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114. 

Врз основа на членот 27 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 90/48), во 
врска со членот 34 од Законот за сојузните органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦА-
РИНСКОТО ПОСТАПУВАЊЕ СО СУВОЗЕМНИТЕ 
МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТ-

НИЧКИ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Во Правилникот за царинското постапување со 

сувоземните моторни возила во меѓународниот пат-
нички сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/52) во членот 1 наместо зборовите: „(триптих 
односно хариет)" се ставаат зборовите: „(триптих, 
ружичест триптик односно карнет)". 

Член 2 
Овој правилник: влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 3427 
15 февруари 1957 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с. р. 

2. ,Оваа наредба влегува во сила осмиот ден па 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 1107 
14 фавруаои 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Вредел., с. р. 

115. 

Врз основа на членот 70 том. 5 и 6 од Уредбата 
за трговската дејност и трговскиве претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 1/57) 
и членот 3 под а) точка 5 од Уредбата за пренесува-
ње работине во надлежност на сојузните и репу-
бличките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2^/56 и ^56) , а со согласност од Секре-
таријатот за селско стопанство и шумарство на Со-
јузниот извршен совет, Државниот секретаријат за 
работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРОПИСИ-
ТЕ СО КОИ СЕ РЕГУЛИРА ДОГОВАРАЊЕТО НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТКУПНИТЕ 
ЦЕНИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДИ 

1. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
ставува д? важи Наредбата за условите под кои 
стопанските организации можат да се договараа за 
откупот на селскостопански производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/56 и 51/56), освен нејзените 
одредби што се однесуваат на дошзорањето пропи-
шано со одредбата од членот 7 став 2 на Уредбата 
за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/5ј, 3/56 и 46/56). 

116. 
Врз основа на членот 31 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) и членот 10 од-
дел I под а) точка 2 алинеја 2 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за селско сто-
панство и шумарство на Сојузниот извршен совет 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕНА ЗА-! 
ВРАНА НА ОДГЛЕДУВАЊЕТО НА ПАМУК К 

ДРУГИ БИЛКИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА 
1. Во Решението за времена забрана на одгледу-

вањето на памук и други билки на определени по-
драчја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55) во точк,а^ , 
та 1 текстот под б) се менува и гласи: 

,,б) одгледувањето на бамји — на подрачјето на 
општините: Бар, Острос, Вирпазар и Улцињ, вклу-
чувајќи го и припоеното подрачје на бившагга оп-
штина Владимир." 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 271 
16 февруари 1957 година 

Белград 
Секретар 

за селско стопанство и шумарство 
на Сојузниот извршен совет, 

инж. Драгослав Му таловиќ, с. р. 

117. 
Врз основа на членот 32 став 1 точка 8 од 

Уредбата за давање потрошувачки кредити на ра-
ботниците, службениците и на! другите определени 
категории корисници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36/56) и членот 2 оддел I под а) точка 37 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управава 
(„Службен лист на ФНРЈ"), бр. 26/56), а во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите, Народната банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД 
ВО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЈТЕ ОГРЕВ 
I, Потрошувачки кредити за купување јаглен 

ќе даваат ба,нките и штедилниците почнувајќи од 
1 март до 30 јуни 1Ѕ37 година заклучно, во смисла 
на одредбите од Уредбата за давање потрошувачки 
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кредити на рѕЅотиицте, службенициве и на деу-
ште ^определени надеваши жорисницк, и неа: 

1) на работниците и ^службениците — преку 
претпријатие (надлештво, установа, организација) 
во кое ^работат; 

2) на другите категории корисници од членот 3 
на уредбата — непосредно; 

3) на ,рабспгаиците, службениците и на другите 
определени категории ,корисници од членот 3 на 
уредбата шахо -живеат во згради со централно гре-
ење — шгеку куќните естет а со потврда од етан-
б е н а т заедница. 

II. 'Базираните шенови издадени но основот ита 
овие кредити можат да се кори-стат во срок од три 
месеци, сметајќи од денот на нивното жздаваше. 

ПГ. Ова упатство ^влегува ^ о сила осмиот ,ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 178 
19 Февруари 1957 година 

Белград 
Наводна Чкшка 

Гуверн-ер, 
Војин Гузина, с. р. 

Но извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено^ дека во Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенијата з а к о н е оддадена ,дозво-
ла за пуштање во промет хѕа ,територијата -на Југо-
славија („Службен лист на Ф,НРЈ", бр. 7/57) ее пот-
краднала долу наведената -грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ ,ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДА-
ДЕНА ,ДОЗВОЛА "ЗА ПУШТАЊЕ ,ВО ПРОМЕТ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУШСЈ5АВША 
Во списокот, под редниот број 10, ,наместо: „Оц-

рнат "ВшДох 15% V/. ,р. — ВХ-1125" треба да стои: 
% „Оирћаг Вег^ох ^/о V/. р. - ВХ-И25". 

Од Сојузната управа за заштита на растенија-
та, 18 февруари 1957 грдана, Белград. 

ОА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 

СРБИЈЕ 
„Службени глас,.мк Народно Републико Србије" 

во бројот 3 од 19 јануари 1957 година објавува: 
Правилник-за начинот ева обележување на сте-

блата за сечевме и за жигосувањето на исечените 
Дрвја; 

Правилник за едногодишните планови за обнова 
и нега на шуми во задружните и приватните шуми; 

Решение од Републичката изборна комисија на 
Народна Република Србија за именување Изборна 
комисија за Околијата Ниш за раководеше со из-
борите за одборници на еародаите одбор-и. 

Во бројот 4 од 26 јануари 1967 година објавува: 
Наредба за забрана на ловот на риби и на дру-

ги корисни водени животни под определената голе-
ш к а и за времето на ловостој от. 

Во бројот 5 од 2 февруари 1957 година обј,авува: 
Уредба за воведување данок на промет; 
Наредба за дополнение на Наредбата за опре-

делување установи на територијата на НР Србија 
во кои може да се врши испитување на прехранбени 
артикли; 

Решение "за назначување постојани судски ве-
штаци; 

Објава на Републичката изборна комисија на 
НР Србија за потврдената кандидатура за избирање 
народен пратеник на Соборот на производителите 
на Народното собрание на НР Србија. 

Во 'бројот б ,гдо 9 февруари Ш 7 тодшаођјавува: 
Оддава за утврдување на сроковите за распи-

шување избори -за работничките совети на претпри-
јатијата на територијата на НР Србија; 

Одлука за определување рамните — границите 
на тодишните количини на природно вино и при-
родна -ракија од -бербата на 1956 година" што во 
домаќинствата на производителите можат да се 
трошат без плаќаше данок на промет; 

Наредба за забрана на оснивање откупни ста-
ници на подрачјето на Општината Пеќ; 

Решение за определување на местата во кои се 
полагаат ^стручни испити за ква л ифицирани и ви-
сококвалифицираии работници од струката патен 
сообраќај; 

Упатство за измена и дополнение на Упатството 
за полагање стручни испити за квалифицирает! и 
висококвалифицирани возачи на моторни возила. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГО^РОДНЕ РЕПУБЛИКА ХР-

ВАТСКА 
„Народно немине", службени лист Народне Ре-

публико Хрватска, во бројот 1 од 18 јануари 1957 ро-
дина -Објавуваат: 

Извештај од Републичката изборна комисија за 
гласањето за отповикот на народниот пратеник на 
Републичкиот собор на Соборот на Народна Ре-
публика Хрватска во Изборната околија' Задар ЈП; 

Наредба за генералниот плаи за одбрана од по-
плава за 1957 година; 

Решенија, за дополнителните избори на народ-
ните одбори на општините: Пешќеница, Окагкавац и 
фрешњеавка. 

Во бројот 2 од 22 јануари 1957 година објавуваат: 
Одлука за издвојувањето на населени места од 

составот на една општина и за припојувањето на 
друга општина и за про-мената на седиштето на оп-
штината Јурдашг, 

Наредба за организацијата и спроведувањето на 
мерките за спречување на зарази кај добитокот во 
1957 година; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци кај стопанските судови во Народна Ре-
публ-ика Хрватска за 1957 година. 

Во бројот 3 од 29 јануари 1957 година објавуваат: 
Уредба за оснивање Управна школа во Загреб; 
Одлука за нормите на данок на доход од сел-

ското стопанство за 1957 година; 
Одлука за определување процент од годишното 

задолжување според кој ќе се наплатува данокот 
на доход во 1957 година; 

Решение за именување постојана изборна ко-
мисија за спроведување избори на одборници на 
народните одбори во околијата Шибеник; -

Список на постојаните судски вештаци кај сто-
панските судови во Народна Република Хрватска 
за 1957 година; 

Решение за оснивање Ветеринарна станица Д. 
Дубрава, Јурдани и Врлика; 

Решение за оснивање Здравствена станица 
Бакар; 

Решение за оснивање Дом за народно здравје 
'Јурдани; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за народни одбори на општините: Двор, Костајница 
и Книн. 

Во бродот 4 од 8 февруари 1957 година обја-
вуваат: 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување народни одбори што оениваат комисии за 
полагање испити за квалифициран и висококвали-
фицирзн работник што се здобива со стручна срема 
на практична работа во претпријатие; 

Наредба за второто дополнение на Одлуката 
за определување занаетчиски дејности во кои одо-
брение за оснивање приватни занаетчиски дуќани 
се издава по слободна оценкаЈ 
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Вешева за оснивање Ветеринарна станица 
ѓурѓеновац; 

Решение до оснивање Комунална установа во 
ѓурѓетотец; 

Решение за оснивање Шумари ја Врлина во 
Врлина; 

Решение за распишување, дополнителни избори 
за еден одборник на Народниот одбор на општината 
Сездеввци. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНШЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словенија" во 
бројот 47 од Ј2Ѕ декември 1956 година објавува: 

Одлука за помилување на осудени лица. 
Во бројот 48 од 31 декември 1956 година обја-

вува: 
Уредбава надоместување на ,трошоците и загу-

бената заработка на судиите поротници; 
Одлука за ослободувања на угостителските и 

планинарските ,друштва од обврските спрема репу-
бликата, околиите и општините; 

Одлука за ^определување аконтации и плаќање 
на данокот -на ,доход од селското стопанство, како 
и на општинските локални даноци за I тримесечје 
па 1957 година; 

Решение за именување главен санитарен ин-
спектор. 

Во бројот 1 од 17 јануари 1957 година објавува: 
Одлука за ,вложување средствата на републич-

киот инвестиционен фонд; 
Наредби за определување стопанските органи-

зации -што на Државниот секретаријат за работи 
на финансиите на НРС му поднесуваат приговори 
поради кршење на прописите за пресметување на 
почетниот фонд на обртните средства; 

Список на стручњаците вештаци за одделни 
гранки на стопанството. 

Во бројот 2 од 24 јануари 1957 година објавува: 
Наредба за определуваше лрипусни такси за 

јавни машки приплодни грла. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА 
„Службени лист Народно Републико Боено и 

Херцеговина", во бројот 32 о% 28 декември 1056 го-
дина објавува: 

Одлука за привременото финансирање на по-
требите според Буџетот на КР Ш Х за периодот ја^ 
нуари-март 1957 "година; 

,Одлука за потврда на Уредбата за оснивање 
Секретаријат за народна одбрана! на Извршниот со-
вет ти ВР ВиХ; 

Одлика за-избирањето на членови за универзи-
тетските совети ,на одделни факултети на Универ-
зитетот во Сараево; 

Одлука за разрешувањето и избирањето ш чле-. 
нови! на Советот на Музичката академија во Сараево; 

Одлука за разрешувањето на претседатели и су-
дии на окружните судови; 

Одлука за избирањето на судија на Врховниот 
суд; на НР БиХ; 

Резолуција за-задачите на ршубличкмте ш ло-
калните органи во натамошната изградба на општи-
ните И окоашите; 

Препорака до републичките и локалните органи, 
стопанските организации, научните и стручните 
установи за мерките за унапредување на овоштар-
ството во Народна Република Босна и Херцего-
вка на; 

Одлука 'за избирањето на судии на окружните 
судови; 

Одлука за одобрување Решението на Извршниот 
совет вод .НР БиХ, бр. 10526 од XI декември! 1956 го-
дина, за утврдувањето на расположивите буџетски 
средства на укинатите и реоргаштзиргшЈте репу-
блички органи на управата и освети ш за распо-
редот -на свие' средства на новоосновани републики: 
-органи и совети; 

Решение ѕа престанокот со работата на Ста-
:шцШј Зја шлеменутвање на растенијата во Бијељиеа; 

Измени во списокот на постојаните судски тол-
кувачи. 

Во бројот'33 од 31 декември 1956 година објавува: 
Указ аа прогласување на Законот за Републич-

киот ф ш д за унапредување на издавачката дејност; 
Указ за прогласување на Законот за Републич-

киот фонд за унапредување на културните дејности; 
^Одлука за техничките секции за патишта; 
Наредба за срокот и за начинот на уплата аа 

придонесот за кадрови на земјоделските задруги; 
Наредба за утврдување на надоместокот на 

штета причинета на шумите и шумските пасишта 
во општонародниот имот; 

Решение за именување членови на Советот на 
Радио Сараево. 

Во бројот 1 од 18 јануари 1957 година објавува: 
"Решение за назначување постојани судски ве-

штаци на подрачјето на НР Босна и Херцеговина 
за 1967 година. 

Во бројот 2 од 25 јануари 1957 година објавува: 
Одлука за определување процентот од годи-

шниот износ на данокот на доход што ќе се наплати 
за I тримесечје на 1957 година; 

-Наредба за испитната комисија за испити на 
квалифицирани и високоно а л ифицир ани работници 
од струката производство на хартија, држењана и 
целулоза. 

Во бројот 3 од 1 февруари 1967 година објавува: 
Указ за прогласување на Општествениот план 

на Народна Република Босна и Херцеговина за 
2057 година; 

Указ за прогласување на Буџетот на Народна 
Република Босна и Херцеговина за 1957 година; 

Указ за прогласување на Законот за завршната 
сметка за извршувањето на Буџетот на Народна 
Република ЈБосна и Херцеговина за 1955 година; 

Одлука за избирање претседател, потпретседа-
тели и записничар на Републичкиот собор на На-
родната скупштина на Народна Република Босна и 
Херцеговина; 

Одлука за избирање претседател, потпретседа-
тели и записничар на Соборот на производителите 
на Народната скупштина на Народна Република 
Босна и Херцеговина; 

Одлука за измена на Одлуката за наградите и 
надоместоците, на народните пратеници на Народна-
та скупштина на Народна Република Босна и Хер-
цеговина; 

Одлука за определување измени и дополненија 
па Правилата на Здружението на претпријатијата 
на патниот сообраќај на НР Босна и Херцеговина 
„Боснатранспорт" во Сараево; 

Одлука за потврда на изборот на Томиќ Ру-
долф за народен пратеник на Соборот на произво-
дителите на Народната скупштина на Народна 
Република Бо,сна и Херцеговина. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Маке-

донија!" во бројот 35 од 28 декември 1056 годиеа обја-
вува: 

Одлука за потврдување на Уредбата за оснива-
ње Секретаријат за народна одбрана на Извршниот 
совет; 

Одлука за утврдување престанок на пратенич-
ки мандат и за одредуваш^ дшодаителни избори зг 
избор на народен пратеник на Републичкиот собор 
-на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија во Изборната околија Прилепска VIII; 

Одлука за одредувале бројот и за избирање 
членови на Универзитетскиот совет на Универзите-
тот во Скопје. 

"Одлука за одредување бројот и за избирање 
членови на факултетските совети еа факултетите 
од Универзитетот во Скопје; 

Одлука за укинување на .полуматурскиот испит) 
Упатство за условите за здобивање стручна 

спрема и за полагање стручни испити за квалифи-
кувани и виеококвфшификув2ат4 работници возачи 
на моторни: возила; 
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Решение за распишување дополнителен избор 
за народен пратеник на Републичкиот собор на На-
родното собрание; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Сојузот на фудбалските тренери на Македонија 
- Скопје; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Урбанистичкото друштво на НР Македонија. 

Во бројот 36 од 31 декември 1956 година обја-
вува: 

Закон за апотеките; 
Закон за Вишата пед,агошка школа во Скопје; 
Закон за изменување на Законот за Универзи-

тетот во Скопје; 
Препорака за формирање Комисија за испиту-

вање на состојбата во здравствените установи; 
Одлука за именување претседатели и членови 

на одборите и комисиите на Извршниот совет; 
Одлука за давање согласност на прописите за 

прекршоци на републичките органи на управата; 
Одлука за одредување рок за распишување из-

бори за работничките совети на стопанските прет-
пријатија; 

О,длука за одредување рок за одржување на ре-
довни избори за работничките совети на претпри-
јатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај; 

Одлука за исплатување платите на службени-
ците и работниците на државните органи и уста-
нови за месец јануари 1957 година; 

Решение за именување членови на Архивскиот 
совет на НР Македонија; 

Решение за прогласување на Централниот хи-
гиенски завод во Скопје за установа со самостојно 
финансирање; 

Правилни? за изменување на точката 6 од чле-
нот 4 на Правилникот за извршување Уредбата за 
оснивање фонд за социјални установи; 

Исправка за Правилникот за посебните награ-
ди на службениците на службата за приходи. 

Во бројот 1 од 23 јануари 1957 година објавува: 
Општествен плац на Народна Република Маке-

донија за 1957 година; 
Закон за буџетот на Народна Република Маке-

донија (Републички буџет) за 1957 година; 
Закон за завршната сметка по буџетот на На-

родна Република Македонија за 1955 година. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народно Републико Црне Горе" 
во бројот 23—24 од 29 декември 1956 година обја-
вува: 

Закон за морското рибарство; 
Закон за оснивањето и укинувањето на средни 

училишта; 
Закон за измена на Законот за прекршоците 

против јавниот ред и мир; 
Закон за ставање вон сила на главата X и XI 

од Уставот на Народна Република Црна Ѓора од 
1946 година; 

Одлука за потврда на Уредбата за измени и 
доно лешани ја на Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Извршниот совет на Народната скуп-
штина на Народна Република Црна Гора; 

Одлука за разрешување еден и за избирање 
два члена на Извршниот совет на На,родната скуп-
штина на Народна Република Црна Гора; 

Одлука за разрешување судија на Окружниот 
суд во Цениве; 

Одлука за измена и дополнение на Општестве-
ниот план на Народна Република Црна Гора за 1956 
година; 

Одлука за измени на Буџетот на Народна Ре-
публика Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1956 
година; 

Одлука за привремено финансирање на Народ-
на Република Црна Гора за периодот јануари—март 
1957 година; 

Уредба за оснивање Секретаријат за на.родна 
одбрана; 

Уредба за пренесување работите во надлежност 
на републичките органи на управата и на републич-
ките совети; 

Одлука за измена на Одлуката за надоместок 
на трошоците на судиите поротници; 

Одлука за . определување цените на електрич-
ната енергија за домаќинствата во Народна Репу-
блика Црна Гора; 

Одлука за управување со околискиот против-
пожарен фонд и за начинот на употреба на него-
вите средства; 

Решение за определување органи на управува-
њето со Републичкиот фонд за води; 

Упатство за определување на работните места 
на селскостопански стручњаци надвор од населено 
место и на височината на посебниот надоместок за 
стан, огрев и осветление; 

Упатство за школувањето на учениците во учи-
лиштата за задолжително осумгодишно школу-
вање. 

Во бројот 1—% од 19 јануари 1957 година објавува: 
Одлука за укинување заедничкиот секретари-

јат на Советот за народно здравје и Советот за 
социјална заштита на Народна Република Црна 
Гора; 

Решение за назначување секретари на, совети 
на Народна Република Црна Гора; 

Решение за назначување судски вештаци за 
стопанските судови во НР Црна Гора за 1957 година; 

Програма на стручниот испит за квалифицирани 
и висококвалифицирани работници од прехранбе-
ната струка; 

Програма на стручниот дел од испитот за 
квалифицирани и висококвалифицирани работници 
од дрвопреработувачката струка; 

Програма на стручниот дел од испитот за ква-
лифицирани и висококвалифицирани работници од 
градежната струка што со стручна опрема се здо-
биле со практична работа. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

114. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за царинското постапување со суво-
земните моторни возила во меѓународ-
ниот сообраќај — — - - — — - — 189 

115. Наредба за престанок на важењето на 
прописите со кои се регулира договара-
њето на стопанските органиазции за от-
купните цепи на селскостопанското про-
изводи — — — — — — — — — 189 

116. Наредба за измена на Решението за вре-
мена забрана на одгледувањето на памук 
и други билки на определени подрачја 189 

117. Упатство за определување временскиот 
период во кој можат да се даваат потро-
шувачки кредити за купување огрев — 189 

Исправка рѓа Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенијата за кои е из-
дадена' дозвола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија — — — 
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