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,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Жиро сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата а одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДИ 

Среда, 16 ноември 1955 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 50 ГОД. XI 

Цена на овој број е 30.— дин. - Прет-
платата за 1955 година изнесува 1Ш.— 
дин., а за странство 17С0.— динари. -
Редакција: Улица Краљевик'а Марра 
бр. 9 - Телефони: Редакција 28̂ 83 4, 
Администрација 26-270, Продажно о; -
деление 22-619, Тел. централа 28-011. 

530. 
Врз основа на чл. 15 тон. 6 од Уставниот за-

к,он з,а основите на о-пштественото и политичкото 
устројство! на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта., 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 10 ноември 1255 година и на 
седницан-а на Соборот на производителите од 10 
ноември 1955 година, донесе 

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

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1Ѕ55 ГОДИНА 
1. Во главата XII се придава нов оддел 9 кој 

гласи: 
„Се л еко стопанските имоти и земјоделските за -

други: кога купуваат трактор или селскостопански 
машини можат да бидат ослободени од уплатата 
во амортизациониот фонд на делот на неамортизи-
раната вредност на, тракторите и машините за оние 
свои трактори и машини кои не можат повеќе да 
ги употребат. 

Поблиски: услови за ослободување од уплатата 
во амортизациониот фонд на делот на неаморти-
зиран-ата, вредност на тракторите и машините про-
пишува Сојузн,иот извршен совет." 

2. Во главата XIII се вршат следните измени и 
дополненија: 

а) во одделот 2 под а) се брише зборот „мел-
ници"; 

б) во одделот 2 се брише целиот став „в) 
претприја,тијата за промет со жита"; 

в) во одделот 6 се придава нов став 2 кој 
гласи: 

„По исклучок од претходниот ста,в, претприја-
тијата за промет со жита и мелничките претпри-
јатија што имаат во свој состав силоси или меха-
низиран,и житни складови, плаќаат интер-ес на 
основните средства на силосите и на меха,низира-
ните' житни складови? според норм-ата од 2%." 

3. Во главата XV се вршат следните измени и 
дополненија: 

а) Во одделот 1 точка 3, ставот 3 се менува 
и гласи: 

„Сојузниот извршен; совет може да пропише 
давање Заеми за купување работен и расплоден 
добиток и селскостопански машини како и креди-
тирање на индивидуалните селскостопански прои-
зводители на конкурси со одделни услов,и или вон 
конкурси." 

б) Во одделот 1, во точ. 5, се придава нов 
став кој гласи: 

„Народната банка на Ф Н Р Ј ќе ги обезбеди 
средствата од претходниот став според одделните 
прописи што ги донесува Сојузниот и з в р т е н совет." 

в) Во одделот 2 се придава нов став 3 кој 
гласи: 

„Се овластува Сојузниот извршен, совет да мо-
ж е од средствата на Општиот инвес,тиционен фонд 
да одобрува, инвестициони заеми вон конкурс за 
плаќање опремата' и инвести-циониот материјал на-
бавени: од економската помош." 

4. Во главата ХЃХ, оддел 2 став 1, пред зборот 
„мелници" -се брише зборот „ов,ластените". 

5. Во главата XX оддел 1 се пр-идава нов став 
5 кој гласи: 

„Сојузниот извр,шен совет може на Заедницата 
на југословенското електростопа,нство да и' о-добриI 
за здружените претпријатија за производство', пре-
несување и расподелба на електрична енергија 
како целина, одделно наголемување н:а нивото на 
тариф-ните ставови за 1955 го-дина до 20% над н и -
вото според пресметковните плати: од 1954 година 
не навлегув,ајќи во овластени јата на народните од-
бори: на околиите (градовите) според претход,ните 
ставови. Сојузниот извршен со,вет ќе го опред,ели 
во тој случај начинот на кој Заедницата на; југо-
сл-ов,енското електростопанство ќе го распредели 
тоа, -наголемување на поодделни п,ретприја,тија." 

6. Одредбите од точ. 2 и 5 н-а оваа одлука в а -
ж а т од 1 јули 1955 година, а одредбите од; тон. 1, 
3 и 4 на оваа од-лука в а ж а т од 1 јануари 1955 го-
дина. 

7. Оваа одлука влегува во сила со д,енот на ! 

објавувањето во „Службен лист н,а ФНРЈ" . 
Сојузна наредна скупштина 

е н е (А) 82 
10 ноември 1955 година 

Белтрад 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Н о т а Пијаде, с. р. 

Потпретседател 
н а Соборот на, Претседател 

производителите, . н а Сојузниот собор, 
Војин Поповиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р . 

531. 
Врз основ,а на чл. 38 став 1 од Уставниот закон: 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
ви ј а и за, сојузните органи на власта, а во врска 
со членот 20 од Законот за спроведување на, Устав-
ниот з,ак-он, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од; 10 ноември 1955 година и на 
седницат,а на, Соборот на производителите од 10 ако" 
емери 1955 година, доне-се 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ . 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Соју-
зниот извршен совет врз основа на осластението 
од то-ч. II на Од,луката за потвр-да на уредбите на 
Сојузниот извршен совет и за! ната.мошната р,абота1 

на приготвување закони за стопанскиот систем 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), и тоа: 

1. Уредбат,а за измени и дополненија на Уред-
бата за книговодството на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55); 

2. Уредба за, и-змени и дополне-нија на Уред-
бата за кредитите за обртни средства и други 
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краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/55); 

3. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за орга,низацијата, иселувањето и управува-
њето со Југословенските железници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/55); 

4. Уредба за дополненија на Уредбата за овла-
стување на народните одбори за пропишување так-
си и данок на промет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/55); 

5. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за надворешнотрговското почнување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/55); 

в, Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан,-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28 О 5); 

7. Уредба за дополнение на Уредбата за дано-
кот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/55); 

8. Уредба за измени и дополненија на. Уред-
бата за трговската дејност и за. трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/55); 

9. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за прометот на житата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/5-5); 

10. Уредба за дополнение н,а Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55); 

11. Уредба за измена на Уредбата за данокот на 
добивката од девизното побелување („Службен лист 
на ФНРЈ' ' , бр. 36/55); 

12. Уредба за измени и дополненија на Уред-
,бата за изработка и одобрување на инвестиционат-а 
програма („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55); 

13. Уредба за измени на Уредбата за стоп,ан-
ските претпријатија што произведуваат за опре-
делени потреби на Југословенска,та, н а р о д а армија. 
^,Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55). 

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 90 

10 ноември 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народ,на скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 
Потпретседател 
на Соборот на Претседател 

пр-оизводителите, на Сојузниот собор, 
Војин Поповиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 

532. 
Врз основа на членот 81 став 3 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на заедничката 
седница на Сојузниот собор и на Соборот на про-
изводителите на 10 ноември 1955 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ 
НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБО-

ТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се потврдува Уредбата за дополнение на Уред-

бата за организацијата и работењето на Сојузниот 
извршен совет Р. п. бр. 374 од 11 октомври 1955 
година, објавена во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
46 од 19 октомври 1955 година. 

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 89 

11 ноември 1955 година 
Белград 

Претседател, 
Моша Пијаде, с. р. 

533. 
Врз основа на одделот 3 глав,а XXV од Соју-

зниот општествен план за. 1955 година, а во врска 
со тон. I под 1 и 4 од Одлуката за овластување 
Одборот за стопанство да донесува решенија во 
работите од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54),, Одбо-
рот за стопан '-,ТЕО на Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈАТА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТО-
КИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
1. Во Решението за дополненијата на Списокот 

за видовите стоки и коефициентите за пресмету-
вање разликата во цените при увозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/55) по тон. I се додава нова 
тон. II, која гласи: 

„II. Коефициентот од претходната точка утвр-
ден за козји влакна ќе се применува на работите 
од увозот на, таа стока склучени почнувајќи од 1 
февруари 1955 година." 

2. Досегашнава тон. II станува тон. III. 
3. Ова решение влегува во сила со ,денот на 

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

О. с. бр. 205 
10 ноември 1955 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Одборот за 
стопанство, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

534. 
Врз основа на чл. 43 ст. 2 тон. 3 од Уредбата 

за организацијата, поодувањето и управувањето со 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони; 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕН-
СКА МАРКА ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА' 

ОД ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКАТА 
По повод, Десетгодишкината од прогласувањето 

на Федеративна Народна Република Југославија, 
на 29 ноември 1955 годи,на ќе се пушти во оптек 
пригодна поштенска марка од 15 динари. 

Сликата на марката прикажува стилизирани 
фигура на жена! со гул-аб и со ветче на мирот, што 
симболично ја претставува активната улога на 
Југославија во бо,рбата за мир. Под цртежот стои: 
„Југославиј-а" — со латиница, во долниот десни 
атол е ознаката н"а вредноста „15", а на десниот раб 
од марката направо стои: „10 ГОДИНА РЕПУ-
БЛИКЕ" — со ќирилица. Марката е напечатена во 
затворено виолетка боја. 

Оваа марка ќе биде во продажба ка ј сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за франкира-
ње поштенски пратки ќе може да се употребува 
до срокот што ќе се определи со дополнително ре-
шение. I 

Вр. 9464 : 
7 ноември 1955 година 

Белград 1 

Генерална дирекција 
на поштите, телеграфите и телефоните 

! Генерален директор, 
Никола, Милановиќ, е. р. 
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535. 
Врз основ-а на чл. 43 став 2 точ. 3 од Уредбата 

за организацијата, иселувањето и управувањето со 
Југословенск.ите пошти, телеграми и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53^53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА ПРИГОД-

НИТЕ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ИЗДАДЕНИ 
ВО 1954 ГОДИНА 

Сите пригодни поштенски марки издадени во 
1954 годин-а се повлекуваат од оптек, со тоа со нив 
да можат да се ф р а ш ш р а а т поштенски пратки до 
31 декември 1955 година заклучно. 

Според ова решение престанува од 1 јануари 
1956 година франкатурната вредност на пригодните 
поштенски! марки од следните изданија : 

1) Југословенска фа,уна (2, 5, 10, 15, 17, 25, 3'0, 
35, 50, 65, 70 и 100 динари); 

2) II Југословенска филателистичка ИЗЈ зжба 
во Љубљан-а (ЈУФИЗ II) - (15 динари); 

3) Стоипедесетгодишнината на Првото српско 
востание (15, 30, 5'0 и 70 динари); 

4) Заслужни луѓе од југословенското културно 
минато (15, 30, 50, 70 и 100 динари). 

Бр. 10223 
5 ноември 1955 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален: директор, 

Никола Милановиќ, с. р. 

536. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југосло-

венските станд,арди, со,јузните прописи за к в а л и -
тетот на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 17/51), 
Сојузната комисија з а стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СВЕЖО 

ОВОШЈЕ И ЗАРЗАВАТ, ЗА СОНЧОГЛЕДОВО 
СЕМЕ И ЗА МЕД 

I. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1. грозје за на маса 
2. јаболка 
3. круша 
4. дуња 
5. слива 
6. слива пожег^ча 
7. праска 
8. ка јси ја 
9. црешна 

10. вишна 
11. орев 
12. лешник 
13. јаготка 
14. малина 
15. капинка 
16. боровница 
17. рибизла 
18. зелка 
19. кељ ' 
20. карфиол 
21. келераба 
22. салата 
23. спанаќ 
24. боранија (ма,уна) 
25. грашок 
26. црвен патлиџан 
27. диња 
28. лубеница! ' 

Ј1ЈЅ 
ЈТЈЅ 
ЈТЈЅ 
ЈТЈЅ 
Ј1ЈЅ 
ЈТЈЅ 
Ј1ЈЅ 
Ј1ЈЅ 
Ј1ЈЅ 
ЈХЈЅ 
ЈТЈЅ 
ЈТЈЅ 
ЈХЈЅ 
ЈТЈЅ 
ЈТЈЗ 
Ј1ЈЅ 
ЈТЈЅ 
Ј1ЈЅ 
Ј1ЈЅ 
Ј1ЈЅ 
Ј1ЈЅ 
Ј1ЈЅ 
Ј1ЈЅ 
ЈХЈЅ 
Ј1ЈЅ 
Л Ј Ѕ 
Ј1ЈЅ 
Ј1ЈЅ 

Е,В2. 010 
Е.В2. 021 
Е.В2. 022 
Е.В2. 024 
Е.В2. 031 
Е.В2. 032 
Е.В2. 035 
Е.В2. 036 
Е.В2. 037 
Е.В2. 038 
Е.В2. 043 
Е.В2. 045 
Е.В2. 051 
Е.В2. 053 
Е.В2. 054 
Е.В2. 039 
Е.В2. 015, 
Е.В1. 030 
Е.В1. 031 
Е.В1 032 
Е.В1. 033 
Е.В1. 050 
Е.В1. 060 
Е.В1/ 061 
Е.В1. 062 
Е.В1. 063 
Е.В1. 034 
Е.В1. 065 

29. 
ВО. 
31. 
32. 

153. 
33. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 

пиперка 
тиќвица 
краставица 
морков 
цвекло 
'рдокзвичка 
млад компир 
кромид 
праз 
лук 
шпаргла 
семе од сончоглед за 
индустриска употреба 
мед 

31ЈЅ Е,В1. 066 
!Ј1ЈЅ Е.В1. 067 
ШЈЅ Е.В1. 068 
ЅЃХЈЅ Е.В1. 015 
ЈТЈЅ Е.В1. 016 
Ј1ЈЅ Е.В1. 018 
ЈТЈЅ Е.В1. 019 
Ј1ЈЅ Е.В1. 021 
Ј1ЈЅ Е.В1. Ш 
Л Ј Ѕ Е.В1. 023 
ЈТЈЅ Е.В1. 023 

Ј1ЈЅ Е.Б4. 410 
Ј1ЈЅ Е.В1. 013 , 

Наведените југословенски стандарда се сбја-в ^ 
вени! во одделно! издание н а Сојузнат,а! комисија за^ 
стандардизација и составен се дел од ова решение.^ 

II. Овие југословенски стандарди влегуваат в о " 
сила на 1 јануари 1956 година. 

Бр . 3884 
8 ноември 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизаци ј а, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

537. 
Врз основа; н а тон. 2 од Одлуката за' п р о д а ж н и : ^ 

те цени на, ,тутунов и з а тутунските преработки% 
(„Службен лист н а 'ФНРЈ", бр. 31/55), Оо^зниоф" 
уред за цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЦИГАРИЊАТА ^ 

1. Се определуваат единствени цени на ма,ло во 
слободна продажба з а следниве нови видови цтг-
гариња: 

Дин. за 20 парчиња 
„Сарајево" =- 60.— 
„Арсена" 60.— 
„Београда - ; 60.— 

, Дин. за 15 парчиња 
„Сарај ка/' ; 38.-— 
2. Цените з а цигарињата' определени со точ. 1 

од Решението з а продажните цени з а поодделни,, 
видови цигариња, цигари и тутун („Службен лис 
и а ФНРЈ" , бр. 31/55), точ. 1 од, Решението з-а! про -
дажните цени н а новите видови ц и г а р и д а и циг-а-
р и („Службен лист ш Ф Н Р Ј " , бр. 44/55) и тон. 1' 
од оваа решение — в а ж а т за цигарите ата од след-
ниов калибар и должина: 

а) калибар 8 мм, должина 67 мм з а цитира-
њата: 

- „Дрина", „Бриони", „Будва", „Хрватска" 
„Кварнер", „Македонија", обичн-а ' (во прав-
ни кутии)1; 

- „Вардар", „Херцеговина", „Јадран", „Нерет-
ва,", „Сарајево", „Арена", „Ееоград"; 

- „Морава", „Далмација", „Гусар", „Интерна-
ционал", „Летње игре Дубровник", „Мињон", 
„Мостар", „Опатија", „П л аница", „Плитвице", 
„Портороже", „Сона", „Спорт", „Загреб" оби-
чен, „Љубушки"; 

- „Пелистер"; 
- „Зета"', „Цетина", „Нишана", „Зеленгора"; 
--- „Драва,"; 
б) калибар У мм, должина 70 мм: за центарчиња-

та ,,Домино"; 
в) калибар 7 мм, должина 67 мм: за ц и т а р и њ о 

та „Сутјеска" и „Сарајка"; 
г) калибар 7,25 мм, должина 67 мм: з а цитира-

њата „Ибар" и „Динара". 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 327 
9 ноември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Сојузн,иот уред за цени, 
Јован Крстев, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВКИНЕ 

„Службени лист Народно Република Босне и 
Херцеговине" во бројот 21 од 22 август 1955 година 
објавува: 

Одлука за преземање на селскостопанските уста-
нови во буџетот на НР БиХ; 

Одлука за задолжителното здружување на елек-
тростопанските претпр-ијатија во Заедницата на елек-
тростопанските претпријатија на, НР БиХ; 

Решение за оснивање на Пастувско одгледува-
лиште „Пале" во Пале; 

Решение за преземање: Селскостопанското добро 
„Др Мујбеговиќ" во Модрич, Селскостопанското до-
бро „Ѓуро Пуцар-Стари", Селскостопанската станица 
за добиток во Гацко и Државната ергела „Борике" 
во Бориќ е; 

Решение за оснивање Завод за агропедологија 
во Сараево; 

Решение за измена на Решението за прогласу-
вање на Заводот за селскостопанско' истражувањ,е во 
Сараево за установа со само,стојно финансирање; 

Наредба за определување1 награди за уништува-
ње волци; 

Решение за разрешување од должност дирек-
торот на Управата за заштита на растенијата на 
ОВР БиХ. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 28 од 15 септември: 1955 година 
објавува: 

Одлука за определување општини чии народни 
одбори се состојат од општински собор и собор на 
производителите; 

Одлука за условите под кои им се доделуваат 
кредити на стопанските организации за наменски 
инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд 
за 1955 година; 

Програма за полагање стручен испит за звање-
то кв а л рЈфицир ан, и вис око кв а лиф иди р ан работник 
во' градежната струка,; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за народен пратеник на Ре -
публичкиот собор на Народното собрание на НРМ 
'одржани во избор-ните околии битол,ска и кочанска. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНИРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 71 од 13 септември 1956 година објавува: 

Правила за измени и дополненија на правилата 
на Адвокатската комора во Белград; 

Правила за измени и дополненија на Правилни-
кот за работа на собранието, Извршниот и Надзор-
ниот одбор на Адвокатската комора во Белград; 

Правила за измени и дополненија л а правилата 
на „Фондот за посмртница" на Адвокатската комора 
во Белград. 

Во бројот 72 од 17 септември 1055 година обја-
вува: 

Одлука за оснивање фонд за здравствена из-
градба; 

Одлука за условите за воведување и височина 
на додатокот на придонесот за социјално осигуру-
вање. 

Во бројот 73 од 20 септември 1955 година обја-
вува: 

Решение на Заводот за заштита на природата и 
научно проучување на природните' реткости на НРС 
за прогласување подрачјето на Шумската управа во 
Бачки Моноштор — Шумско господарство Сомбор 
за прибежиште на орелот белопашка и црниот штрк. 

Во бројот 74 од 24 септември 1955 година обја-
вува: 

Одлука на Извршниот совет на НРС за измени 
на Одлуката за сроковите за окончување работата 
на замена и издавање работните книшки; 

Одлука на Извршниот совет на НРС за измени 
на Одлуката за сроковите за поднесување докази за 
настанатите лични, и предметни промени на земји-

,ште и за сроковите во' кои има да се проверат овие 
промени и извршат исправки на облож,ениот данок 
за 1954 и 1955 година; 

Уредба за изм,ени и дополненија на Уредбата за 
постепено укинување на учителските школи ,во Уб 
и Крушевац и за регулирање запишувањето учени-
ци во учите леќите школи во Пирот, Врање и Нови 
Пазар; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опреде-
лување нормата на данокот на премет на дрвни 
производи од гранката 313 — експлоатација на шу-
мите — на под,рачјето на поодделни околии односно 
гра,дови, на територијата на НР Србија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народи,е Републико Црне Горе1' 
во бројот 22 од 10 септември 1955 година објавува: 

Објава на Изборната комисија на НР Црна Гора 
за потврдената канд,идатура за избор на (народен 
пратеник; на Соборот на п,роизводителите на Народ-
ната скупшти,на на НР Црна Гора во Изборната 
околија иванградска. 
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