
Вторник, 30 септември 1958 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 39 ГОД. XIV 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско ~ издание. — ^ 
Огласи по тарифата. - Жиро сметка 
при Народната банка на ФНРЈ за 
претплата и одделни изданија број 

Ш-11, за огласи 101-И 
, 1-30 1-931. 

671. 
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. 
В/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 донесува 

. 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, 19/57, 24/57, 3/58 и 16/58) во делот А од 
Тарифата се вршат следните измени и дополненија: 

1) Во тар. број 20 на крајот од наименувањето 
се додаваат точка и запирка и зборовите: „пршље-
насти затварани (рајефершлуси) за све сврхе". 

2) Во тар. број 21 наименувањето се менува и 
гласи: 

„Фитинзи и прирубнице од темпер-лива; арма-
туре; ваге свих врста". 

3) Во тар. број 23 наименувањето под 1 се ме-
нува и гласи: 

„1) емајлирано посуђе и посуђе од челичног 
лима које не рђа (ростфрај)". 

4) Во тар. број 50 на крајот од наименувањето 
на производите што се изземаат од плаќањето на 
данок по зборот: „етилацетат" се е? з а и р к а и се 
додаваат зборовите: „натријум перборат". 

Во истиов тар. број на крајо! се додава забеле-
шка, која гл£№: 

„Напомена: 
На етерска уља и мирисе плаћа се порез по 

овом тар. броју. Под етерским уљима подразуме-
вају се и уља од домаћег биља (лаванда, рузмарин 
и сл.) која се израђују на уобичајени начин, без 
обзира на то да ли се израђују од биља са сопстве-
ног землзишта или од купљеног или сакупљеног 
биља. Порез плаћа произвођач приликом стављања 
уља или мириса у промет, и то од постигнуте про-
дајне цене. Промет који произвођачи изврше непо-
средно са п о т р о ш а ч к а одређује на основу прику-
пљених података Надлежна општинска управа при-
хода, док се на остала промет порез наплаћује пу-
тем обуставе приликом наплате рачуна." 

5) Во тар. број 62а се додава забелешка, која 
гласи: 

„Напомена: 
Неће се наплатити порез на промет по овом 

тар. броју на залихе карата за играње које су се 
затекле у производним предузећима на дан сту-
пања на снагу одредаба овог тар. броја, као ни на 
оне количине које су по ступању на снагу враћене 
производним предузећима од стране тровинских 
предузећа као некурентна роба." 

6) Во тар. број 63 во забелешката 3 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„Изузетно од одредаба опште напомене' 6 уз 
Тарифу, памучни и целволни отпаци из претход-

ног става могу се продавати без плаћеног пореча 
на промет трговинска* предузећима на велико и 
сервисним предузећима, под условом да их ова 
предузећа даље продају корисницима наведеним у 
претходном ставу, само уз потврду општинске 
управе прихода надлежне за место корисника да 
ће се отпаци (памучњак) користити за чишћење 
машина и уређаја." 

7) Во тар. број бб на' крајот од наименувањето 
под 1 се става точка и запирка и се додаваат збо-
ровите: „котонинске тканине које садрже најмање 
33% котонина, е тим да се ове тканине означе обо-
јеном жицом утканом по ивици". 

8) Во тар. број 72 на крајот од забелешката 3 се 
додава нова реченица, која гласи: „Изузетно, на 
промет полукамгарн-тканина које садрже више од 
51% влаченог (гребенаног) предива плаћа се порез 
по стопи од 10%. Ако се полукамгарн-тканине из-
рађују за потребе Југословенска народне армије, 
порез по стопи од 10% плаћа се од 1 јануара 1953 
године." , , 

9) Во тар. број 73 забелешката се менува и 
гласи: 

„Напомена: 
Важе напомене уз тар. број 63. Изузетно, не 

плаћа се порез по овом тар. броју на предиво од 
вештачке свиле које занатске привредне органи-
зације са средствима у друштвеној својини набав-
љају за израду свиленог конца " 

10) Во тар, број 74 се додава нова забелешка 3, 
која гласи: 1 

„3) Не плаћа се порез по овом тар. броју на 
млинска сита од вештачке свиле или синтетичких 
предива." 

11) Во тар. број 87 забелешката се менува и 
гласи: 

„Напомена: 
Порез по овом 'гар броју не плаћа се на промет: 

гумираног платна, транспортпих трака са гуменом 
подлогом, дечијих играчака од гуме и акумулатор-
ских кутија и поклопаца." 

12) Во тар број 88 наместо даночната норма 
„25" се става „48", 

13) Во тар. број 99 наместо даночната норма 
„36%" се става „43%". 

14) Во тар. број 101 забелешката 1 се менува и 
гласи: 

„1) Пореска основица је набавна цена, а порески 
обвезник је купац 

Продавац производа из овог тар. броја дужан 
је приликом наплате фактуре обрачунати и напла-
тити порез по овом тар. броју и уплатити га на 
одговарајући рачун код банке. Ако је продавац при-
ватно лице, порез је дужан обрачунати и уплатити 
купац." 

15) Во тар. број 102 во наименувањето на прои-
зводите по зборовите: „радио-апарате и грамофоне" 
се додаваат запирка и зборовите: „фрижидере, те-
левизоре, вентилаторе, електричне грејалице". 
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Член 2 
Во делот В од Тарифата тар. број 4 се менува-

и гласи: 
„Tap. број 4 — На све кредите и зајмове, сем 

меничних зајмова, плаћа се порез по стопи од 0,25%, 
Напомена: 
1) Пореском основицом пореза по свим кратко-

рочним кредитима сматра се* максимално стање за-
дужења по кредитним рачунима у току календарске 
године. 

Наплата пореза по краткорочним ""кредитима 
врши се двапут годишње, и то: 30 јуна — за макси-
мално стан е задужења по краткорочним кредитима 
у току I полугођа, а 31 децембра — само на пове-
ћање кредита преко максималног стања задужења 
по кредитним рачунима из I полугођа. 

По краткорочним кредитима у страној валути, 
порез се плаћа на основицу у динарима, обрачунату 
на тај начин што се износ кредита у страној валути 
помножи обрачунским курсом за ту валуту који 
важи на дан одобрења кредита. Овако утврђена 
основица девизних краткорОчних кредита додаје се 
укупном износу краткорочних кредита у једној ка-
лендарско} години. 

2) Пореска основица пореза по инв естонци он им 
кредитима је износ кредита (зајма) по једном уго-
вору. 

Свако продужење рока кредита или обнављање 
кредита за инвестиције сматра се као нови кредит. 

Порез на инвестиционе кредите плаћа се у часу 
склапања уговора о кредиту на укупан износ одо-
бреног кредита, без обзира да ли се кредит реали-
зује у траншама или не. Ако се ови кредити пове-
ћавају, порез се плаћа само на разлику кредита. 

На инвестиционе кредите у страној валути по-
рез се плаћа на основицу у динарима, обрачунату 
према обрачунском курсу који важи на дан закљу-
чења уговора. У свему осталом примењују се од-
редбе претходних ставова ОЕе напомене. 

3) У погледу кредита (зајмова) које одобрава 
банка, порески обвезник је друга уговорна страна. 
Ванка је дужна обрачунати и наплатити порез од 
пореског обвезника у часу настанка пореске обавезе. 

Порез по овом тар. броју обрачунава она банка 
(Народна банка, Југословенска инвестициона банка, 
Југословенска банка за спољну трговину, комунална 
банка, штедионица или др.) која је заклучила уговор 
са непосредним корисником кредита. 

4) Усмени уговор о зајму nt> коме се плаћа 
мата мора се пријавити и порез уплатити у року од 
15 дана од дана закључења уговора општинској 
управи прихода на чијем се н а р у ч ј у налази пре-
бивалигате пореског обр<?чнпка. 

б) Порез по овом тир. броју плаћа се у готову. 
Плаћање зирматтстим путем сл*ртра се плаћањем у 
готову. 

6) Порез по овом т п бпоју не плаћа се: 
а) на кредите завода за социјално осигурање и 

уст^т7?ва са самосталном фттнапогтрањем; 
б) на кредите за покриће иедостатака готовине 

по буџетима народних одбора, аутономних јединица 
Ц народних република (краткорочне позајмице); 

в) на обвезнике државних зајмова; 
г) на зајмове дате за подизање станбених зграда 

и службеника; 
д) на посебне кредите који се дају привредним 

организацијама по Уредби о фонду обртних сред-
става привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 31/56); 

ђ) на кредите средстава које даје Народна банка, 
својим централама и филијалама или друтим бан« 
кама и штедионицама за вршење кредитних по-1 

слова. 
7) На зајмове са меничним покрићем плаћа се 

порез по тар. броју 3 овог дела Тарифе." 

Член 3 
Во делот В од Тарифата се вршат следните из-

мени и дополненија: 
1) Реченицата 1 од делот В — општински данок 

на промет се менува и гласи: 
„Општински народни одбор, и то оба већа ра-

вноправно, може прописивати општински порез на 
промет који се врши на подручју општине, и то:" 

2) Во точката I под 3 по зборовите: „подзакуп 
зграда" се става точка и запирка, а натамошниот 
текст се брише. 

3) На крајот од точката I се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Општински народни одбор, и то оба већа рав-
ноправно, прописују стопу из ове тачке у оквири-
ма које утврђује републичко извршно веће, ако 
оквири нису већ овим одредбама одређени." 

4) Ставот 2 од точката 2 станува став 3, а ставот. 
3 од истата точка — став 2. 

Член 4 
До донесувањето на Сојузниот општествен план 

за 1959 година општинските народни одбори не мо-
жат да ги зголемуваат пропишаните норми на оп-
штинскиот данок на промет на мало, ниту да заве-
дуваат плаќање на овој данок на стоките за кои 
овој данок не е пропишан до влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

Член б, 
Се овластува Секретаријатот на Сојузниот из-

вршен совет за законодавство и организација да 
издаде пречистен текст на Тарифата за данокот на 
промет^ со тоа да може тарифните броеви да ги 
обележи по хронолошки ред посебно во делот А, 
а посебно во делот В од Тарифата. При тоа ќе се 
извршат посебни исправки во забелешките кон од-
делни тарифни броеви во поглед на повикуван сто 
на досегашните тарифни броеви. 

Во пречистениот текст ќе се опфатат сите изме-
ни и дополненија на Тарифата за данокот на про-
мет настанати по објавувањето на пречистениот 
текст на Тарифата во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/56 па до денот на објавувањето на овој лре^ 
чистен текст. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на <T~MFJ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 316 
30 септември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р? 
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672. 
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 ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Член 1 

Во Уредбата за инвалидските принадлежности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/52 и 53/56) во чле-
нот 8а се менуваат износите на инвалидскиот до-
даток, и тоа: 

1) во точката 1 наместо: „7.500"—„8.500" динари, 
2) во точката 2 наместо: „5.500"—„6.500° динари, 
3) во точката 3 наместо: „3.500"—„4.500" динари. 

Член 2 
Во членот 86 се менуваат износите на инвалид-

скиот додаток, и тоа: 
1) во точката 1 наместо: „5.500"—„6.500" динари, 
2) во точката 2 наместо: „4.500"—„5.500" динари, 
3) во точката 3 наместо: „3.500"—„4.500" динари. 

Член 3 
Во членот 15а се менуваат износите на инвалид-

скиот додаток, и тоа: 
1) во точката 1 наместо: „5.500"—„6.500" динари, 
2) во точката 2 наместо: „4.500"—„5.500" динари, 
3) во точката 3 наместо: „3.500"—„4.000" динари, 
4) во точката 4 наместо: „2.500"—„2.900* динари, 
5) во точката 5 наместо: „1.500"—„1.800" динари, 
6) во точката 6 наместо: „1.000"—„1.200" динари. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 октомври 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. и. бр. ^18 

30 септември 1958 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
\ Јооип Броз-Тито, е. р. 

673. 

Врз основа на одделот 1 главата XXV од Соју-
зниот општествен план за 1958 година. Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ 
НА КОМУНАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
ШТО ГИ КОРИСТАТ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ДРЖАВНИ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

Член I 
Во Уредбата за цените на комуналните прои-

зводи и услуги што ги користат стопански органи-
зации, државни органи и установи („Службен лист 
на ФНРЈ41, бр. 16/58) по членот 6 се додаваат нови 
членови 6а и бб, кои гласат: 

„Член 6а 
До донесувањето на Сојузниот општествен план 

За 1959 година околиските и општинските народни 
одбори не можат да ги зголемуваат тарифите и це-
ните определени во смисла на одредбите од оваа 
Уредба. 

Одредбата од претходниот став се однесува и на 
Закупнините и станарините за деловни и станбени 
ЈПростврии што народните одбори ги пропишуваат 
Со посебни прописи. 

Републичкиот извршен COL>' "Г НА оарање од око-
лиски односно општински народен одбор може да 
дозволи зголемување на тарифата и цените, од ста-
вот 1 на овој член. 

Член бб 
Јавните обвинителства се должни да им подне-

сат на надлежните органи барање за укинување на 
прописите на околиски и општински народни од-
бори, ако се донесени спротивно на одредбите од 
оваа уредба. 

Приходите што ќе се остварат врз основа на 
прописи донесени спротивна на одредбите од оваа 
уредба ќе се уплатат как« вонреден приход на фе-
дерацијата." 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 317 

30 септември 1958 година 
Белград 

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

674. 
Врз основа на членот 31 од Законот за соци-

јалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии и членот 11 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Во Уредбата за додатокот на деца („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. Зв/59 и 1/56) членот 35 се ме-
нува и гласи: 

„Ако корисникот има доход од селско стопан-
ство, износот Tia додатокот што му припаѓа според 
бројот на децата и според цензусната група во која 
се распоредува во смисла на членот 34 став 4 под а) 
од оваа уредба, се утврдува по следната скала: 

ДОДАТОКОТ ИЗНЕСУВА МЕСЕЧНО ДИНАРИ 
Во групата А Во групата В Во групата В 

за 1 дете 
за 2 деца 
за 3 деца 
за 4 ^еца 
за 5 деца 
за секое ната-

мошно дете 

Ако корисникот нема доход од селско стопан-
ство, а има други приходи-што подлежат на данок, 
износот на додатокот што му припаѓа според бројот 
на децата и според цензусната група во која се ра-
споредува во смисла на членот 34 став 4 под б) од 
оваа уредба, се утврдува по следната ск^ттп-

2.430 1.620 810 
4.545 3.030 1.515 
6.345 4.230 2.115 
7.830 * 5.220 2.610 
8.940 5.980 2.980 

1.110 740 370 
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На корисниците на додаток ћгго немаат ниту, 
доход од селско стопанство ниту други приходи под* 
ложни на данок, им се утврдува додатокот по ска-
лата од претходниот став со износите определени за 
корисниците распоредени во I група." 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 октомври 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 315 

30 септември 1958 година 
Белград 

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

675. 
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 ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИОТ 
ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК ЗА ДЕЦА ОД ПАД-

НАТИ БОРЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за посебниот инвалидски додаток 

за деца од паднати борци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/58) во членот 6 се менуваат износите 
на додатокот, и тоа: 

1) во точката 1 наместо: „6.000"—„6.700" динари, 
2) во точката; 2 наместо: „7.000"—„7.700" динари, 
3) во точката 3 наместо: „8.000"—„8.700" динари. 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
применува од 1 октомври 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 320 

Ѕ0 септеври 1958 година 
Белград 

се 

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

676. 
Врз* основа на одделот И од Одлуката за пот* 

Врда 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 НАГРАДУВАЊЕ УЧЕНИЦИТЕ ВО 

СТОПАНСТВОТО 
Член 1 

Во Уредбата за наградување учениците во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/52) член 
нот 2 се менува и гласи: 

„Месечната награда им припаѓа на учениците 
во стопанството според годините на учењето, и тоа: 

1) во првата година учење најмалку 2.200 дин* 
2) во втората година учење најмалку 2.700 „ 
3) во третата година учење најмалку 8.200 „ 
Износите на наградите се определуваат во сто-

панските организации со тарифниот правилник, а 
во работилниците на државните органи со решение 
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на надлежниот орган, со тоа што тие да не смеат да 
бидат помали од износите од претходниот став." 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат одредбите од Уредбата за зголему-
вање на платите, на наградите на учениците во сто-
панството, на инвалидските , принадлежности, на 
пензиите, на инвалиднините и на додатокот на деца 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) што се одне-
суваат на зголемувањето на наградите на учени-
ците во стопанството. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а tfe се при-
менува од 1 октомври 1958 година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 321 ^ 
30 септември . 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с„ р. 

677. 

Врз основа на членот 130 точка 8 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/50) и членот 11 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ВТОР ПРИВРЕМЕН ДО-
ДАТОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДСКА 

ПЕНЗИЈА И НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА 
ИНВАЛИДНИНА 

Член 1 
На уживателите на инвалидска пензија на кои 

им се исплатува заштитен додаток според Уредба-
та за измени и дополненија на Уредбата за опреде-
лување и преводење на пензиите и инвалиднини!« 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/56), било во полн е 
износ било во намален износ, како и на уживате-
лите на инвалидска пензија на кои им се исплату-
ва привремен додаток според Уредбата за исплату-
вање на времениот додаток на пензиите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 57/54), без оглед на височината 
на тој додаток, ќе им се исплатува втор привремен 
додаток во износ од 700 динари месечно. 

Член 2 * 
На уживателите на инвалидска пензија што не 

ги исполнуваат условите за исплатување на заштит-
ниот додаток или привремениот додаток, на ужива-
телите на инвалиднина од ТИ група и на уживати-
лите на инвалиднина \ од И група, кои во смисла на 
членот 39 став 3 од Законот за социјалното осигу-
рување на работниците и службениците и нивните 
фамилии не можат да се упатуваат на друга работа, 
ќе им се исплатува втор привремен додаток, кој 
изнесува 8% од вкупниот месечен износ што. го 
примаат на име инвалидска пензија односно инва-
лиднина заедно со зголемувањето од 500 динари 
според Уредбата за зголемување на платите, на на-
градите на учениците во стопанството, на инвалид-
ските принадлежности, на пензиите, зла инвалид-
нините и на додатокот на деца („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/55). 

Член 3 
Вториот привремен додаток ќе се исплатува од , 

1 октомври 1958 година. 
Член 4 

Исплатата на вториот привремен додаток на 
уживателите на инвалидски пензии и на инвалид-

шши определени до влегувањето во сила на оваа 
уредба ја вршат заводите за социјално осигурување 
Xi6 службена должност, без донесување на формални 
решенија. 

Решение за исплата на втор привремен додаток 
се издава само по барање од уживателот, заради 
користење правото на жалба. 

Член 5 
Втор привремен додаток н^ма да им се испла-

тува на лицата на кои им припаѓа отпремнина наме-
сто инвалидска пензија или инвалиднина, на ли-> 
цата на кои им припаѓа еднократна инвалиднина, 
како и на лицата на кои инвалидската пензија од-
носно инвалиднииата им се исплатува во странство« 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-: 

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

Р. п. бр. 319 
30 септември 1СЈ8 година 

Белх рад 
Претседател па Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

678. 
Врз основа на точката 1 главата XXV од Со-

јузниот општествен план за 1958 година, членот 113 
од Законот за државната управа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/58) и членот 107 од Законот за 
здружувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за евиденција и контрола на це-

ните на определени производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/58 и 28/58) по точката 36 се додава 
нова точка Зв, која гласи: 

„Зв. По приемот на предлогот од Сојузниот уред 
за цени од точ. 2 и 3 на оваа одлука сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-< 
мет ќе му го достави на индустриското односно тр-
говското претпријатие на големо своето мислење за 
оправданоста на покачувањето на цените. 

Ако сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет даде мислење дека пока-
чувањето на цените не е оправдано, индустриското 
односно трговското претпријатие на големо не може 
да пристапи кон продажба по покачените цени. 

Ако индустриското односно трговското претпри-
јатие на големо не добие мислење од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет во срок од 30 дена од денот на поднесувањето 
на известувањето, по тој срок може да пристапи 
кон продажба по покачените цени." 

2. Точката 3 се менува и гласи: 
„5. Општинските народни одбори се должни да 

установат евиденција и контрола на цените на мало 
на своето подрачје за индустриските и прехранбе-
ните производи, како и за услугите, кои .се од зна-* 
чење за снабдувањето на граѓаните. 

Општинските народни одбори можат да доне-
сат прописи за забрана на покачувањето на цените 
на мало за одделни производи и услуги, ако сто-
панските организации и приватните занаетчиски ду-
ќани од неоправдани причини пристапат кон по-
качување на цените. 

Општинските народни одбори можат да опре-
делат највисоки цени на мало за одделни произлоди 
и услуги што се од особено значење за снабдува-
њето на граѓаните односно може да го определи то-
чниот на формирањето из тие 

Републичкиот државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет може да пропише за^кои 
производи и услуги општинските народни одбори 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Вторник, 30 септември 1958 Страна 930 — Број 39 

се должни да пропишат забрана на покачувањето 
на цените во смисла на одредбата од ставот 2 на 
онаа точка, како и да ги определи производите и 
услугите за кои општинските народни одбори се 
должни да ги пропишат највисоките цени на мало 
односно начинот на формирањето на тие цени. 

Во градовите поделени на општини работите од 
ст. 1, 2 и 3 од ова! точка ги врши околискиот на-
роден одбор. 

Народните одбори можат да гб овластат советот 
на народниот одбор надлежен за работите на сто-
ковниот промет да ги врши работите од претход-
ните ставови. Советот на народниот одбор надлежен 
за работите на стоковниот промет е должен прав-
ните акти донесени врз основа на тоа овластување 
да му ги поднесе на потврда на народниот одбор 
на првата наредна седница." 

3. По точката б се додава'нова точка 6а која 
гласи: 

.,6а. Ако се утврди дека стопанската организа-
ција или приватниот занаетчиски дуќан продава 
производи односно врши услуги по цените спро-
тивно на одредбите од оваа одлука и прописите 
донесени врз основа на неа, пазарицшиот инспек-
тор ќе ја забрани продажбата на производите од-
носно вршењето на услугите по таквите цени и ќе 
му поднесе пријава на надлежниот јавен обвинител 
за поведување постапка против стопанската орга-
низација и одговорното лице во стопанската орга-
низација односно против имателот на приватниот 
занаетчиски дуќан. 

Јавниот обвинител е должен во срок од 15 дена 
од денот на приемот на пријавата од предниот став 
да поведе постапка ако постојат елементи на сто-
пански престап, односно кривично дело." 

4. Во точката 7 се додаваат нови ставови 3 и 4, 
кои гласат: 

„Имателот на приватен занаетчиски дуќан кој 
продава занаетчиски производи или врши услуги 
по цените спротивно ка одредбите од оваа одлука 
и прописите донесени врз основа на неа, ќе се ка-
зни за КРПЕНОТО лоло од чпопот 227 на Кривичниот 
да колик. 

На стопанската организација која по забраната 
од точката ба на оваа одлука ќе ја запре прода-
жбата на производите односно вршењето на услу-
гите, ќе се примени одредбата од членот 92 став 1 
точка 6 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани." 

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

P. п. бр, 322 
30 септември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељто Зековић, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р̂  

679. 
Воз основа на членот 8 став 1 од Законот За бу-* 

џет ст на Федеративна Народна Република Југосла-
вија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист к г ФНРЈ", бр. Е4 '57\ Сојузниот извршен совет 
допсс;. ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИНГРИД ДА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА 

РЕГ!'ЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

1. Во Времената одлука за регресите во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) во 
точката I под 5 одредбата а) се менува и гласи: 

„а) за секој килограм шеќер потрошен во про-и 
изводство на овошни преработки — — — — 68% 

2. Поблиско упатство за спроведување на оваа 
одлука ќевпропише сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите. 

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

Р. п. бр. 324 
30 септември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р4 

680. 

Заради извршување 6а Законот за јавните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), а 
врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот за-
кон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ 

НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ОКТОМВРИ 1958 ГОДИНА 

1. Се продолжува исплатата на аконтации на пла-
тите на службениците и работниците запослени во 
јавните служби за октомври 1958 година под усло-
вите од Одлуката за исплата на аконтации на пла* 
тите на службениците и работниците во второто 
тримесечје на 1958 година („Службен лист на ФНРЈ",-
бр. 10/58). 

2. Се продолжува важењето за октомври 1958 
година и на наредбата донесена врз основа на точ-
ката 3 од Одлуката за исплата на аконтации на 
платите на службениците и работниците во второто 
тримесечје на 1958 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 327 
80 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровић е. p. 

681. 

Врз основа на одредбите под а) став 1 од од-
делот I главата XXV од Сојузниот општествен 
план за 1958 година, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ШЕЌЕРОТ 

1. Производителските и увозните претпријати-
ја ќе го продаваат: 

а) шеќерот во кристал 158 динари за 1 кг 
б) шеќерот во коцка 173 динари за 1 кг 
Продажните цени важат франко истоварпата 

станица на купувачот. 
Производителските и увозните организации го 

продаваат шеќерот во прав по слободно форми-
рани цени. 

2. Производител ските претпријатија се должни 
месечно, и тоа најдоцна до 10-иот ден за измина-
тиот месец да ја утврдат разликата меѓу фактично 
платените трошоци и своите калкулативни про-
сечни подвозни трошоци. 
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Разликата утврдена со оваа пресметка прет-
пријатијата ќе ја пресметуваат со филијалата на 
Народната банка кај која претпријатието има те-
кушта сметка на тој начин што позитивната разли-
ка ќе ја уплатат-во корист на сметката бр. 800-472 
„Трошоци на подвозот на шеќер", а негативната 
разлика ќе им се надомести на товар на истата 
сметка. 

3. Продажните цени на мало се определуваат 
за: 

а) шеќер во кристал 170 динари за 1 кг 
б) шеќер во коцка 185 динари за кг 
Продажните цени на големо и мало за шеќерот 

во прав се фдрмираат слободно. 
4. Учеството на трговските претпријатија на 

големо и на трговските претпријатија на мало и 
на трговските дуќани во разликата на цените на-
ведени во точ. 1 и 3 од оваа одлука ќе се утврдува 
со меѓусебна спогодба на овие претпријатија. 

Ако трговските претпријатија на мало односно 
трговските дуќани го купуваат шеќерот непосредно 
од производителите организации, учеството во 
поделбата на оваа разлика го утврдуваат спогод-
бено производителските претпријатија и трговските 
претпријатија на, мало. 

5. Трговските претпријатија на мало и дуќа-
ните и други продавачи на големо и на мало се 
должни на затечените запаси шеќер да ја уплатат 
разликата меѓу досегашните цени и цените опре-
делени во смисла на оваа одлука на посебната 
сметка бр. 338-030 кај Народната банка. 

6. Поблиско упатство за пресметување на ра-
зликата од претходната точка ќе донесе сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите. 

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат: Решението за намалување 
единствените продажни цени на мало на маста и 
шеќерот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/52), Ре-
шението за продавните цени на големо на маст, уље 
за јадење и шеќер („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
64/52) и Решението за намалување единствената 
продавна цена на мало и продавната цена на го-
лемо на шеќерот во коцка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/53). 

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

Р. п. бр. 325 
80 септеври 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровић, е. p. 

682. 

Врз основа на одредбата под а) став 1 од одде-
лот I главата XXV од Сојузниот општествен план 
За 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ И НА 

ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ 

1. Досегашните определени малопродажни цени 
на тутунот и на тутунските преработки се зголему-
ваат во просек за 15%. 

2. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите на стоковниот промет, врз основа на 
новото ниво на цените од точката 1 на оваа одлука, 
да ги определи малопродажните цени за одделни 
видови и квалитет тутун и тутунски преработки. 

^ 3. Трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани и другите продавачи на големо и на мало 
на тутун и тутунски преработки се должни на за-

течените запаси од овие производи на 1 октомври 
1958 година да ја уплатат на посебната сметка 
бр.̂  338-030 кај Народната банка разликата 
меѓу досегашните цени и цените определени во сми-
сла на точката 2 од оваа одлука. 

4. Поблиски упатства за пресметување на раз-
ликата од предната точка донесува сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите. 

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

Р. п. бр. 326 
30 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић е p. Мијалко Тодоровић, е. p. 

683. 
Врз основа на членот 2 оддел I под а) точ 1 и 

48 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), членот 
16 од Уредбата за краткорочните кредити („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) и точката I под 1 
одредба а) од Одлуката за утврдување надлежно-
ста на сојузниот државен секретар за работите на 
финансиите да донесува прописи за нормите на 
интересот на краткорочните кредити и за нормите 
на интересот на средствата вложени кај банката 
(„Службен лист па ФНРЈ", бр. 5/57 и 15/58), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КРЕДИТИТЕ НА СТОЧАРСКИТЕ ДЕЛОВНИ 
СОЈУЗИ И НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 
ОТКУП НА ХРАНА, СЕМЕ И ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ 
ЗАРАДИ СНАБДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОШТЕТЕНИ ОД СУША ВО 1958 ГОДИНА 
1. Народната банка и другите банки и штедил-

ници ќе им одобруваа? на сточарските деловни со-
јузи и на земјоделските задруги (во катамоппшот 
текст: задругите) кредити со цел за откуп од сто-' 
ланските организации на храна за луѓе и добиток, 
на семе и вештачко ѓубре заради продажба на 
кредит на индивидуалните селско стопански прои-
зводители што во 1958 година претрпеле штета по-
ради суша. 

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите и Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за селско стопанство и шумарство ќе ги 
определат реоните (општините и околиите) што стра-
дале од суша и на чие подрачје на задругите ќе им 
се одобруваат кредити според оваа наредба. 

3. На одобрените кредити задругите плаќаат 
интерес по норма од 6*/о годишно. 

4. Според оваа наредба на задругите можат да 
им се одобруваат кредити до 1 јули 1959 година. 

5. Кредитите одобрени врз основа на оваа на-
редба задругите мораат да ги вратат до 31 ептем-
ври 1960 година. 

6. Задругите ќе ги докажат потребите од кре-
дит според оваа наредба со уверенија од органот 
на управата на општинскиот народен одбор над-
лежен за работите на селското стопанство дока не-
посредните корисници претрпеле штета ног гли 
сушЦ во 1958 година. 

7. Храна за луѓе и добиток, семе и вештачко 
ѓубре не мозКе да им се продава на кредит на инди-
видуалните селскостопански производители што 
имаат приход од постојан работен однос или приход 
од самостојно занимање. 

8. На индивидуалните селскостопански прои-
зводители може да им се продава на кредит храна 
за луѓе и добиток, семе и вештачко ѓубре до БИСО-
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нивата на нивниот катастарски приход што слу-
жи како основица за облог со данок на доход од 
селското стопанство. 

9. На молбите, уверенијата,, обезбедувањата, 
како и на другите исправи, што се издаваат во вр-
ска со продажбата на храна за луѓе и добиток, на 
семе и вештачко ѓубре на кредит според оваа на-
редба, не се плаќа такса. 

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

Бр. 08-18900/1 
18 септември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите* 
Никола Минчев, е. р. 

684. 

Врз основа-на членот 8 став 2 од Уредбата за 
прометот на жито и на преработки од жито на 
големо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58), со-
јузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО И НА 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТО 

1. ПретпрЈјј ати јата за увоз и извоз на жито ќе 
им ја продаваат увезената пченица и 'рж на овла-
стените претпријатија за промет и преработка на 
жито и на овластените мелници по цената што ќе 
ја утврдат со согласност од сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот премет. Така 
утврдената цена ср наголемува за износот на во-
зарината од железничката станица Нови Сад дб 
истоварката стапица на купувачот, паритет Нови 
Сад, но тоа наголемувале не може да биде пого-
лемо од 5 динари по 1 килограм. Испораката на пче-
ницата и 'ржта се врши франко кстоварната ста-
ница .односно кстоварпата лукс-присто пиште на 
купувачот. 

Износот на воза рт шата од претходниот став од 
железничката станица Нови Сад до истоварната 
стапица односно истоварната лука — пристаниште 
на купувачот (паритет Нови Спд) се намалува за 
превезот на пченицата и 'ржтр. и тоа: до ^ т о в а р -
ната стапица Грачац за 0.30 динари по 1 килограм, 
до истоварната станина Босанска Крупа за 0,70 ди-
нари по 1 килограм, а до . истоварката стлница 
Олово за 1 динар по 1 килограм. 

Кога претпријатијата за увоз и извоз на жито 
им ја продаваат увезената пченица и 'рж на овла-
стените претпријатија, на претпријатијата за про-
мет и преработка не жито и на овластените мел-: 
нички претпријатија на подрачјето на околијата 
Нови Сад, покрај цената од ставот 1 иа оваа на-
редба ќе се засметува и износот од (*50 динари за 
секој килограм на кмо просечна возарина. 

Пресметувањето на разликата меѓу набавната 
цена на увезената пченица и 'рж и продажната 
цена од претходните ставови ќе се врули преку по-
себна сметка кај Народната банка, на начинот што 
ќе го пропише сојузниот Државен секретаријат за 
работиве на финансиите. 

2. Цените за пченицата м 'ржта од точката 1 
на оваа наредба важат за квалитетот определен со 
Наредбата за гарантираните цени на житото од ро-
дот 1959 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58). 

3. Стопанските организации овластени за купу-
вање на пченица и 'рж во смисла на Наредбата за 
гарантираните цени на житото од родот 1959 година 
и на Наредбата за определување цените за купу-

вање на ушур и уем" („Службен лист на ФНРЈ", бр,, 
50/56, 32/57, 16/58 и 39/58), ќе им ја продаваат пче* 
ницата и 'ржта на овластените претпријатија и на 
овластените мелници по цените и условите пропи* 
шани со овие наредби. 

4. Дирекцијата за исхрана може количините ца 
пченица и 'рж купени во. смисла на Наредбата за 
гарантираните цени на житото од родот 1959 го-
дина и на Наредбата за определување цените за 
купување на ушур и уем, да им ги продаваат на 
овластените претпријатија и на овластените мел-
ници по цените во паритет на увезената пченица 
и 'рж. 

5. Овластените претпријатија за промет и пре-* 
работна на жито и овластените мелници ги фор-
мираат своите продажни цени на брашното доби-
ено со мелење на пченица и 'рж калкулативно, со 
тоа што републичкиот орган на управата надле-
жен за стоковниот промет, в"о согласност со репу-
бличкиот орган на управата надлежен за индустрии 
ја, ги определува трошоците на производството (ме-
ларина), а трошоците на прометот зна ролемо — ре-* 
публичкиот орган на управата надлежен за сто-; 
КОБНИОТ промет. 

Овластените претпријатија за промет и прера-
ботка на жито и овластените мелници што Имаат 
различни цени на брашно со оглед на изворите на 
набавката и на местата на производството — меле-
њето, формираат просечни продажни цени за од-
делни видови брашно.' 

6. Малопродажните цени на пченичното и 'рже* 
ното брашно и малопродажните цени на лебот од 
пченично и 'ржено брашно ги формираат трговските 
претпријатија и дуќани калкулативно, со тоа што 
советот на "околискиот народен одбор надлежен за 
работите на стоковниот промет ги определува нај-: 
високите трошоци на прометот на мало и највисок 
ките трошоци на печењето на леб. 

7. Стопанските организации што се занимаваат 
со промет на жито ќе ја продаваат именката, пчен* 
карното брашно, јачменот (освен пиварскиот), овесот 
и крупицата во промет на големо и во промет на 
мало по калкулативните цени. 

Калкулативните цени се формираат на тој начин 
што на набавната цена се додаваат Трошоците на 
превозот и трошоците на трговијата. 

Трошоците на трговијата на големо и ги одо-
брува на стопанската организација републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на стоков-
ниот промет, а трошоците на трговијата на мало —. 
органот на управата надлежен за работите на сто-
ковниот промет на општинскиот народен одбор. 

8. Дирекцијата за исхрана има право на надо-
месток на разликата во цените по кои ја купува 
пченицата и 'рж произведена во земјата и прода-
жните цени на оваа пченица и 'рж врз основа на 
паритетот на цените на увезената пченица и 'рж во 
смисла на Одлуката на Сојузниот извршен совет 
Р п. бр. 246 од 16 јули 1957 година. 

9. Претпријатијата овластени за откуп на мел-
нички ушур се должни за секој килограм купен 
ушур на пченица^ 'рж, јачмен, овес и пченка ка ј 
мелниците на камен (воденици, поточари и др.) да 
уплатат по 1 динар во корист на буџетот на општи-
ната на чие подрачје се наоѓа мелницата од која е 
извршен откупот, 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", на кој 
ден престанува да важи Наредбата за продажните 
цени на житата и на производите од жито („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/57, &0/57 и 16/58). 

Бр. 5963/1 
30 септември 1958 година . 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Вредел., е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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685. 

Врз основа на членот 70 став 2 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите и од Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за селско стопанство и шу-
марство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО ОД 

РОДОТ 1959 ГОДИНА 

1. На задружните организации, земјоделските 
стопанства, селанските работни задруги и еконо-
миите им се обезбедуваат гарантирани! цени за жи-
тото од родот 1959 година, vt тоа за 1 кг: 

Динари 
пченица — — — — — — — — 36 
'рж — — — — — — — — — зз 
пченка, јачмен и овес — -— — — — 31 
2. Цените од претходната точка се подразбираат 

франко вагон на натоварната станица на продава-
чот, или франко магацин на железничката станица 
на продавачот, или франко магацин на мелница, и 
тоа за житото зрело, здраво, без знаци на мувла 
и без туѓ вкус и миризба, способно за човечка од-
носно сточна храна и незаразено од житни болести 
или штетници, а од следниот квалитет: 

1) пченица — 76 кг хектолитарска тежина, со 
2% уродица и нечистотија и 13% влага; 

2) 'рж — 70 кг хектолитарска тежина, со 2% 
уродица и нечистотија и 13% влага; 

3) јачмен (освен пиварскиот) — 63 кг хектоли-
марска тежина, со 2% уподица и нечистотија и 13% 
влага; 

4) овес — 43 кг хектолитарска тежина, со 2% 
уродица и нечистотија и 13% влага; 

5) пченка во зрно — сува со 14% влага и до 2% 
дефектни зрна. 

3. Ако житото има поголема или помала хекто-
литарска тежина од онаа што е предвидена во прет-
ходната точка, определената цена се зголемува или 
се намалува за 0,5% за секој повеќе или помалку 
килограм хектолитарска тежина. Дропките се зема-
ат предвид. 

Ако житото има поголем или помал процент у-
родица, нечистотија или влага од оној што е пред-
виден во точката 2 од оваа наредба, определената 
дена ќе се намалува или ќе се наголемува во одно-
сот 1 :1 за секој процент повеќе или помалу уро-
дица, нечистотија или влага, Дропките се земаат 
предвид. Кршени зрна под половина се сметаат во 
уродица. 

За снетливост на житото во појака степен, како 
и за замачкано и завалкано жито ќе се одбива до 
5% од цената. 

4. Одредбите од оваа наредба за квалитетот на 
пченката ќе се применуваат и при купувањето на 
пченка од родот 1958 година по гарантираните цени 
како и при купувањето на ушур и уем. 

5. Се обврзува Дирекцијата за исхрана по це-
ните од точката 1 на оваа наредба да ги купува 
сите количини на наведеното жито од родот 1959 
година што задружните организации, земјоделски-
те стопанства, селанските работни задруги и еконо-
миите ќе и ги понудат за продажба. 

6. Во цените од точката 1 на оваа наредба се 
засметани трошоците на складирањето и чувањето 
на стоките од страна на стопанските организации 
од точката 1 на оваа наредба во текот на првите 30 
дена кога по склучениот договор продавачот ќе и тп 
стави стоките на располагање на Дирекцијата за 
исхрана. 

7. Дирекцијата за исхрана и стопанските органи-
зации од точката 1 н$ оваа наредба го регулираат 
со договор прашањето на сроковите за преземање 
и на трошоците за складирање, како и другите усло-
ви на испораката и преземањето на житото. 

8. Дирекцијата за исхрана може да овласти од-
делни стопански организации за нејзина сметка да 
купуваат жито во смисла на одредбите од оваа на-
редба. 

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

Бр. 5498/1 
30 септември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

686. 
Врз основа на членот 3 став 1 од Уредбата за 

прометот на жито и на преработки од жито на го-
лемо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ 

ИА УШУР И УЕМ 
1. Во Наредбата за определување цените за ку-

пување на ушур и уем („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/56, 32/57 и 16/58) во точката I став 1 одредбата 
3 се менува и гласи: 

„3) пченка, јачмен (освен пиварскиот) и овсс — 
31 динар за 1 килограм", 

2. По точката II се додава нова точка Па, која 
гласи:. 

" „Па. Одредбите за квалитетот пропишани во 
точката I став 3 и во точката И од оваа наредба ќе 
се применуваат при купувањето на ушур од пче-
ница, 'рж, јачмен (освен пиварскиот) и овес од родот 
1958 година. 

Одредбите за квалитетот пропишани во Наред-
бата за гарантираните цени на житото од родот 1959 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр, 39/58) за пчен-
ката — ќе се применуваат и при купувањето на 
ушур и уем од пченка од родот 1958 година, како и 
при купувањето на ушур и уем од пченица, 'рж, 
јачмен (освен пиварскиот), овес и пченка од родот 
1959 година." 

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

Бр. 5956/1 
30 септември 1958 година * 

Белград 
Државен секретар 

а работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

687. 

Врз основа на членот 5 став 3 од Уредбата за 
привремените цени и услови за продажба на елек-
трична енергија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/57), на предлог од Заедницата на југословенското 
електростопанство, сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет и Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за индустрија, со со-
гласност од сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите, издаваат 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧ-

НАТА ЕНЕРГИЈА 
1. Во Тарифата за електричната енергија („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/57) во точката XXVJIT 
тарифните ставови во динари за потрошувачка на 
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мало во групата „15) Домаќинство" за потрошен 
:I KWh се менуваат и гласат; 

„за потрошен KWh 

понизок степен повисок 
стапен 

16" 
дење ноќе 

3 2 

повисок 
стапен 

16" 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 октомври 1958 година. 

Бр. 5964/1 
3=0 септември 1958 година 

Белград 
Секретар за индустрија, Државен секретар 

Сергеј Крајгер, е. р. за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 

688. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за про-
дажните цени на тутунот и на тутунските прера-
ботки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58), соју* 
злиот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 

ЦИГАРИЊА, ЦИГАРИ И ТУТУН 
1. Се определуваат продажните цени на мало 

за следните видови цигариња, цигари, тутун и бур-
мут, и тоа: 

а) за цигариња: 
„Дрина", „Бриони", „Буд-
ва", „Хрватска", „Квар-
нер", „Македонија" обич-
на (во црвени кутии) — Динари 85 за 20 парчиња 
„Филтер 57" — — — — Динари 80 за 20 парчиња 
„Вардар", „Херцеговина", 
„Јадран", „Неретва", „А-
рена" „Сараево", „Бео-
град", „Бока" — — — Динари 70 за 20 парчиња 
„Морава", ^ Далмација", 
„Гусар", „Интернационал", 
„Летње игре Дубровник", 
„Мињон", „Мостар", „Опа-
тија", „П даница", „Пли-
твице", „Порторож", „Со-
ла", „Спорт", „Загреб" оби-

„Љубушки", „Рива" Динари 65 за 20 парчиња 
„Долино" — — — — Динари 65 за 15 парчиња 
„Сутјеска", „Перистер" Динари 55 за 20 парчиња 
„Зета", „Цетина", „Ни-
шава", „Зеленгора", „Ве-
лебит", „Сљеме" — — Динари 55 за 20 парчиња 
„Ибар", „Динара" — — Динари 45 за 20 парчиња 
„Сарајка" — — — — Динари 45 за 15 парчиња 
„Драва" — — — — Динари 40 за 20 парчиња 

б) за цигари Динари за 1 парче 
„Опера е" — — — — — 23 
„Трабуко" — — — — — 20 
„Порторико" — — — 12 
„Кратки домашни" — 10 
„Хавана" — — — — — 42 
„Ттз а буко I" — — — — 27 
„Бразилка" . — — — — 23 
„Караванки" — — — — 18 
„Цигаридов — — — — 14 
„Змај" — — — _ — _ 23 
„Клуб'' — _ 35 
„Куба" — — — — — 18 

в) за тутун 
„Зетски" — — — — Динари 2.800 за 1 килограм 
за луле обичен — — Динари 1.000 за 1 килограм 
за џвакање — ролна од ' 
12 шипки — — — — Динари 504 

г) за бурмут — — Динари 600 за 1 килограм 

2. Производните претпријатија, трговските и 
угостителските претпријатија и дуќани и другите 
продавачи на големо и на мало на тутун и на ту-
тунски преработки ќе ги продаваат цигарињата од 
екстра квалитетна група, колекциите на цигариња,; 
екстра режаниот тутун („Требињац") и екстра ту-*: 
тунот за луле по цените што се формираат слобод-
но според условите на пазарот. 

3. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
стануваат да важат сите поранешни прописи што 
се во спротивност со одредбите од оваа наредба, 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 октомври 1958 година. 

Бр. 5962/1 
30 септември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Вредел., е. р. 

689. 
Врз основа на членот 11 од Законот за печатот 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/46) и членот 2 став 
2 од Законот за измена на Законот за печатот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 105/48), сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НД ВЕСНИКОТ „ИЗВЕСТИЈА" 
Се забранува внесувањето во Федеративна На-

родна Република Југославија и растурањето во 
земјата на весникот „Известија" од 24 септември 
1958 година, кој излегува во Москва. 

Ii/З бр. 22817 
29 септември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

690. 
% Врз основа на членот 19 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) и членот 19 
точка 2 алинеја 3 од Уредбата за пренесување ра-
ботите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/58), Сојузната управа за заштита на растенијата 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ 
НА КОМПИРОТ ОД ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО 

ПРАШНА КРАСТАВОСТ НА КОМПИР 
1. Сиот компир од подрачјата што со сојузен 

пропис се прогласени за заразени со прашна кра-
ставост на компир (Spongospora suibterrenea-Wallr. 
- Johnson), пред опремата во незаразено подрачје 
подлежи на преглед заради утврдување на здрав-
ствената состојба. 

Здравствениот преглед на пратките на компир 
од претходниот став го врши службеник овластен 
за вршење инспекција за заштита на растенијата. 
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2. Испраќачот на компир е должен во барањето 
за преглед на пратката да наведе дали компирот 
се отпрема за човечка односно сточна исхрана, за 
индустриска преработка или за садење (семенски 
компир). 

3. Од подрачје заразено со прашка краставост 
на компир може да се отпреми: 

а) компирот заразен со прашна • краставост на 
компир под условите: 

1) да се отпрема за човечка односно сточна 
исхрана или за индустриска преработка: 

2) да се отпрема во подрачјата што не се про-
гласени за производни подрачја на семенски ком-
пир во точката 10 од оваа наредба; 

3) да е добиена претходно потврда за отпрема 
од службеникот овластен за вршеле инспекција за 
заштита на растенијата, која се издава според 
образецот, кој е составен дел од оваа наредба. 

На секоја пратка на ваков компир мора да 
биде истакнат натписот: „Само за човечка односно 
сточна исхрана" односно: „Само за индустриска 
преработка" 

Пратките на ваков компир мораат да се пра-
ќаат во затворени (пломбирани) вагони, а како ден-
ковни пратки можат да се праќаат само ако се за-
пакувани така што од нив да не може да се шир^и 
болеста. Отпремање со превозни средства на пат-
ниот сообраќај може да се врши само во затворени 
коли или ако е пратката така запакувана што да 
не може да се разнесува болеста; 

б) компирот за садење (семенскиот компир) под 
условите: 

1). да е прегледан и да не е утврдено дека е 
заразен со прашна краставост на компир, ниту да 
постои сомневање дека е заразен со таа болест; - • 

2) да се отпрема само во подрачјата што не се 
прогласени за производни подрачја на семенски 
компир во-точката 10 од оваа наредба, 

По исклучок од претходниот став, смее да се 
отпрема слабо заразен семенски компир (до 3% 
видлива зараза) во Приморјето и Далмација, 

Компирот од претходниот став може да се от-
према само при претходно добиено здравствено 
уверение, што го издава службеникот овластен за 
вршење инспекција за заштита на растенијата, 

4. Меркантилниот компир заразен со ирашна 
краставост на компир што е допремен од подрачје 
заразено со прашна краставост на компир не смее 
да се отпрема од местото на пристигањето во други 
подрачја. 

5. Транспортните претпријатија на железнич-
киот, поморскиот, речниот и патниот сообраќај, 
како и одделни физички лица, не смеат да примаат 
на превоз односно да пренесуваат компир од зара-
зено во незаравено подрачје ако не се исполнети 
условите од точката 3 на оваа наредба. 

6. Секоја пратка на компир што од подрачје 
заразено со прашна краставост на компир ќе стаса 
во незаразено подрачје, мора пред предавањето на 
примателот да биде прегледана од страна на слу-
жбеникот овластен за вршење инспекција за за-
штита на растенијата. 

Без писмената клаузула на товарниот лет: 
„Се одобрува истоварот" потпишана од службени-
кот од • претходниот став, пратката на компир не 
смее да му се предаде на примателот. 

7. Транспортните претпријатија од точката Ј5 
на оваа наредба се должни да го известат службе-
никот од точката 1 еѓав 2 на оваа наредба за секоја 
пратка на компир што ќе стаса од подрачје зара-
зено со прашна краставост на компир. 

8. Ако пратката на компир ќе стаса од заразено 
во незаразено подрачје без здравствено уверение 
и потврда, преглед во смисла на точката б од оваа 
наредба нема да се врши, туку пратката веднаш ќе 
му се врати на испраќачот. 

Исто така, ќе му се врати на испраќачот прат-
ката на семенски компир што ќе стаса со здрав-
ствено. уверение од точката 3 под б) од оваа на-
редба ако при прегледот се утврди дека е компи-
рот заразен со прашна краставост на компир. 

Ако на пратката на семенски компир од прет-
ходниот став се утврди зараза, пратката може на 
барање од примателот или испраќачот да се испра-
ти во ^производно подрачје под услов да смее да 
се употреби единствено за човечка односно сточна 
исхрана или за индустриска преработка. 

Решението за враќање на пратките од претход-
ните ставови или за нивното упатување во ^ п р о -
изводно подрачје го донесува службеникот овла-
стен за вршење инспекција за заштита на расте-
нијата. 

Сите трошоци во врска со враќањето или испра-
ќањето на пратките на компир од претходните ста-
вови ги поднесува испраќачот, 

9. Службеникот овластен за вршење инспекција 
за заштита на растенијата е должен да водк еви-
денција за стасаните односно опремените пратки 
на компир, со следните податоци: 

1) име, презиме (односно фирма) и адреса на 
испраќачот; 

2) име, презиме (односно фирма) и адреса на 
примателот; 

3) вид на превозното средство и број на колата; 
4) количина и вид на компирот (семенски, за 

исхрана, за преработка); 
5) потекло на компирот. 
10. Производни подрачја на семенски компир 

во смисла на оваа наредба се: 
1) на територијата на НР Србија: целите под-

рачја на околиите: Ваљево, Врање, Лесковац, Нови 
Пазар, Призрен и Приепоље; подрачјата на општи-
ните во околиите: Крушевац: Брус; Прокупље: 
Блаце, Куршумлија, Мерчез и Рача; Титово Ужи-
це: Ар»ље, Баина Башта, Крушчица, Љубиш и 
Чаетина; Чачак: Бершиќи, Брезова, Горњи Мила-
новац, Туча, Девиќи, Ивањица. Каона, Ковиље, 
Кушиќи, Меѓуречје, Прањани и Рудник; Шабац: 
Бела Црква, Драганац, Завлака, Крушик, Љубо-
вија, Мали Зворник и Текериш; 

2) на подрачјето на АП Војводина: подред јата 
на општините во околиите: Вршац (местото Пру-
шчица); Нови Сад (местата Чуруг и Футог); 

3) на територијата на НР Хрватска: подрачјата 
на околиите: Огулин, Госпиќ, Котор, Риека, Чако-
вец, Вараждин, Бјеловар, Крижевци, Копривница, 
Вировитица, Гарешница и Дарувар; 

4) на територијата на НР Словенија: подрачјата 
на општините во околиите: Цеље: Шоштањ (места-
та Бочна, Кокарие, Шмартно од Дрети, Беле Воде 
и Заводње), Мозирје (местата Горњи Град, Љубио, 
Луче, Солчава, Радмирје), Лашко (висинското под-
рачје на општината), Словенске Коњице (местата 
Зрече и Лоче), Жален (местата Преболд, Браслов-
че, Табор и Гомилско), Вранско (височинското под-
рачје на општината); Горица: Идрија (местата Вој-
ско, Облаков Врх, Доле, Горе, Крпица. Лединске 
Крнице, Мрзли Врх, Ледине, Каномље и Чрни 
Врх), Церкно (височинското подрачје на општина-
та), Мост на Сочи (местото Толмин), Кобарид (ме-
стата Брегињ. Борјана, Дрежница, Трново и Ливк), 
Бовец (местата Зага, Спреница, Чезсоча, Кал и 
Кореница) ; Копер: Постојна (местата Кру шев је и 
Планина). Пивка (височинското подрачје на општи-
ната), Илирска Бистрица (местата Прем и височин-
ското подрачје на општината Пивка); Крањ: Шкоф-
ја Лока (местата Зминец и височинското подрачје 
на општината Шкофја Лока), Горења Вас (местата 
Гпводељ и Пољане); Жири (височинското подрачје 
на општината Жири), Железници (местата Зали 
Лог и Селце). Крањ (местата Језерско, Предвор. 
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Весница, Башел, Голник, Средња Вас, Повље, Тр-
стеник, Жабница, Маченце, Предосље, Шенчур, 
Накло, Гориче, Горења Вас, Приманово и Рупа), Је-
сенице (местата Крањска Гора и Бегуње), Радов-
љица (местата Поднарт, Чрнивец, Отопе, Посаво, За-
ложе, Глобоко, Мошње и Вабио Поле), Тржич (ме-
стата Св. Ана, Катарина и. Лете), Церкље (местата 
Штефања Гора и Шентуршка Гора), Медводе (ме-
стото Смледник); Љубљана: Логатец (местото Ров-
те), Доброва (Полков Градец), Гросупље (местата 
Велика Стара Вас, Мала Стара Вас, Полица, Худа 
Полица, Шмарје, Брваца, Боштањ и Жална), Мо-
равче (височинското подрачје на општината), Бо-
ровница (местото Ракитна), Домжале (местата Злато 
Поле, Корено, Крашња, Благовица, Луковица, Пре-
воје, Мосте, Криж, Коменда), Камник (местата Ту-
хињска Средна Вас. Тухињ и Поток), Иванчна Го-
рица (местата Крка, Метнај, Добрава, Пристава, 
Горечица, Мекине, Буковица, Петрушња Вас, Сам, 
етична, Шентвид, Вишња Гора, Кришка Вас, Под-
смрека, Згорња Драга), Церкница (местата Бл ке, 
Стари Трг, Бегуње и Ракек), Шентвид (местото Во-
дице), Постојна (местото Залог), Менгеш (височин-
ското подрачје на општината). Љубљана—Поље 
(местото Кланец), Литија ' (местото Баче), Медводе 
(местото Смледник), -Лошки Поток (местата Драга 
и другото височинско подрачје на општината), 
Велике Лашче (местата Тур јак и Ортнек), Кочевје 
(местата Мозељ, Кочевска Река, Копривник, Онек, 
Бања Лока и другото височинско подрачје на оп-
штината), Содражица (местата Грегор и другото 
височинско подрачје на општината), Рибница (ме-
стата Долења Вас и другото височинско подрачје 
на општината), Видем-Добрепоље (височинско под-
рачје на општината); Марибор: Словенска Бистри-
ца (местата Кобељ, Локаше, Шмартно на Похорју, 
Тиње, Тије Краљи, Полскава, Прагерско, Оплот-
ница, Сподње Пребуковје), Раче (местата Коприв-
ник, Планица и Фран), Руше (местата Смолник, 
Ловренц на Похорју и Дух), Подвелка (местата 
Рибница на Похорју, Ожболт об Драви и другото 
височинско подрачје на општината), Марибор-Цен-
тар (местото Криж). Словењградец (местата Стари 
Трг, село Памече, Туришка Вас, Томанија Вас, 
Брда, Голава Бука, Добрава, Шт, Вид. Козјак, За-
врше. Толсти Врх, ТТТт. Иљ, Мислиња и Шмартно), 
Доавоград (местата Вич, Чрнече и Либеличе), Равне 
на Корошкем (местата Котље и Преваље), Чрна 
при Преваљах (местата Дрежина и npvr0T0 висо-
чинско подрачје на општината), Марибор-Тезно (ме-
стото ХочеУ Пољча^е (височинското подрачје на 
општината), Радље об Драви (мсетата Вухред и Ву-
зеница), Птуј (местата Старите и ТСи^г^чево); Ново 
Место: Семич (местото Чомошњица), Жужемберг 
(местата Ајдовец, Липовец, Брезова Ребер и Села), 
Шент Јернеј (местата Бан и Јаворовина), Костање-
вица (местата Ржигаче и Ореховеп), Ново М^сто 
(местото Пољане), Требње (местата Гомада, Врх, 
Репче, Велика Лока, Велики Габер и Добрнич); Тр-
бовље: Загорје об Сави (местата Тоојане. Шемше-
ник, Сеножети, Полшник, Долго Брдо, Коловрат, 
Равна, Кандрша, Врх, Шемник. Забрезник и Св. 
Урх), Трбовље (местата Добовец, Заврше, Чебина, 
Кнездол), Храстник (местата Чече Кал, Горе Турје 
и Св. Јуриј), Радече (местата Разборин Врх, Окрог-
лица, Чимерно, Јелово, Свибно, Мони л но и Шир је); 

5) на територијата на НР Воена и Херцеговина: 
подрачјата на општините во околиите: Бања Лука? 
Добринка, Котор Варош, Скендер Вакуф и Шипрагеј 
Бихаќ: Босански Петровац, Дрвар, Јасеница, Кр-
њеуша и Рипач; Горажде: Борике, Рогатица и 
Фоча; Зворник: Хан Пиесак и Власеница; Јајце! 
Барачи, Бугојно, Јајце, Мркоњић Град и Шиповоѓ 
Ливно: Дувно, Гламоч, Грахово, Купрес и Ливно; 
Мостар: Невесиње; Приедор: Кључ, Лушци Палан-
ка и Рибник; Сараево: Високо, Илиџа, Калиновиќ, 
Соколац и Фојница; Требиње: Гацко; Тузла: Кла-
дањ и Олово; 

6) на територијата на НР Македонија: подрач-
јата на општините во околиите: Штип: Берово; Ку-
маново: Крива Паланка; 

7) на територијата на НР Црна Гора: подрач-
јата на општините: Цетиње, Плав, Колашин, Ан-
дриевица, Пљевља, Маоче, Рожај, Мојковац, Гра-
хово (освен местото Нудол), Велимље. На подрачјето 
на општината Никшиќ (местата Луково, Голија, 
Љескови Доли и Драговољици), Котор (местото 
Кривошија), Херцегнови (местата Убли и Мокрина). 

11. Со парична казна ќе се казни за прекршок 
според чл. 59 и 60 од Основниот закон за заштита 
на растенијата од болести и штетници стопанската 
организација или установа со самостојно финанси-
рање, односно одговорното лице во стопанската 
организација или установа, односно одделно фи-
зичко лице: 

1) ако изврши превоз односно пренос на ком-
пир противно на точката 3 под а) одредба 3 под б) 
од оваа наредба; 

2) ако пушти во промет компир противно на 
точката 3 под а) и 6); 

3) ако пратката на компир од точката 6 на 
оваа наредба ја издаде без одобрение од службе* 
никот овластен за вршење инспекција за заштита 
на растенијата; 

4) ако пушти во промет пратка на заразен ком-
пир од точката 3 под а) на оваа наредба без ознака 
на обвивката. 

12. Оној што без дозвола од службеникот овла-
стен за вршење инспекција за заштита на расте-
нијата ќе пушти во промет компир заразен со пра-
шка краставост на компир, ќе се казни според чл. 
57 и 58 од Основниот закон за заштита на расте-
нијата од болести и штетници, 

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

Бр. 2075/1 
29 септември 1958 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за заштита 

на растенијата, 
цнж. Србољуб Тодоровић, е. р, 

Образец на Потврда за отпрема 
на компир 

(формат 210 X 148 мм) 

П О Т В Р Д А 
ЗА ОТПРЕМА НА КОМПИР 

: , службеник овластен за 
работите на инспекцијата за заштита на растени-
јата во тврди дека е долу опи-
шаната пратка на компир заразена со прашна 
краставост на компир и дека истата се отпрема за 
човечка — сточна исхрана — индустриска прера-
ботка. 

Место на натоварот на компирот 

Регистарски број на возилото * 

Тежина на пратката и начин на пакувањето — 

Испраќач >— 1 1 <— 

Упатна станица — 

Примател • < • 

Бр. 
хд— година 

во 

Потврдата: ја издал, 
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691. 

Врз основа на членот h2 став тон. 1—4 од 
Уредбата за давање потрошувачки кредити на ра-
ботниците, службениците и на другите определени 
категории корисници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36/55 и 18/57) и членот 2 оддел I под а) точка 42 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за рабо^ 
тите на финансиите, Народната банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУ-
ВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ* 
БАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕ-

ГОРИИ КОРИСНИЦИ 
1. Во Упатството за -применување на Уредбата 

еа давање потрошувачки кредити на работниците, 
службениците и на другите определени категории 
корисници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/58) во 
точката I во одредбите 1, 2, 3 и 4 наместо: „1/5" 
се става: „1/4". 

2. Точката ЈН се менува и гласи: 
„По одобрувањето на потрошувачкиот кредит, 

а пред неговото добивање, корисниците на кредитот 
полагаат во готови пари: 

1) најмалку 20*Vo од износот на одобрениот кре-
дит за купување волнени тканини за машки обле-
кла и палта и волнени тканини за женски фустани 
и палта; 

2) најмалку 5<Ј/о од износот на одобрениот кре-
дит за купување на радио-апарати и намештај; 

3) најмалку 10% од износот на одобрениот кре-
дит за други индустриски стоки што можат да се 
купуваат на потрошувачки кредит." 

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

О. бр. 85 
17 септември 1958 година 

Белград 
Народна банка на ФНРЈ 

За Гувернерот 
Генерален директор, 

Никола Миљанић, е. р. 

692. 
Врз основа на членот 351 став 3 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57), Собранието на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕ-
НИЧКИТЕ МЕСТА (ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА) 
ВО ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Службеничките места во околиските и репу-
бличките заводи за социјално осигурување се утвр^ 
Дуваат според нивната организација и видот и обе* 
Мот на работите што ги вршат, а бројот на службе-* 
ничките места — според бројот на активните оси-' 
гуреници и уживатели на пензии и инвалиднини 
(во натамошниот текст: осигурениците). 

2. Службеничките места се утврдуваат за извр-
шување на редовните работи. 

Службенички места не се утврдуваат за извр-
шување на вонредни и повремени работи, ниту за 
извршување на работи на работните места кои по-
ради помалиот обем на работите не бараат полно 
работно време. По исклучок, може да се утврди 
работно место ако повеќе работи, од кои секоја спо-
ред својот обем не бара полно работно време, спре-
ма стручноста потребна за нивното извршуваше, 

можат да му се доверат на еден службеник, со тоа 
тие работи да го исполнуваат неговото полно ра-
ботно време. 

3. Бројот на службеничките места во околиски-
те заводи се утврдува така: ' 

.1) што во заводите што имаат до 5.ООО осигуре-
ници најмалку на секои 280 осигуреници да доага 
џо едно службениче место; 

2) што за заводите со повеќе од 5.600 осигуре-
ници количникот на осигурениците на кој доаѓа 
по едно службеничко место да се зголемува, земај-
ќи го при определувањето на количникот предвид 
бројот на осигурениците, видовите и обемот на пра-
вата што тие ги користат, како и големината и 
условите на подрачјето на кое тие работат. 

По исклучок, во заводите што имаат помалку 
од 5.600 осигуреници може со систематизација да 
се определат до 20 службенички места. 

Во бројот на службеничките места на околи-
ските заводи влегуваат и службеничките места на 
нивните филијали и испостави. 

4. Бројот на службеничките места во републич-
ките заводи за социјално осигурување се утврдува 
во границите на разликата меѓу вкупниот број на 
систематизираните места во околиските заводи на 
територијата на републичкиот завод и бројот на 
службеничките места кој, сметајќи на секои ЗОО 
осигуреници по едно службеничко место, би дошол 
на вкупниот број осигуреници на таа територија. 

Во Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање во Белград бројот на службениците се утвр-
дува така што бројот на службеничките места до-
биен на начинот од претходниот став, се намалува 
за половина број на службеничките места утврдени 
во Обласниот и во Потгоат^-тгмгТтот вод за социјално 
осигурување, 

5. Како број на осигуреници според кој се утвр-
дува бројот на службеничките места се зема про-
сечниот број на осигурениците во, календарската 
година која му претходи на донесувањето на од-
лука за утврдување на службеничките места. 

6. При утврдувањето на звањата од соодветна 
стручност, за секое с л у ж б е н и ч е место се опреде-
лува најниското звање што го бара сложеноста на 
работата на тоа место. За определени службенички 
места може да се определи и највисоко звање. 

При одобрувањето на одлуките за утврдување 
на службеничките места (систематизација) во око-
лиските заводи за социјално осигурување, собра-
нијата на повисоките заводи ќе се грижат звањата 
во сите околиски заводи на нивното подрачје да 
бидат што ^рамномерно распоредени, придржу-
вајќи се, ако е можно, за правилото на секое слу-
ж б е н и ч е место со звање од прва или втора група 
да доаѓаат најмалку по две службенички места со 
звање од трета група и по три службенички места 
со звање од четврта група. 

7. Ако бројот на осигурениците на подрачјето 
односно територијата на заводот се зголеми или се 
намали за преку 10°/о од бројот според кој со одлу-
ката е утврден бројот на службеничките места, ди-
ректорот на заводот е овластен привремено да на-
значи соодветен број хонорарни службеници со по-
требни звања, односно тој може да назначува нови 
службеници на упразнетите места само во грани-
ците на бројот на службеничките места кој му од-
говара на намалениот број на осигурениците. 

Ако во заводот работите на звањето од пови-
сока група ги вршат службеници "од пониска група, 
директорот на заводот е овластен во границите на 
вишокот на износот на основните плати да назна-
чува нови службеници со потребни звања. 

8. Работните места на приправници, технички 
персонал и помошни службеници не влегуваат во 
бројот на службеничките места кој се утврдува 
според бројот на осигурениците. 
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Овие работни места се утврдуваат со одлука за 
утврдување на службеничките места така: 

1) што бројот на службеничките места на при-
правници да не може да мине 10% од службенич-
ките места од односен вид; г 

2) што бројот на работните места на технички 
персонал и помошни службеници да се определи 
според условите под кои работи одделен завод и 
според техничките средства со кои тој располага. 

9. Одлуката за утврдување на службеничките 
места во заводот ја донесува собранието на заводот 
на предлог од извршниот одбор на заводот, а ја 
одобрува собранието на непосредно повисокиот 
завод. 

Собранијата на заводите се должни да донесат 
свои одлуки за утврдување на службеничките ме-
ста до крајот на 1958 година. 

Нацртот на одлуката директорот на заводот 
е должен да им го стави на увид на службениците 
на заводот (филијалите, испоставите) најдоцна на 
15 дена пред поднесувањето до собранието на за-
водот. Забелешките од службениците врз нацртот 
на одлуката што извршниот одбор не би ги усвоил, 
ќе му ги достави заедно со свој предлог на собра-
нието на заводот. 

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

Бр 9005 
16 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 

Претседател 
Директор, на Извршниот одбор, 

Зденко Хас, е. р. Мара Нацева, е. р. 

693. 

Врз основа на членот 4 став 3 точка 1 од Зако-
нот за превозот на железниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/57), Генералната дирекција на Југо-
словенските железници, со согласност од Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски, од сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите и од сојузниот Државен секре-
таријат за работите на стоковниот промет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПА-
ТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ НА ПРУ-

ГИТЕ НА ЈУГОСЛОштао^тетЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и 
експресни стоки на пругите на Југословенските же-
лезници, свеска 2, која е објавена во издание на 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници, а која важи од 1 март 1957 година, се пока-
чуваат за 15% сите возни цени, освен додајните цени 
за брзи и експресни возови, кои остануваат непро-
менети. 

2. Ова решение влегува во сила во внатрешниот 
сообраќај петнаесеттиот ден по објавувањето во 
„Службен лист на ФНРЈ", а во меѓународниот соо-
браќај на 1 јануари 1959 година. 

ГДЈЖ бр. 318 
30 септември 1958 година 

Белград 

Генерална дирекција на Југословенските железници 

Претседател на 
Генерален директор, Управниот одбор, 

Благоје Богавац, е. р. Петар Стошић, е. р. 

694. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителите 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Физикални испитувања на текстил. 

Доведување мострите и епруве-
тите во стандардна состојба — — JUS F.S2.012 

Физикални испитувања на текстил. 
Определување густината на жи-
ците на тканините — — — — JUS F.S2.013 

Физикални испитувања на текстил. 
Определување должината на тка-
нините — — — , — — — — JUS F.S2.014 

Физикални испитувања на текстил. 
Определување широчината на тка-
нините — — — — — — — JUS F.S2.015 

Физикални испитувања на текстил. 
Определување тажината на тка-
нините — — — — — — — JUS F.S2.016 

Физикални испитувања на текстил. 
Определување на прекинувачка-
та сила ' и на издолжувањето на 
тканините — — — — — — JUS F.S2.017 

Физикални испитувања на текстил. 
Определување аголот на збрчку-
вањето на тканините — — — JUS F.S2.018 -

Физикални испитувања на текстил. 
Определување отпорноста на тка-
нинчте спрема вода — — — JUS F.S2.019 

Физикални испитувања на текстил. 
Определување собирањето на тка-
нииите — — — — — — — JUS F.S2.020 

Физикални испитувања на текстил 
Определување дебелината на тка-
н и н и ^ — — — — — — — JUS F.S2.021 

Физикални испитувања на текстил. 
Определување отпорноста на тка-
н и н и ^ спрема прскање — — — JUS F.S2.022 

Физикални испитувања на текстил. 
Определување отпорноста на тка-

нините спрема абење — — — — JUS F.S2.023 

2, Наведените југословенски стандарди се об-
јавени во посебно издание на Сојузната комисија 
за стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1959 година. 

Бр. 10-4062 
24 септември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандар-
дизација, . 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

695. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо* 

словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот на производите и за производителите 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е R И F 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИ-* 

ЗВОДИТЕ ОД ПРЕРАБОТКА НА НАФТА 
i f 'Во издание на Сојузната комисија за стан«* 

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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Турбинско масло инхибирано, мо-
шне лесно (ITU-VL) — — — — 

Турбинско масло инхибирано, ле-
сно (ITU-L) — — — — — — — 

Турбинско масло инхибиран, 
вредно (ITU-S) — — — — — — 

Турбинско масло инхибиран©, те-
шко (ITU-T) 

масло, мошне лесно 

масло, 
масло, 
масло, 
масло, 

лесно (TU-L) 
средно (TU-S) 
тешко (TU-T) 
мошне тешко 

екстра-ек-

сно 

ено 

сно 

Турбинско 
(TU-VL) — 

Турбинско 
Турбинско 
Турбинско 
Турбинско 

(TU-VT) __ — — _ 
Циркулационо масло 

стра лесно (CP-EEL) — 
Дирку ладноно масло екстра ле-
(CP-EL) — — — — — — 

Циркулационо масло нарочно ле-
(CP-NL) — — — — — — 

Циркулационо масло мошне ле-
(CP-VL) — — — 

Циркулационо масло лесно (CP-L) 
Циркулационо масло средно 

(СР-Ѕ) — — — — — — — — 
Циркулационо масло тешко (СР-Т) 

Циркулационо масло мошне те-
шко (CP-VT) — — — — — — 

Циркулационо масло нарочно те-
шко (CP-NT) — — — — — — 

Вазелинско масло техничко, мо-
шне лесно (VZT-VL) — — — — 

Вазелинеко масло техничко, ле-
сно (VZT-L) — — — — — — 

Вазелинско масло техничко, сред-
но (VZT-S) — — — — — — — 

Вазелинско масло техничко, те-
шко (VZT-T) 

Изолационо 
матори (IU-T) — — — — — — 

Изолационо масло за електрични 
прекинувачи (IU-P) 

Вазелинско масло 
(VZB-L) — — — 

Вазелинско масло бело, средно 
(VZB-S) — — — — — — — 

Вазелинско масло бело, тешко 
(VZB-T) — — — — — — — 

Вазелинеко масло бело медицин-
ско, средно (VZBM-S) — — — — 

Вазелинско масло бело медицин-
ско, тешко (VZBM-T) — — — — 

Специјално графитирано мазиво 
за железници (VG) — — — — — 

Маст на база на калциумов са-
пун, средна, графитирана (KSG-3) 

Методи за испитување на прои-
зводите од нафта. Испитување на 
мазиво за отворени запчаници, на 
масло за режење и дупчење, на маст 
врз база на натриумов или калциу-
мов сапун и коломаст — — — — 

Методи за испитување на прои-
зводите од нафта. Испитување на ва-
зелгшски масла и на графитирани 
масти 

Методи за испитување на прои-
зводите од нафта. Испитување на 
циркулациони и турбински масла — 

Методи за испитување на прои-
зводите од нафта. Испитување на 
изолациони масла за трансформатори 
и електрични прекинувачи — — — 

Методи за испитување на прои-
зводите од нафта. Испитување на 
вретенски, лежишни, осовински ма-
сла и на цилиндерско масло за за-
ситена пара 

масло за транСфор-

бело, лесно 

JUS В.Н3.100 

JUS В.Н3.101 

JUS В.Н3.102 

JUS B.H3.103 

JUS B.H3.110 
JUS B.H3.111 
JUS B.H3.112 
JUS B.H3.113 

JUS B.H3.114 

JUS B.H3.130 

JUS B.H3.131 

JUS B.H3.132 

JUS B.H3.133 
JUS B.H3.134 

JUS B.H3.135 
JUS B.H3.136 

JUS B.H3.137 

JUS B.H3.138 

JUS B.H3.160 

JUS 3.H3.161 

JUS B.H3.162 

JUS B.H3.163 

JUS B.H3.461 

JUS B.H3.462 

JUS B.H3.481 

JUS B.H3.482 

JUS B.H3.483 

JUS B.H3.486 

JUS B.H3.487 

JUS B.H3.540 

JUS B.H3.542 

JUS B.H8.110 

— — — — — — — JUS B.H8.150 

JUS B.H8.220 

JUS B.H8.230 

— — — — — — JUS B.H8.240 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 декември 1958 година. 

Бр. 08-3292/1 
18 септември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ПНЕУМАТИЦИТЕ И НАПЛАТКИТЕ ЗА 

МОТОРНИ ВОЗИЛА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 
Надворешни гуми за моторцикли и за 

нивните приколички — — — JUS G.E3.301 
Олучести наплатки за моторцикли и 

за нивните приколички — — — JUS M.N1 055 
Мерни ленти за олучести наплатки 

за моторцикли — — — — — JUS К.Т1.831 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 декември 1958 година. 

Бр. 14-4078 
26 септември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандарди-
зација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, е. р. 

697. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителите спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ОПРЕМАТА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА И 
НА БОИТЕ НА СВЕТЛОСТА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ 

И СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО СООБРАЌАЈОТ НА 
ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 
Електрични уреди за моторни возила. 

Динамо (генератор) во пречник 
125 мм, зацврстен со ремени — 

Електрични уреди за моторни возила. 
Еднозвучна сирена — — — 

Електрични уреди за моторни возила. 
Прекинувач на контролното све-
тло за притисок на моторното 
масло, тип Б 

Електрични уреди за моторни возила. 
Електроподвижувач (стартер) во 

JUS N.P2.014 

JUS N.P6.151 

— — — JUS N.P6.202 
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пречник 125 мм, со поместувачка 
котва и со вклучно копче, форма Б JUS N.P6.302 

Апарати за мерење тежина, притисок 
и сл. Манометри за масло за мо-
торни возила — — — — — JUS L.D2.205 

Сообраќај на јавни патишта. Бои на 
светлоста за осветлување и сигна-
лизација — — — — — — JUS M.N0.701 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
<гила на 1 декември 1958 година. 

Бр. 14-4079 
26 септември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандарди-
зација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

698. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЛЕ-

ФОНСКИ КАБЕЛИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Нискофреквентни телефонски кабе-

ли изолирани со воздушно-па-
пирна изолација. Технички про-
писи за изработка и испорака — JUS N.C4.030 

Телефонски кабели за месни, мрежи 
ТК 00, ТК 10, ТК 20 — — — JUS N.C4.300 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 ноември 1958 година. 

Бр. 15-4080 
26 септември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандарди-
зација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

699. 
Врз основа на членот 75и од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за до-
говарањето за цените по кои стопанските организа-
ции ќе купуваат селскостопански производи од за-
дружните и селскостопанските производителот ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), 
претставниците на Сојузот на трговските комори на 
Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумар-
ските комори на Југославија, на Сојузната надво-
решнотрговска комора, на Сојузната индустриска 
комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ по-
стигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ СТОПАНСКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ RE КУПУВААТ ЈАБОЛКИ И 

КОМПИР ВО 1958 И 1959 ГОДИНА 
1. Претставниците на Сојузот на трговските ко-

мори на Југославија, на Сојузот на селскостопан-
ско-шумарските комори на Југославија, на Сојузна-

та надворешнотрговска комора, на Сојузната инду-
стриска комора и на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ, на состанокот одржан на 25 септември 1958 
година во Сојузот на трговските комори на Југосла-
вија, се здоговорија: 

А. највисоките цени по кои стопанските орга-
низации што се занимаваат со промет и преработка 
на јаболки можат да купуваат јаболки од земјодел* 
ските задруги, деловните сојузи и селскостопански-
те производителски организации во 1958 и 1959 том 
дина да бидат, и тоа за: 

Динари 
1) висококвалитетни сорти, 
во која група спаѓаат сортите: ананас, 

беличник, бел' зимски калвил, боскопка, де-
лишес (црвен), делишес златен, графенштајв 
ка, џонатан, канатка, кокс оранж, убавоцу-
тка жолта, лондонски пепинг, њутон, пар-
менка златна, рипстон, рузмаринка бела, 
старкинг, за 

а) квалитет екстра, до — — — 37 
б) квалитет I, до — — — — — — 28 
в) квалитет И, до — — — — — 20 
2) квалитетни сорти, 
во која група спаѓаат сортите: астрахан 

бел, астрахан црвен, бленхајмка, бауманова 
рекета, црвена ѕвездеста ренета, долењска 
вошќанка, дамасонка, харбертова ренета, 
кармелитанка, кардинал (шарен), каселка 
крупна, кожарка зелена, кусошишка (крал-
ска) кронселка, кривошишка (рајнска), ку-
лонова ренета, ландсбершка, машанка, обер-
дикова ренета, онтарио, орлеанска рекета, 
паркер, принчевка, рузмахЈинка црвена, ре-
брача црвена есенска, ружица виргинска, 
тафетица, тетовка, севка горинка, шам-
пањка, вајнсел, жолта племенка, жолт ри-
кард, за 

а) квалитет I, до — — — — — — 26 
б) квалитет II, до — — — — -7 — 18 
в) квалитет ITI, до — — — — — — 15 
3) обични сорти, 
во која група спаѓаат сортите: аламан-

ка, батуленка, бизмарк, бобовец, бојкиња, 
биринџика, будимка, цар александар, чели-
ни, гданска ребрача, дабсиќанка, ѓулабија, 
фунтача, јаков дебел, кадуманка, колачара 
ка, илцеров рожник, љаљче, овчи нос, па-
шалма, пашинка, преславска шарена (кара-
паша), ромб јути, срчика славонска, шар ла-
мовски, шарунка турска, шарунка, шербе-
т и , шмиѓбергерова ренета, штетинка цр-
вена, штетинка зелена, шуматовка долгуне-
ста, велигденска рузмаринка, визајка, зеле-
ника (гтриедорска), за 

а) квалитет I, до — — — — — — 22 
б) квалитет II, до — — — — — — 16 
в) квалитет III, до — — — — — — 10 
Овие цени се подразбираат за 1 кг фран-

ко натоварено во вагон, шлеп или друго пре-
возно средство по избор на купувачот, а за' 
квалитетот според JUS Е.В2.021/55; 

Б. највисоките цени по кои стопанските 
организации што се занимаваат со промет 
на кромпир можат да купуваат конзумен 
компир од земјоделските задруги, деловни-
те сојузи и селскостопанските производи-
т е л о т организации во 1958 и 1959 година, 
да бидат, и тоа за: 

1) квалитетни сорти, 
во која група спаѓаат сортите: бинтије, 

фримела, кардинал, бемов, вера, ургента, 
розе кифлаш, футошки розе (ѓул-баба), бел 
месечар, златар, до — — — — — — 12 

2) обични сорти 
во која група спаѓаат сите други мер-

кантил сорти, до — — — — — — — 9 
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Овие цени се подразбираат за 1 кг франко на-
товарено во вагон, шлеп или друго превозно сред-
ство по избор на купувачот, за квалитетот вооби-
чаен во прометот на конзумен компир. 

2. Овој договор е задолжителен врз основа на 
членот 75к за сите стопански организации од чле-
нот 75и став 1 од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани. 

3. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". -

Бр. 03-4056 
25 септември 1958 година 

Белград 

За сојузот на трговските 
комори на Југославија 

Го заменува Секретарот, 
Милан Дунѓеровиќ, е. р. 

700. 
Врз основа на членот 75и од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 12/58 и 16/58) и тон. 1, 2, 3, 3 и 6 од Наредбата 
ѕа договарањето за цените по кои стопанските ор-
ганизации ќе купуваат селсќостопански производи 
од задружните и селскостопаНските производител-
ски организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/58), претставниците на Сојузот на трговските 
комори на Југославија, на Сојузот на селскостопан-
ско-шумарските комори на Југославија, на Главниот 
ѕадружен сојуз на ФНРЈ, на Сојузната надворе-
шнотрговска комора и на Сојузната индустриска 
комора постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ШИРА ОД ВИН-

СКО ГРОЗЈЕ 

1. Претставниците на Сојузот на трговските ко-
мори на Југославија, на Сојузот на селскостопан-
ско-игумарските комори на Југославија, на Глав-
ниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Сојузната над-
ворешнотрговска комора и на Сојузната индустри-
ска комора, на состанокот одржан на 23 септември 
1958 година во Сојузот на трговските комори на 
Југославија, се здоговорија највисоките цени по 
кои стопанските организации што се занимаваат 
со промет и преработка најшира од винско грозје 
можат да купуваат шира од винско грозје од зем-
јоделските задруги, деловните сојузи и селскосто-
1ганско-производителските организации, да бидат, 
и тоа за шира: 

По степен 
на шеќер 
Динари 

1) за производството на конзумни 
вина, 

во која група спаѓаат ширите од 
винско грозје од масовно производство, 
без називот на сортата, без изразит сор-
тен карактер и без ознака на производ-
ниот реон, потоа мешаните шири од 
винско грозје од разни сорти, без сор-
тен карактер и кои не ги исполнуваат 
условите за производство на квалитет-
ни вина, а од кои се произведуваат 
вина под назив бели, црвени, ружиче-
сти и црни конзумни или асталски 
вина — — — — — — — — — до 3 

2) за производството на конзумни 
сортни вина, 

во која група спаѓаат ширите од 
винско грозје, и тоа: смедеревка, пре-
купец, скадарка, креацер, кевединка, 
малвасија обична, богдануша, кујунџу-

По степен 
на шеќер 
Динари 

ша, велики плавец, ребула, румен пла-
вец, племенка, жаметна чрнина, фран-
к о в а и присни цвичек — — — — до 3530 

3) за производството на квалитетни 
сортни вина, 

во која група спаѓаат ширите од 
винско грозје, и тоа: талијански ри-
злинг, таме, багрина, мал плавец, ву-
гава, пошип, мараштина, португизец, 
*аберне, бор гоња, мославец, семи јон, 
Јел и син пино, ранина, силванбц, му-
скатен силванец, мускат хамбург, теран, 
мерла, ризванец зелен, блатина, грк и 
малвасија слатка — — — — — — до 4,50 

Оваа цена се подразбира за шира без талог 
франко натоварено во вагон или во друго прево-
зно средство. 

2. Овој договор е задолжителен врз основа на 
членот 75к за сите стопански организации од чле-
нот 75и став 1 од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани, 

3. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-4056 
25 септември 1958 година 

Белград 
За Сојузот на трговските 

комори на Југославија 
Го заменува Секретарот, 

Милан Дунѓеровиќ, е. р. 

701. 

Врз основа на членот 75и од Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 12/58 и 16/58) и тон. 1, 2, 8, 5 и 6 од Наредбата 
за договарањето за цените по кои стопанските ор-
ганизации ќе купуваат селскостопански производи 
од задружните и селскостопанските производител-
ски организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/58), претставниците на Сојузот на трговските 
комори на Југославија, на-Сојузот на селскостопа«-
ско-шумарските комори на Југославија, на Соју-
зната надворешнотрговска комора, на Сојузната 
индустриска комора и на Главниот задружен сојуз 
на ФНРЈ, на состанокот од 23 септември 1958 го-
дина, во Сојузот на трговските комори на Југосла-
вија постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИ-
СОКИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ КЕ КУПУВААТ СВЕЖА СЛИВА, СУВА 

СЛИВА И РАКИЈА ОД СЛИВИ ВО 1958/59 
ГОДИНА 

1. Во договорот за највисоките цени по кои 
стопанските организации ќе купуваат свежа слива, 
сува слива и ракија од сливи во 1958/59 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/58) во точката I 
под б) на крајот од ставот по зборовите: „квалите-
тот вообичаен во прометот" се додаваат зборовите: 
„за нова и стара ракија од сливи." 

2. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-4056 
24 септември 1958 година 

Белград 
За Сојузот на трговските 

комори на Југославија 
Го заменува Секретарот, 
Милан Дунѓеровиќ, е. р. 
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702. 

Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тргов-
ската дејност Рј трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од На-
редбата за договарањето за цените по кои земјо-
делските задруги ќе купуваат селскостопански про-
изводи од индивидуалните производители („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), претставниците на 
Главниот здружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот 
сојуз на земјоделските задруги на НР Србија на 
Главниот сојуз на селскостопанските задруги на 
НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР 
Босна и Херцеговина, на Главниот задтткен coiv3 
на НР Словенија, на Главниот задружен coiv3 на 
НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на 
НР Црна Гора на состанокот оппжан на 25 септем-
вг»тт 1958 година постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИ-
СОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНСКОТО ГРОЗЈЕ, ВИНОТО 

И РАКИЈАТА КОМОВА 

1. Во ДОГОВОРОТ за највисоките цени на вин-
ското грозје, виното и ракијата комова („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/58) по точката 1 се додаваат 
нови точки 1а и 16. кои гласат: 

-Ла. Највисоката цена за гмечено грозје се опре-
делува во ист износ кој во претходната точка е 
определен за видот винско грозје од кој е напра-
вено гмечено грозје 

16. Највисоките цени за виното и ракијата од 
точката 1 на овој договор важат за сите количини 
ново и старо вино и нова и стара ракија." 

2. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр 1700 
25 септември 1958 година 

Белград 
За Главниот 

задружен сојуз на ФНРЈ 
член на Претседателството, 

Димитрије Бајалица, е. p. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за извр-
шување на Одлуката за вакцинирањето на населе-
нието против заразните болести, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/58, се потпаднала долу 
наведената грешка, та се давр' 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ВАКЦИНИРАЊЕТО НА НАСЕЛЕ-

НИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

Во членот 20 во првата реченица наместо зборот: 
»^вакцинирано" треба да стои: „^вакцинирано". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за народно здравје, Белград, 4 септември 1958 го-
дина. 

УКАЗ и 
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 ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД* 
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСА-

ДОР НА ФНРЈ ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА 

I 
Се отповикува 
Марко Никезиќ од должноста извонреден и опол-

номоитен амбасадор на ФНРЈ во Чехословачка. 

И 
Се назначува 
Јакша Петриќ, досегашен началник на- Одделе-

нието за печат и информации во Државниот секре-
таријат за надворешни работи во звање на ополно-
мошен министер, за извонреден и ополномошен ам-
басадор на Федеративна Народна Република Југо-
славија во Чехословачка. 

IT1 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 23 
23 септември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката« 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот; 79 став 1 точка 9) од Устав-* 

ниот закон, во врска со членот 25 став 2 од Закоч 
нот за државната управа, членот 13 став 2 и чле-
нот 33 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРА-

ЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Се разрешува од должноста генерален секре-
тар на Претседателот на Републиката др Јоже Вил-
фан, поради одење на друга должност. 

2. Се назначува за генерален секретар на Прет* 
седателот на Републиката — со положај, на држач 
вен секретар — Лео Матес, досегашен амбасадор на 
'Федеративна Народна Република Југославија во 
Вашингтон. 

В. бр. 59 
22 септември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. р-
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Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници, Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува за помошник на секретарот на 

Сојузниот извршен совет Мухамед Требо, досегашен 
началник на сектор во Административниот секре-
таријат на Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 54 
13 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 14 став 2 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот завод 
за народно 'здравје, а во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕК-
ТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА НАРОДНО 

ЗДРАВЈЕ 

1. Се разрешува од должноста директор на Со-
јузниот завод за народно здравје др Борислав 
Петровиќ, поради одеше на друга должност. 

2. Се назначува за директор на Сојузниот завод 
за народно здравје др Војислав Ѓукановиќ, досе-
гашен државен советник во Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за народно здравје. 

В. бр. бб 
16 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на точката XIJI од Одлуката за ор-
ганите на управувањето на Државниот осигурите-
лен завод („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/67), а 
во врска со членот 4 став 1 од Уредбата за органи-
зацијата и работењето на Државниот осигурителен 
завод и членот 33 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРА-
ЛЕН ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИТ ОСИГУРИТЕ-

ЛЕН ЗАВОД 

1. Се разрешува од должноста генерален ди-
ректор на Државниот осигурите лен завод Хабдија 
Мирко, поради здравствената состојба, 

2. Се назначува за генерален директор на Др-
жавниот осигурителен завод Јован Божовиќ, до-
сега на работа во Централниот комитет на Соју-
зот на комунистите на Југославија. 

В. бр. 57 
16 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 166 став ,2 од Законот за 
јавните службеници, во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за државен советник во Сојузниот 
извршен совет Теодосије Глишиќ, шеф на кабинет 
на потпретседател на Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 58 
16 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за 
јавните службеници, Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ И ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА СОЈУЗНАТА КОМИ-

СИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 

1. Се ослободува од должноста член на Со-
јузната комисија за службенички работи Ѓуро Пот-
коњак и се разрешува од должноста секретар на 
истата Комисија, поради одење на друга должност. 

2. Се именува за член на Сојузната комисија 
за службенички работи Миодраг Симовиќ, начал-
ник на одделение во Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за општа управа. 

В. бр. 13/2 
13 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 31 од 26 јули 1958 година објавува: 

Уредба за пренесување работите што со Законот 
за јавните службеници се ставени во надлежност 
на Извршниот совет на Народното собрание на НР 
Србија врз извршните совети на претставничките 
тела на автономните единици; 

Уредба 5а измена и дополнение на Уредбата за 
ословување Средна финансиска школа во Белград; 

Решение За определување процентите за утвр-
дување на минималните лични доходи на работ-
ниците во рудниците на јаглен; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за прогласување на Опитната станица за рибарство 
на НРС во Белград за установа со самостојно фи-
нансирање; 

Решение за Ветеринарниот завод во Суботица 
како установа со самостојно финансирање; 

Вторник, 30 септември 1958 
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Решение за определување претставници на Из-
вршниот совет и на општествените организации во 
управувањето со Угостителската комора на Србија; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на Републичката комисија за физичка кул-
тура; 

Решение за определување претставници на Из-
вршниот совет и на општествените и други органи-
зации во управување со Занаетчиската комора на 
Србија; 

Решение за определување претставници на Из-
вршниот совет и на општествените и други органи-
зации во управувањето со Трговската комора на 
Србија; 

Решение за определување претставници на Из-
вршниот совет и на општествените и други органи-
зации во управувањето со селскостопаско-шумар-
ската комора на Србија; 

Објава за престанокот на членството во Советот 
за просвета на НР Србија на Медиќ Мира и за 
изборот на Стојковиќ'Стојадин за член на Советот 
за просвета на НР Србија; 

Соопштение на И З В Р Ш Н И О Т совет на Народното 
собрание на НР Србија за. давање согласност на 
Одлуката на Народниот одбор на град Белград за 
измени на Одлуката за општинскиот данок на про-
мет — на сиот промет на стоки на мало и ик вр-
шењето на услуги на приватни лица, на потесното 
подрачје на град Белград бр 368/58 од 25 февруари 
1958 година; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за едногодишните планови за сеча во 
општонародните шуми; 

Правилник за измени и дополненија на Пра- ' 
вилникот за едногодишните планови за обнова и 
нега на шуми во задружните и приватните шуми; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за вонредното студирање на виши учи-
лишта; 

Правилник за полагањето на дипломскиот испит 
\во Средната финансиска школа во Белград; 

Правилник за организацијата и работата на Са-
нитарниот инспкетор на НР Србија 

С О Д Р Ж И Н А 
Стр-

671\ Уредба за измени и дополненија на Тари-
фата за данокот на промет — — — — 925 

672. Уредба за измени на Уредбата за инва-
лидските принадлежности — — — — 927 

673. Уредба за дополненија на Уредбата за 
цените на комуналните производи и услу-
ги што ги користат стопански организа-
ции, државни органи и установи — — 927 

674. Уредба за измени и дополненија на Уред-
б а т а за додатокот на деца — — — — 927 

675. Уредба за измени на Уредбата за посеб-
ниот инвалидски додаток за деца од 
паднати борци — — — — — — — 928 

676. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за наградување учениците во стопан-
ството — — — — — — — — — 928 

677. Уредба за исплатување на втор привре-
мен додаток на уживателите на инвалид-
ска пензија и на уживателите на инва-
лиднина — — — — — — — — 929 

678. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за евиденција и контрола на це-
ните ћа определени производи — — — 929 

679. Одлука за измена на Времената одлука за 
регресите во стопанството — — — — 

680. Одлука за исплата на аконтации на пла-
тите на службениците и работниците во 
октомври 1958 година — — — — — 

fij&U Одлука за продажните цени на шеќерот 
682. Одлука за продажните цени на тутунот 

и на тутунските преработки — — — — 
683. Наредба за кредитите на сточарските де-

ловни сојузи и на земјоделските задруги 
за откуп на храна, семе и вештачко ѓубре 
заради снабдување на индивидуалните 
селскостопански производители оштетени 
од суша во 1958 година — — — — — 

684. Наредба за продажните цени на житото 
и на производите од жито — — — — 

685. Наредба за гарантираните цени на житото 
од родот 1959 година — — — — — 

686. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за определување цените за купу-
вање на ушур и уем — — — — — — 

687. Наредба за измена на Тарифата за елек-
тричната енергија — — — — — — 

688. Наредба за продажните цени за одделни 
видови цигариња, цигари и тутун — — 

689. ̂  Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Известија" — 

690. Наредба за условите за пуштање во про-
мет на компирот од подрачјата заразени 

t " -. со прашна краставост на компир — — 
691. Упатство за измени на Упатството за 

применување на Уредбата за давање по-
трошувачка кредити на работниците, слу-
жбениците и на другите определени кате-
гории корисници — — — — — — 

692 Onчука за начинот на утврдување на слу-
жбеничките места (за систематизацијата) 
во заводиве за социјално осигурување — 

693. Решение за измена на Тарифата за превоз 
на патници, багаж' и експресни стоки 
на пругите на Југословенските железници 

694. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија — — 

695. Решение за југословенските стандарди за 
производите од преработка на нафта — 

696. Решение за југословенските стандарди од 
областа на пнеуматиците и наплатките 
за моторни возила — — — — — — 

697. Решение за југословенските стандарди од 
областа на, опремата за моторни возила 
и на боите на светлоста за осветлување и 
сигнализација во сообраќајот на јавните 
патишта — — — — — — — — 

698. Решение за југословенските стандарди за 
телефонски кабели — — — ~ — — 

699. Договор за највисоките ценр1 по кои сто-
панските организации ќе купуваат јабол-
ки и компир во 1958 и! 1959 година — — 

700. Договор за највисоките цени на шира од 
винско грозје — — — — — — — 

701. Договор за дополнение на Договорот за 
највисоките цени по кои стопанските ор-
ганизации ќе купуваат свежа слива, сува 
слива и ракија од сливи во 1958/59 година 

702. Договор за дополненија на Договорот за 
највисоките цени на винското гројзе, ви-
ното и ракијата комова 

Исправка на Правилникот за извршување на 
Одлуката за вакцинирањето на населе-
нието против заразните болести — — — 

орана 

930 

930 
930 

931 

941 

— — — 942 

942 
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