 8 од Наредбата на 
следниот образец: 

Народен одбор на општината 
Бр. 

1958 година 

О Д О Б Р Е Н И Е 
Врз основа на точката 8 од Наредбата за давање 

надоместок (регрес) за купено гориво и мазиво за 
потребите на селското- стопанство и на морското 
и езерското рибарство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/56 и 3/58) му се одобрува на корисникот 

од купување со надоместок 
(регрес) на следните видови гориво и мазиво за 
потребите на селскостопанското производство одно-
сно на морското и езерското рибарство. 

Вид гориво и мазиво 
К о л и ч и н а 

Вид гориво и мазиво 
килограми | | (со букви) 

I. За потребите на селското 
стопанство 
1. Петрол за мотори 
2. Бензин за мотори 
3. Нафта-плинско масло 

1 4. Моторно масло 
II. За потребите на морското 

и езерското рибарство 
1. Петрол за мотори 
2. Бензин за мотори 
3. Нафта-плинско масло 
4. Моторно масло 
5. Петрол за рибарски 
светилки 1 

(М. П.) 

Шеф на управата за приходи, 

3. Во одобрението од претходниот став општин-
ската управа за приходи е должна да го назначи 
Кодниот назив на корисникот на намалението (на 
пример: „Економија на земјоделската задруга", 
„Селскостопански погон на земјоделската задруга" 
од ). 

4. Одобрението се издава во три примерка, и 
тоа: за корисникот на намаленото, за продавачот 
на гориво и мазиво и за евиденција на из давате лот 
на одобрението. 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 07-1185/1 
18 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

$а работи на финансиите, 
Авдо Хумо, е. pft 

44. 
По исполнување на условите од членот 14—16 

од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
©1/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти донесува 

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

НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО МИКРОБИОЛОШКО 
ДРУШТВО 

Според поднесените правила се одобрува о б и -
вањето и работата на, Југословенското микробио-
лошко друштво, со сед ал иште во Белград, а со деј-
ност на целата територија на Југославија. 

II/3 Бр. 30781/57 
9 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

45. 
Врз основа на членот 9 оддел И од Уредбата за 

пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за индустрија 
на Сојузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ 
ЗА ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПАРНИТЕ 
КОТЛИ, ПАРНИТЕ САДОВИ, ПРЕГРЕЈУВАНИТЕ 

НА ПАРА И ЗАГРЕЈУВАНИТЕ НА ВОДА 
1. Во Техничките прописи за изработка и упо-

треба на парните котли, парните садови, прегреју-
ваните на пара и загрејувачите на вода, кои се со-
ставен дел од Правилникот за Техничките прописи 
за изработка и употреба на парните котли, парните 
садови, прегрејуваните на пара и загрејуваните на 
вода („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/57) во членот 
46 точка ц) зад зборот: „атест" се додаваат зборо-
вите: „инспектората парних котлова". 

2. Во членот 52 на крајот од точката 11 се додава 
нов став кој гласи: „Испитивања предвиђена одред-
бама од б) до г) претходног става треба да буду 
извршена од стране самог произвођача или од завода 
за испитивање материјала." 

3. Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 2587 
26 декември 1957 година 

* Белград 
Секретар за индустрија 

на Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, е. р. 

46. 
Врз основа на членот 9 оддел И од Уредбата за 

пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за индустрија 
на Сојузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ 
ЗА ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПОДВИЖНИТЕ 
ЗАТВОРЕНИ САДОВИ ЗА КОМПРИМИРАНИ, 
ТЕЧНИ И ПОД ПРИТИСОК РАСТВОРЕНИ ГАСОВИ 

1. Во Техничките прописи за изработка и упо-
треба на подвижните затворени садови за компри-
мирани, течни и под притисок растворени гасови, 
кои се составен дел од Правилникот за Техничките 
прописи за изработка и употреба ка подвижните 
затворени садови за компримирани, течни и под 
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притисок растворени гасови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/57) "во членот 11 точка 12 под а) зад 
зборот: „уверење" се додаваат зборовите: „инспек-
тората парних котлова". 

На крајот од истата точка се додава нов став, 
кој гласи: „Испитивања предвиђена одредбама од 
б) до г) претходног става треба да буду извршена од 
стране самог произвођача или од завода за испити-
вање материјала." 

2. Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
по објавување во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 2586 
26 декември 1957 година 

Белград 
Секретар за индустрија 

на Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, е. р. 

47. 
Врз основа на точката 18 од Упатството за 

извршување на Законот за правата и доллшостите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници („Службен лист на ФНРЈ", 54/57), Секре-
таријатот за законодавство и организација на Со-
јузниот извршен совет издава 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕНОТ 67 
СТАВ 6 И ОД ЧЛ. 165 И 170 НА ЗАКОНОТ ЗА ПРА-
ВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТ-

ПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ 
ПРАТЕНИЦИ 

1. Според членот 67 став 6 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на со-
јузните народни пратеници, на секој делегат избран 
за кандидационата конференција му се издава пол-
номошно потпишано од претседавачот на собирот 
на избирачите, а заверено со печат од надлежниот 
општински народен одбор. Ова заверување го врши 
службеникот на општискиот народен одбор опреде-
лен од секретарот на општинскиот народен одбор. 
Ако собир на избирачи се одржува во место надвор 
од седалиштето на општинскиот народен одбор, за-
верувањето на полномошното може да се изврши и 
ка ј месниот уред (месната канцеларија). 

Овластениот службеник ќе го завери полномо-
шното врз основа на записникот за работата на 
собирот на избирачите на кој е извршен изборот 
на делегати за кандидационата конференција. За-
писникот за работата на таквиот собир на избирачи 
му се предава на службеникот на општинскиот на-
роден одбор кој сите примени записници за рабо-
тата на собирите на избирачите веднаш ќе и ги 
достави на надлежната око лиска изборна комисија. 

2. Согласно со членот 170 од наведениот закон, 
на работата на собирите на избирачите во стопан-
ските организации се применуваат и одредбите од 
членот 67 на истиот закон, ако со одредбите од чл. 
159 до 170 не е определено поинаку. Од тоа произле-
гува дека и полномошната на делегатите избрани на 
собири на избирачи во стопански организации ги 
потпишува претседавачот на собирот на избирачите 
и дека тие мораат да бидат, исто така, заверени со 
печат од надлежниот општински народен одбор на 
начинот определен во претходната точка. Записни-
кот за работата на собирот на избирачите во сто-
панската организација на кој е извршен избор на 
делегати за кандидацпоната конференција му се 
предава на службеникот на општинскиот народен 
одбор, кој сите примени записници за работата на 
собирите на избирачите веднаш ќе ft ги достави на 
надлежната околиска изборна комисија. 

3. Со членот 165 од наведениот закон определено 
е секој собир на избирачи во стопанска организација 
свикан заради избор на делегати за кандидационата 
конференција од редовите на присутните избирачи 
да избира најмалу еден делегат за кандидационата 
конференција. Од оваа одредба произлегува дека и 
во случај кога во рамките на едцЈ стопанска орга-. 

низација се одржуваат два или повеќе собири на 
избирачи, секој од тие собири ќе избира најмалу по 
еден делегат за кандидационата конференција. Ако 
погон или друга деловна единица на стопанска ор-
ганизација, или дел од членството на задругата за 
кој се одржуваат посебни собири на избирачи оп-
фаќа повеќе од 600 односно 1.200 производители, та-
квиот собир на избирачи во смисла на членот 165 
став 2 избира два односно три делегати. 

Бр. 76 
17 јануари 1958 година 

Белград 
Секретар за законодавство и 

организација на Сојузниот извршен совет 
др Леон Гершковиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за јавните 
службеници, објавен во „Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 53/57, се потпаднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
ПА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Во членот 160, став 2, трети ред, наместо „24.400" 
треба да стои „21.400". 

Во членот 195, став 4, втор ред, наместо зборов 
вите: „претходниот член" треба да стојат зборовите! 
„претходните ставови". 

Од Сојузната народната скупштина, Белград, 21 
јануари 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Законот за здружувањето во 
стопанството, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/58, се поткраднале грешки, та се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕТО ВО 

СТОПАНСТВОТО * 
1. Во членот 183 став 2 во вториот ред по збо-

ровите „подрачјето на" треба да се стават зборо-
вите „повеќе околии од". 

2. Во членот 186 став 4 во првиот ред, по зборот 
„договорот" треба да се стават зборовите „подлежат 
на потврда од надлежниот орган и", а во вториот 
ред место зборот „органот" треба да стои зборот 
„судот". 

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 21 
јануари 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за поделба 
на територијата на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија на изборни околии за избирање 
народни пратеници што граѓаните непосредно ги 
избираат за Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина на изборите што ќе се одржат на 23 
март 1958 година, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57, се потпаднала долу наведената 
грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДЕЛБА НА ТЕРИТОРИЈA-i 
ТА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА' 
ЈУГОСЛАВИЈА НА ИЗБОРНИ ОКОЛИИ ЗА ИЗ-
БИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ШТО ТРАГА-
НИТЕ НЕПОСРЕДНО ГИ ИЗБИРААТ ЗА СОЈУ-
ЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА НА ИЗБОРИТЕ ШТО КЕ СЕ ОДРЖАТ 

НА 23 МАРТ 1958 ГОДИНА 
Во одделот „I. Во. Народна Република Србија 

— На подрачјето на околината Шабац" под бр. 14) 
по зборот „Бадовинци" треба да стои запирка и да 
се додаде испуштениот збор „Прњавор". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 17 јануч 
ари 1958 година. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврду-
вање на подрачјата на изборните околии за из-
борите на народни пратеници за Соборот на прои-
зводителите на Сојузната народна скупштина што 
ќе се одржат на 26 март 1958 година, објавен во 
„Службен -лист на ФНРЈ", бр. 54/57, се п о т п а д -
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В-К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРА-
ЧЈАТА НА ИЗБОРНИТЕ ОКОЛИИ ЗА ИЗБОРИТЕ 
НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА ШТО КЕ СЕ ОДРЖАТ НА 
26 МАРТ 1958 ГОДИНА 

Во одделот „IV. Во Народна Република Босна 
и Херцеговина" текстот под бр. 144 треба да гласи: 
4 „144) Изборна околија Зеница I, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од делот 
на населеното мјесто Зеница чија граница тргнува 
од постројката за проветрување на јамата на Руд-
никот на мрк јаглен, оди по пругата од тесен коло-
сек до првиот влезен пат во Железарата Зеница, 
натаму по патот до ладилникот на Термоелектра-
ната заобиколувајќи ги постројките на Термоелек-
траната, повторно излегува на пругата од тесен 
колосек кај вториот влезен пат во Железарата, оди 
по пругата до реката Босна и низрека до товарната 
станица „Железара" исклучувајќи ја истата, оттаму 
по најкусата права линија до патот Добој — Сара-
ево и по патот до височинскиот резервоар на Желе-
зарата, линијата оди натаму по извозната пруга на 
Рудникот на мрк јаглен до Дубоки Поток, потоа до 
оградата на Железарата и се завршува на поче-
тната точка на тесната пруга;". 

Од Сојузниот извршен совет, .Белград, 17 јану-
ари 1958 година. 

Во обрасците за вршење одделни дејствија спо-
ред Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници про-
пишани со Наредбата од Секретаријатот за законо-
давство и организација на Сојузниот извршен со-
вет бр. 1958 од 18 декември 1*957 година, што се обја-
вени како додаток на „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54 од 28 декември 2957 година, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈ-
СТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И 
ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ 

НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ 

1. Во образецот 1 десно од рубриката „Подру-
чје (привредне организације за које се збор одр-
жава)" треба да стои како посебна рубрика „Број 
делегата које бира збор бирача". 

2. Во образецот 12, точка 6, третиот став место 
„чл. 31, 32, 76—80 и 165" треба да стои чл. 31, 32 и 
76—80". . 

Од Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Сојузниот извршен совет, Белград* Ш 
'јануари 1958 година. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-

- ПОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО 
ЈАПОНИЈА 

I 
Се назначува 
Лазар Латиновић досегашен извонреден прате-

ник и онолпомошен мивистер на Федеративна Нап-
редна Република Југославија во Јапонија за извон-
реден и ополномошен амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Јапонија, 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ, 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 20 
10 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 
. Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ДЕМО-

КРАТСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ 
I 

Се назначува 
В л а д и м и р Поповиќ, извонреден и ооо л помош ен 

амбасадор на ФНРЈ во НР Кина и за извонреден и 
ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Демократска Република 
Виетнам со седалиште во Пекинг. 

II 
Државниот секретар за надворешен работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува со сила веднаш. 

У. бр. 21 
14 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО КАМБОЏА 

I 
Се назначува 
Зденко Штамбук, извонреден и ополномошен 

амбасадор на ФНРЈ во Бурма и досегашен извон-
реден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ 



Страна 60 — Број 3 - СЛУЖБЕН ЖИСТ НА" 'ФНРЈ Среда, 22 Јануари 1058 

во Камбоџа; за извонреден и ополномошен амба-
садор на Федеративна Народна Република Југосла-
вија* во Камбоџа со седиште во Рангун. 

II 
Држашиот секретар за надворешни работи ке 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
8 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 71 точка Л од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК 
И ОШМгаОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 
ТУНИС Ш ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
пратеник и о и о л н о м о ш е н министер ма 

ФНРЈ ВО ТУНИС 

I 
Се отповикува 
Алеш Беблер од должноста на .извонреден пра-

теник и ополпомошен министер на ФНРЈ во Тунис. 
II -

Се назначува 
Илија Топалоски, досегашен началник во 

Државниот секретаријат за надворешни работи за 
извонреден пратеник и опол помо шен министер на 
Федеративна Народна Репзгблика Југославија во 
Тунис. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 23 
11 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јоедш Браз-Тито, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 77 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 СОВЕТНИК ВО 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА НАРОДНО • ЗДРАВЈЕ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за државен советник во Секре-
таријатот за народно здравје на Сојузниот извршен 
совет др Војислав Турановиќ, поранешен секретар 
за народно здравје на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 5 
7 јануари 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата 
за осниваше Комисија за соработка со меѓународ-
ните здравствени организации, Национален коми-
тет за УНИЦЕФ и Југословенската национална ко-
мисија за Меѓународна организација на трудот 
(МОР) („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ И \ РЕШЅШ-ЗК^О 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУ-
НАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОР) 

I. Се менува досегашниот состав на Југосло-
венската национална комисија за Меѓународна 
организација на трудот (МОР) и за членови на 
Комисијата се именуваат: 

за претседател: 
др Јоже Потрч, сојузен народен пратеник, 
за членови: 
инж. Спасоје Велимирова, помошник државен 

секретар во Сојузниот извршен совет. 
Зденко Хас, директор на Сојузниот завод за 

социјално осигурување, 
Норберт Вебер, секретар на Централното в^ќе 

на Сојузот на синдикатите на Југославија, 
Јован Поповиќ, секретар на Централно веќе на 

Сојузот на синдикатите на Југославија, 
инж. Звонимир Морин, генерален секретар на 

Сојузната индустриска комора 
др Руди Киовски, вонреден професор на Пра-

вниот факултет во Љубљана, 
Божидар Раце, виши советник на Секретари-

јатот за општи стопански работи на Сојузниот 
извршен совет. 

Антон Кацијан, I секретар во Државниот се-
кретаријат за надворешни работи 

II. Секретарот на Југословенската национална 
комисија за Меѓународна организација на трудот 
(МОР) по својата положба е член на Комисијата. 

III. Со донесувањето на ова решение претста-
вува да .важи порано донесеното Решение на Со-
јузниот извршен совет Б. бр. 1354 од 29 декември 
1954 година. 

Б. бр. 1/58 
7 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Ваљка ЗсЕѕоииќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р 

О Д С Л У Ж Б Е Н И Т Е ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Ср-
бије" Ео бројот 51 од 28 ноември 1957 година 
објавува: 

Одлука за одобрување измената на Статутот 
на угостителската комора на Народна Република 
Србија; 

Одлука за одобрување на претсметката на при-
ходите и расходите па Републичкиот фонд за уна-
предување на културната дејност за 1957 година; 

Одлука за потврда на одлуките на народните 
одбори за измени и дополненија на статутите на 
околиите; 

Одлука за разрешување и избирање членови 
на Факултетскиот совет на Филозофскиот факул-
тет во Белград; 

Одлука за одобрување Правилата на Здруже* 
нието на рибарските стопански организации на На-
родна Република Србија; 

Одлука за разрешување од судската должност 
на судии на окружните судови; 
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Одлука за избирање судии на окружните су-
дови. 

Во бројот 52 од 7 декември 1957 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Буџетот на Народна Република Србија (Републич-
киот буџет) за 1957 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
држење и носење оружје; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
органите на управата на Народна Република Србија; 

Закон за реонизација на овоштарството и ло-
зарството; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
вишите школи; 

Одлука за доделување новогодишни награди 
на службениците и работниците на републичките 
органи и установи; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за плаќање хонорарна настава и воспитна служба 
во училиштата и другите воспитни установи; 

Наредба за привремена забрана на риболовот 
во Моравица, Ѓетиња, Сушица, Вучанска и Чукље-
ничка река. 

Во бројот 55 од 14 декември 1957 година об-
јавува: 

' Закон за измени и дополненија на Законот 
за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на народните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Србија; 

Закон за просветната инспекција. 
Во бројот 54 од 19 декември 1957 година објавува: 
Одлука за привременото финансирање на др-

жавните потреби на Народна Република Србија 
во периодот јануари-март 1958 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
мерките за штедење на дрва; 

Закон за усогласување на одредбите за управ-
ната постапка од републичките закони со Законот 
за општата управна постапка; 

Уредба за усогласување на одредбите за у-
правната постапка од прописите на бившата Влада 
на Народна Република Србија, на Извршниот со-
вет на Народното собрание на Народна Репу-
блика Србија и на републичките органи на упра-
вата и на републичките совети со Законот за 
општата управна постапка; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за плаќањето на куќните помошнички; 

Решение за задолжително здружување на прет-
пријатието за изградба и експлоатација на хидро-
централи, далекувод!! и трафостаници на Авто-
номната Косовско-метохиска Област „Електроме-
тохија" — Пеќ во Заедницата на електростопан-
ските претпријатија на Народна Република Србија; 

Решение за измена и дополнение на Решението . 
IV бр. 106/54 за преминување на Институтот за 
оплеменување и производство на растенија во Зе-
мун Поле на работење како установа со самостојно 
'финансирање; 

Решение за разрешување членови на Републич-
киот совет за социјална заштита; 

Решение за именување членови на Републич-
киот совет за социјална заштита; 

Решение за разрешување чланови на Републич-
киот совет за народно здравје; 

Решение за именување членови на Републич-
киот совет за народно здравје. 

Во бројот 55 од 28 декември 1957 година објавува: 
Општествен план за стопанскиот развој на под-

рачјето на Народна Република Србија од 1957 до 
1961 година; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
оснивање управни училишта; 

Уредба за оснивање Средна финансиска школа 
во Белград; 

Решение за именување членови на Републич-
киот совет за култура; 

Решение за разрешување членови на Репу-
бличкиот совет за култура. 

Во бројот 1 од 7 јануари 1958 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

правата и доллшостите, избирањето и отповикот 
на народните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Србија; 

Одлука за распуштањето на Народното собра-
ние на Народна Република Србија; 

Одлука за распишување избори за .Републи-
чкиот собор и Соборот на производителите на На-
родното собрание на Народна Република Србија; 

Одлука за утврдување вкупен број на народни 
пратеници на Народното собрание на Народна Ре-
публика Србија на IV свикување; 

Одлука за утврдување изборните околини за 
избирање народни пратеници за Републичкиот со-
бор и Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Србија; 

Решение за именување Републичка изборна 
комисија за спроведување избори за народни пра-
теници на Народното собрание на Народна Репу-
блика Србија; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување краишта што се сметаат зиме отсечени 
од сообраќајот; 

Упатство за доставување обвивки со гласачки 
ливчиња на избирачите што се наоѓаат на отслу-
жување на воениот срок или на воена вежба. 

Во број 2 од 8 јануари 1958 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

надлежноста на народните одбори на општините и 
околиите во работите уредени со републички про-
писи; 

Упатство за утврдување одделни одредби од За-
конот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Србија; 

Решение за именување Покраинска и Обласна 
изборна комисија за спроведување избори за на-
родни пратеници на Народното собрание на На-
родна Република .Србија; 

Решение за именување членови на околи-
ските изборни комисии за спроведување на 
изборите за народни пратеници на Народното со-
брание на Народна Република Србија; 

Решение за определување околиски изборни 
комисии што ќе ги спроведуваат изборите за на-
родни пратеници на Соборот на производителите 
на Народното собрание на Народна Република Ср-
бија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине'' службени лист Народне Ре-
публике Хрватске, во бројот 55 од 27 ноември 1957 
година објавуваат: 

Одлука за определување категориите на ужи-
ватели на постојана 'државна помош доделена од 
страна на републичките органи на Народна Репу-
блика Хрватска на кои им се осигурува здравстве-
ната заштита; 

Правилник за службените облеки и обувки на 
извршниот персонал во јавниот патен меѓународен 
сообраќај со моторни возила. 
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Во бројот 56 од 6 декември 1957 година обја-
вуваат: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот 
на народните пратеници за Соборот на Народна 
Република Хрватска; 

Препорака за не и м о т н о унапредување деј по- . 
ста на социјална заштита; 

Решение за оснивање Општинска комунална 
установа Дуго Село. 

Во бројот 57 од 11 декември 1957 година 
обј?вуваат: 

Наредба, за измени и дополненија на Наредбата 
за определување народни одбори што осниеаат ко-
мисии за полагање испити за квалификуван и ви-
с о к о г а лисђикуван работник кој со стручната спре-
ма се здобива со практична работа во претпри-
јатието 

Во бројот 58 од 17 декември 1957 година 
објавуваат: 

Одлука за усогласување на одредбите за управ-
ната постапка од републичките закони со Законот 
за општата управна постапка; 

Уредба за усогласување на одредбите за управ-
ната постапка од прописите на бившата Влада на 
F"13 Хрватска, на Извршниот совет на Саборот на 
НР Хрватска и на републичките органи на упра-
вата со Законот за општата управна постапка. 

Во бројот 59 од 25 декември 1957 година обја-
вуваат: , 

Закон за правата и должностите, избирањето 
и .^повикот на народните пратеници за Соборот 
на Народна Република Хрватска, 

Изведба за организацијата и спроведување на 
мерките со цел за спречување на заразите кај до-
бито"«?т во 1958 година; 

Наредба за задолжителното пријавување на 
нефритиеот. 

Во бројот 60 од 28 декември 1957 година обја-
вуваат: 

Решение за оснивање Ветеринарна станица во 
Врпоље; 

Решение за оснивање Здравствена станица на 
Меѓумурската трикотажа, Чаковец; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето ута Народниот одбор на општина Забок за осни-
вати Ветеринарна станица во Зачоетје. 

Во бројот' 61 од 29 декември 1957 година обја-
вува пт: 

"»акон за здравствените станици во стопанските 
орг? низ ацин; 

Закон за стручното образование на лекарите 
за опита пракса; 

Закон за училиштата за бабици; 
Закон за училиштата за детски негователка, 
Закон за измени и дополненија на законот за 

училиштата за болничари; 
Препорака за унапредување на задолжител-

• ното и стручното школство и на образованието на 
возрасните; 

Препорака за доброволното здравствено оси-
гурување на неосигурените жители; 

Одлука за распишување избори за Републи-
чкиот собор и за Соборот на производителите на 
Соборот на Народна Република Хрватска; 

Одлука за утврдување бројот на народните 
пратеници што се избираат во републичкиот собор 
и во Соборот на производителите на Саборот на 
Народна Република Хрватска на изборите што ќе 
се одржат од 23 до 30 март 1958 година; 

Одлука за поделба на подрачјата на Народна 
Република Хрв-тека на изборни околии за избо-
рите на народни пратеници во Републичкиот собор 
на Соборот на Народна Република Хрватска, што 
ќе се одржат во недела на 23 март 1958 година; 

Одлука за поделба на подрачјата на Народна 
Република Хрватска на изборни околии за • избо-
рите на народги пратеници во Соборот на прои-
зводителите на Соборот на Народна Република 
Хрватства што ќе се одржат во времето од 24 до 30 
март 1058 година; 

Одлука ча именување Републичка изборна ко-
мисија за сирово дување на изборите за народни 
пратеници во Соборот на Народна Република Хр-
ватска; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за расподелба на општите норми на придонесот за 
социјално осигурување. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске републике Словеније4 

во бројот 43 од 5 декември 1957 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

правата и должностите, избирањето и отповикот 
на народните пратеници на Народното собрание 
на Народна Република Словенија; 

Закон за оснивање Совет за наука на Народна 
Република Словен иј а; 

Закон за приватната здравствена пракса во 
Народна Република Словенија; 

Закон за комасацијата на селскостопанското 
земјиште; 

Закон за дополнение на Законот за укину-
вање на виничорските и слични односи; 

Одлука за потврда на Уредбата за дополне-
ние на Уредбата за организацијата и работа на 
Извршниот совет на Народното собрание на На-
родна Република Словенија; 

Одлука за избирање претседател на Врховниот 
суд на Народна Република Словенија; 

Одлука за избирање судии на Окружниот суд 
во Марибор и судии на Окружниот стопански суд 
во Цеље; 

Одлука за разрешување судии на Окружниот 
суд во Ново Место и судии на Окружниот суд во 
ЈБубљана; 

Уредба за дополнение на Уредба за организа-
цијата и работата на Извршниот совет на Народ-
ното собрание на Народна Република Словенија; 

Решение за назначување заменик на главниот 
санитарен инспектор за време на отсутноста на 
главниот санитарен инспектор. 

Во бројот 44 од 12 декември 1957 година обја-
вува: 

Решение за заштита на властелинскиот парк 
и дворец на Кромберк. 

Во бројот 45 од 19 декември 1957 година обја-
вува: 

Одлука за усогласување одредбите на репу-
бличките закони што се однесуваат на управната 
постапка, со Законот за општата управна постапка; 

Решение за именување членови и претседа-
тел на стручниот совет на Извршниот совет за 
станбена изградба; 

Решение за именување членови и претседател 
на стручниот совет на Извршниот совет за урба-
низам и комунални работи; 

Решение за именување членови и претседател 
на стручниот совет на Извршниот совет за гео** 
дезија; 
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Решение за именување членови и претседател 
на стручниот совет на Извршниот совет за хидро-
метеорологија; 

Решение за именување член на стручниот со-
вет на Извршниот совет за сообраќај; 

Решение за именување членови на управниот 
одбор на Заводот за образование во работничкото 
и општественото управување; 

Решение за именување директор на Заводот 
за образование во работничкото и општественото 
управување. 

Во бројот 46 од 26 декември 1957 година обја-
вува : 

Уредба за усогласување на одредбите за управ-
ната постапка со општите прописи на бившата 
Влада на -НРС, Извршниот совет на Народното со-
брание на Народна Република Словенија и управ-
ните органи на Народна Република Словенија, со 
Законот за општата управна постапка; 

Упатство за извршување на Одлуката за еви-
денцијата на недвижностите на општонѕ родниот 
имот. 

Во бројот 47 од 30 декември 1957 година гбја-
вува: 

Одлука за привремено финансирање на репу-
бличките потреби во првото тримесечје на 1С58 
година; 

Одлука за овластување Извршниот совет на 
НРС за распишување избори за републички на-
родни пратеници; 

Одлука за определување аконтација и плаќање 
данок на доход од селското стопанство како и оп-
штинските самопридонеси за првото тримесечје на 
1958 година; 

Одлука за дополнение на Одлуката за овлз-
• стување на Координациониот одбор на Извршниот 

совет за одлучување во определени работи во над-
лежноста на Извршниот совет; 

Одлука за дополнение на Одлуката за овла-
стување на* одборот за стопанство на Извршниот 
совет за давање согласност за кое е надлежен 
Извршниот совет; 

Одлука за доделување новогодишни награди 
на службениците и работниците на републичките 
државни органи и установи; 

Одлука за помилување на осудените лица; 
Решение за оснивање Дом на управното учи-

лиште на НРС во Љубљана; 
Решение за разрешување претседателот на Со-

ветот за школство на НРС и за именување прет-
седател на Советот за наука на НРС и претседател 
на Советот за школство на НРС; 

Решение за составот на Советот за наука на 
НРС; 

Решение за именување член на Комисијата за 
верски прашања; 

Решение за разрешување од должност на сек-
ретарот за здравје; 

Во бројот 48 од 31 декември 1957 година обја-
вува: 

Одлука за распишување избори за републи-
чкиот собор и за Соборот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република Сло-
венија; 

Одлука за определување вкупниот број на 
пратениците што се избираат за Републичкиот со-
бор и за Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Словенија на 
изборите од 23, 25 односно 28 март 1958 година; 

Број 3 — Страна 63 

Одлука за поделба ма подрачјата на Народна 
Република Словенија на изборни околии за избо-
рите на пратеници на Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република Слове-
нија: , . 

Одлука за определување изборни околии за 
изборите на народните пратеници за Соборот на 
производителите на Народното собрание на На-
родна Република Словенија; 

Решение за именување Републичка изборна 
комисија за изборите на народни пратеници за 
Републичкото народно собра ние. 

Во бројот 49 од 31 декември 1957 година обја-
вува: 

Зак«н за измени и дополненија на Законот за 
надлежноста на општинските и околиските на-
родни одбори во работите што се уредени со до-
сегашните републички прописи: 

Уредба за надлежноста на општинските и око-
лиските народни одбори; 

Решение за новинската установа „Урадим лист 
Народне Републике Гл овени је". 

Во бројот 1 од 3 јануари 1958 година објавува: 
Закон за потврда на Завршната сметка за 

извршувањето на Републичкиот буџет на Народна 
Република Словенија за 1956 година; 

Решение за именување околиски изборни ко-
мисии за изборите на народни пратеници за На-
родното собрание па Народна Република Слове-
нија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Репз^блике Босне и 
Херцегових" БО бројот 46 од 29 ноември 1957 го-
дина објавува: 

Уредба за измени на Уредбата за бесплатен 
стан и огрев на наставниот и воспитниот персонал 
на село; 

Уредба за оснивање Комисија за физичка кул-
тура на НР БиХ; 

Одлука за Централното прифаќа лигите за деца 
и младина во Сараево; 

Решение за Детскиот завод во Сараево; 
Решение за Заводот за слепи деца во Сараево; 
Решение за Заводот за воспитување на жен-

ската младина во Рељево; 
Решение за Заводот за воспитување на ма-

шката младина во Јајце; 
Решение за Заводот за воспитување на ма-

шката младина во Љубиње; 
Решение за Заводот за глуви деца во Сараево; 
Решение за Детскиот дом во Зовиќ; 
Решение за Домот за машка младина во Кре-

шево; 
Решение за разрешување и назначување рако-

водители на некои републички органи на управата; 
Решение за именување претседател, потпрет-

седател и членови на Советот за урбанизам; 
Решение за именување претседател, секретар 

и членови на Комисијата за физичка култура на 
НР БиХ. 
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С О Д Р Ж И е А: 
Страна 

15. Уредба за цопогшеаиз иа Уредбата за за-
вршните сметки на стопанските организа-
ции за 1957 година — — — — — — 33 

1$. Уредба за измени и дополненија на Тари-4 

фата за данокот па промет — — — — 33 
17. Уредба за дополнение на Уредбата за осни-

вање претпријатија и дуќани — — — 36 
18. Уредба за измени и дополненија па Уред-

бата за занаетчиските дуќани и занаетчи-
ските претпријатија — — — — — — 38 

19. Уредба за посебниот инвалидски додаток 
за деца од падната борци — — — — 36 

20. Уредба за Сојузниот совет за радиодифу-
зија и телевизија — — — — — —• 37 

21. Уредба за Сојузниот совет за филм — — 38 
22. Одлука за затворање на Генералниот кон- 4 

зулат па Федеративна Народна Република 
Југославија в;о Казабланка — — — — 39 

23. Одлука за определување на највисоките 
продажни цени за одделни производи — 39 

24. Одлука за давање регрес при купувањето 
на опрема и резервни делови за потребите 
на селското стопанство — — — — — 40 

25. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за надоместокот (регресот) при купу-
вањето на вештачки ѓубриња и средства 
за заштита на растенијата за потребите на 
селското стопанство — — — — — — 45 

26. Одлука за давање регрес при продажбата 
на индустриски производи за потребите на 
морското и езерското рибарство — — — 48 

27. Одлука за измени и дополненија на На-
редбата за давање надоместок (регрес) за 
купено гориво и мазиво за потребите на 
селското стопанство и на морското и езер-
ското рибарство — _ _ — — — — 46 

28. Одлука за измена на Одлуката за давање 
надоместок (регрес) при продажбата на 
увезен7тот приплоден добиток — — — 47 

29. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за давање надоместок (регрес) за 
стаклена амбалажа — _ _ _ _ _ _ — — 47 

30. Одлука за престанок на важен,ето на Од-
луката за давање надоместување (регрес) 
при продажбата на индустриските прои-
зводи за потребите на пчеларството — — 47 

31. Одлука за стручната спрема на службени-
ците на санитарната инспекција — — — 47 

32. Одлука за формирање привремени совети 
на научните установи — — — — — 48 

33. Одлука за овластување Секретаријатот за 
индустрија на Сојузниот извршен совет 
за определување личниот доход на работ-
ниците и службениците од определени 
претпријатија во изградба — — — — 48 

34. Решение за задолжителна испорака на 
електролитен бакар во блок, па рото-хар-
тија- и на режана граѓа од ела, смрека и 
бор за потребите на определени категории 
потрошувачи во 1958 година — — — — 49 

35. Наредба за* процена на селскостопанското 
земјиште што не било предмет на општиот 
попис и процена во 1953 и 1954 година и 
за определување на цените на неселско-
стопапското земјиште — — — — — РО 
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35. Наредба за највисоките продажни цени на 

јаг пен от за одделни сортимент мрк ја-
глен од рудникот Трбовље — —- — — 50 

37.' Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за извршување на Уредбата 
за завршните сметки на стопаЕ1ските ор-
ганизации за 1957 година — — — — 50 

38. Упатство за извршување на Одлуката за 
исправка на вредноста на основните сред-
ства на стопанските организации — — 51 

39. Упатство за начинот на пресметување и 
уплатување на разликите во цените на 
производите на кои им се определени нај-
високи продажни цени — — — — — 53 

40. Упатство за применување на Одлуката за 
давање регреси при купувањето на опре-
ма и резервни делови за потребите ЕШ сел-
ското стопанство — — — — — — — 54 

41. Упатство за дополнение на Упатството за-
п р ж е н а на Одлуката за надоместокот (ре-
гресот) при купувањето на вештачко ѓу-
бре и средства за заштита на растенијата 
за потребите на селското стопанство — — 55 

42. Упатство за примена на Одлуката за да-
вање регрес при продажбата на индустри-
ски производи за потребите на МООСЕШТО И 
езерското рибарство — — — — — — 56 

43. Упатство за примена на Наредбата за да-
вање надоместок (регрес) за купено гори-
во и мазиво за потребите на селското сто-
панство и на морското и езерското рибар-
ство — — — — — — — — — — 56 

44. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Југословачското мпкробиолошко 
друштво — — — — — — — — 57 

45. Правилник за дополнение на Техничките 
прописи за изработка и употреба на пар-
ните котли, парните садови, прегрејувачи-
те на пара и загреј увачите на вода — — - 5 7 

46. Правилник 'за дополнение на Техничките 
прописи за изработка и употреба па под-
вижните затворени садови за комприми-
рани, течни и под притисок расттг^х-пи 
гасови — — — — — — — — — 57 

47. Објаснение за примела на одредбите од 
членот 67 став 6 и од чл. 165 и 170 на За-
конот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни 
пратеници — — — — — — — — 58 

Исправка па Законот за јавните службениов 58 
Исправка на Законот за здружувањето во 

столачството — — — — — — — 58 
Исправка на Одлуката за поделба на тео im-

рпјата на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија на избоони околии за и 
биран,е народни поатеници што граѓанче 
пе-*осоодпо ги избГшаат за Сојузниот е. 
боп на Сојузната народна скупштина па 
изборите што ќе се одржат на 23 март 
1938 година — — — — — — — — 58 

Иснрдвка на Одлуката за утврдување па под-
рачјата на избори,ите околии за избориве 
па народни пратеници за Соборот на про-
изводителите на Сојузната народна скуп-
штина што ќе се одржат на 2t3 март 19г*8 
година иг — — — — — — — — 

Исправка на обрасците за вршење одделна 
дејствија спооед Законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на со-
јузните народни пратеници ,— — — — 

Издава: Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица Краљевиќ* Марка бр. 9. 
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