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Врз основа на чл. 26 од Уредбата за управување 
со фондовите за унапредување на селското стопан-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28'55), Сојузов 
на селскостопанските комори на ФНРЈ пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ПРЕМИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ ЗА СОРТНО СЕМЕ ОД ПЧЕНИЦА, 'РЖ, 

ЈАЧМЕН, ОВЕС, ОРИЗ И СОЈА 
1. Како селскостопански производители во сми-

сла на Одлуката за давање премии на селскосто-
паноките производители за сортно семе од пчени-
ца, 'рж, јачмен, овес, ориз и соја („Службен лиеѓ 
на ФНРЈ", бр. 36/55) се сметаат сите производители 
кај кои е извршена апробација на сортната семен-
ска стока. 

2. Како сортно семе се смета само она семе 
што како такво го признала надлежната апробаци-
она комисија. 

3. Како определена цена за меркантилна стока 
се смета цената што им се исплатува на производи-
телите на меркантилна стока што извршиле кон-
трахирање в есен. 

4. Премијата што им припаѓа на селскостопан-
ските производители за продаденото сортно семе од 
пченица, 'рж, јачмен и овес се исплатува за пречи-
стените (селектрираните) и запрашените количини 
семе. 

Ако производител му продаде на претпријатие 
за промет на семе непречистено и незапрашено сорт-
но семе од пченица, 'рж, јачмен и овес, пречистува-
њето и запрашувањето ќе го изврши купувачот за 
сметка на производителот, а при исплатата на преми-
јата ќе го запре од премијата на производителот 
спогодбено утврдениот износ што е потребен за 
намирување на трошоците станати со извршување 
на овие работи. Овој износ не може да биде поголем 
од 2 динари за еден килограм. 

Одредбите од оваа точка важат и за премиите 
што се исплатуваат за сортно семе од соја и ориз 
(арпа), со таа разлика што кај овие култури про-
изводителот е должен да врши само пречистување 
а не и запрашување. 

5. Претпријатијата што откупуваат семенска 
стока и селскостопанските производителни органи-
зации што пуштаат во промет сортно семе од соп-
ствено производство, а кои имаат право на премија, 
поднесуваат барање за наплата на премијата врз 
еднообразниот образец до надлежната филијала на 
Народната банка на ФНРЈ при која имаат жиро 
сметка. 

Барањето за премија содржи: 
а) точен назив на подносителот на барањето; 
б) точен назив на производителот на семето; 
в) количина и вид на пречистеното сортно семе, 

а кај пченицата и класата (а, б и ц односно I, II 
или III) со изјава дека за бараните количини пречи-
стено сортно семе порано не се наплатила премија; 

г) износ на премијата по единица на мерка и за 
целата количина; 

д) препис од потврдата на надлежната апро-
бациона комисија за извршената апробација на по-
севите. 

6. Надлежната филијала на Народната банка на 
ФНРЈ ќе го одобри износот на премијата на жиро 
сметката на подносителот на барањето врз основа 
на поднесените документи од предниот став на то-
вар на сметката на Сојузниот фонд за унапредува-
ње на селското стопанство за 1965 година. 

7. Сојузот на селскостопанските комори на 
ФНРЈ, републичките ц реонските селскостопански! 
комори ќе вршат преглед на правилноста на рабо-
тењето на претпријатијата за промет на семе и на 
производителните селскостопански организации; кои: 
самостојно пуштаат во промет семе за кое се одне-
сува ова упатство. 

8. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 август 1965 година. 4 

Бр. 1884 
27 август 1955 година 

Белград 
Сојуз на селскостопанските комори на ФНРЈ 

Претседател на 
Управниот одбору . 

Петар Зечгевиќ, с. р. 
Генерален секретар, 

инж. Војин Поповиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за надлежно-
ста на народните одбори на општините и околиите, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/55? се 
потерале долу приведените грешки, та се дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИ-

ТЕ ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ 
ВО ПРИЛОГОТ 1/А 

Во областа на стопанството 
1. Во одделот III став 2 во првиот ред место 

„13—20" треба да стои „12—20"; во третиот ред зад 
бројот 4 се брише запирката и се става сврзникот 
„и", а се брише „и 12"; 

2. Во одделот БХХУШ ставот 2 во првиот ред 
зад бројот 18 треба да е бројот 19 и запирка; 

3. Во одделот ЌХХ1Х ставот 1 во точката 13 
место „став 69" треба да стои „член 59"; во ставот 2 
во првиот ред место бројот 12 треба да е бројот 11, 
а во третиот ред место бројот 3 треба да е бројот 4; 

4. Во одделот БХХХ1 текстот под насловот треба 
да гласи: 

„работите од точката 9, точката 6, став 4 и точ-
ката 7 став 26 ги врши народниот одбор, работата 
од точката 10 стћв 2 органот определен со статутот, 
а работите од точката 2 став 2, точката 4 род и), 
точката 7 став 1, став За) и став 2в), Како и работите 
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од точката 2 став 4, точката 4 под а)—з) и точката 
7 став 2 под г) во поглед на патиштата од IV ред ги 
Врши соодветниот управен орган". 

Во областа на народното здравје 
1. Во одделот VII насловот треба да гласи: „Оп-

што упатство за пријавувањето, прегледот, лекува-
њето и евиденцијата на лицата болни од трахома 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/49)"; 

2. Во одделот VII текстот под насловот треба дф 
гласи: 1 

„работите од точката 1 став 2, точката 2 став % 
и точката 15 став 1, 2 и 3 ги врши соодветниот 
управен орган". 

Во областа на социјалните грижл 
1. Во одделот IX текстот под насловот треба да 

тла си: ' 
„работите од чл. 27 и 59 ги врши соодветниот 

управен: орган". 
2. Во одделот X текстот под насловот треба да 

гласи: 
„работата од точката 11 ја врши соодветниот 

управен орган". 
Во областа на работните односи 

Во одделот IX во ставот 2 зад зборовите „од 
тон. 2" да се придаде „и 3", а да се бришат зборов 
вите „а работите од тон. 3 соодветниот управен 
орган". 

Во областа на просветата и културата 
1. Во одделот I став 1 во точката 2, 4 и 5 место 

зборовите ,,тон." треба да стои „ставот"; 
2. Во одделот III се брише текстот на точката 3; 

во ставот 2 место зборовите ,Д—3" треба да стои; 
,Д и 2". 

Во областа на општата управа 
Одделот VI се брише. 

ВО ПРИЛОГОТ УВ 
Во областа на стопанството 

1. Во одделот III ставот 2 во вториот ред се 
брише бројот 21 а во петтиот ред место „точ. 13, 19 
и 26" треба да стои „точ. 13, 17, 21 и 25"; 

2. Во одделот XI ставот 1 во точката 2 четвр-
тиот (ред место „чл. 65", треба да стои „чл. 69"; текстот 
на точките 4 и 5 се брише; 

3. Во одделот XI текстот на ставот 2 треба да 
гласи: 

„работите од точ. 1—3 ги врши народниот одбор"; 
4. Во одделот XXX ставот 1 во точката 2 да се 

бришат зборовите „со потврда од народниот одбор 
на околијата", а во точката 4 зборовите „со согла-
сност од народниот одбор на околијата". 

Во областа на работните односи 
Во одделот V место „точ." треба да стои „чл." 

Во областа на просветата и културата 
Во одделот I став 1 во точката 3 место „точката" 

треба да стои „ставот". 

ВО ПРИЛОГОТ II 
Во областа на стопанство 

1. Во одделот XII став 2 во третиот оед место 
„21 и 24" треба да стои „и 24" а во петтиот ред 
место „точ. 13, 17 и 25" треба да стои „точ. 13, 17, 21 
и 25"; 

2. Во одделот XXI ставот 1 да се брише текстот 
на точката И; точките 12—14 стануваат точки 11—13; 

3. Во одделот XXI ставот 2 во првиот ред место 
„И и 13" треба да стои „и 12", а во третиот и 
четвртиот ред место броевите „12 и 14" треба да сто-
јат броевите „11 и 13"; I 

4. Во одделот XXIII ставот 1 да се брише тек-
стот на точката 2, а точките 3—6 стануваат точки: 
2—5; во ставот 2 место „1—6" треба да стои „1—5"; 

5. Во одделот XXX ставот 1 да се брише текстот 
од точката 4; во ставот 2 во третиот ред по зборовите 
„управен орган" место запирка треба да стои точка, 
е остатокот на текстот да се брише; 

6. Во одделот Х1ЛХ по зборовите „точката 1" 
треба да стои запирка и: „4 и 7". 

Во областа на социјалните грижи ' 
1. Во одделот V ставот 2 треба да гласи: 
„Работите од точ. 1—6 и точ. 8—10 ги вршат 

двата собори рамноправно, работите од, точката 7 
околискиот собор, а работата од точката 11 соодвет-
ниот управен орган"; 

2. Во одделот VI ставот 2 во првиот ред зад 
бројот 1 треба да стои бројот 3 со за,пирка, а бројот 
3 во вториот ред да се брише. ј 

Во областа на работните односи 
Во одделот XIX место „ги врши народниот од-

бор" треба да стои „ги вршат двата собори рамно-
правно". 

Во областа на просветата и културата 
1. Во одделот I ставот 1 во точките 3, 10, 12—19 

и 21 место „точ." треба да стои „ставот"; 
2. Во одделот I ставот 2 во првиот ред зад бројот 

6 место запирка треба да стои сврзникот „и" а зад 
бројот 10 да' се брише „и 14"; 

Во областа на внатрешните работи 
Во одделот XII ставот 1 во точката 7 да се бри-

шат зборовите „в суд". 
Во областа на општата управа 

1. Во одделот VII ставот 2 треба да гласи: 
„Работите од точ. 2 и 9 ги вршат двата собори 

на заедничка 'Седница, работите од точ. 1 и 7 околи-
скиот собор, а работите од точ. 3, 4, 5, 6 и 8 коми-
сијата за избори"; 

2. Во одделот VIII ставот 2 треба да гласи: 
„Работите од точ. 2, 5, 7 и 8 ги вршат двата собори 

на заедничка седница, работата од точка.та 1 околи-
скиот собор, а работите од точ. 3, 4, 6 и 9 комисијата 
за избори". 

Од Сојузната народна скупштина, 20 август 1955 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот тетѕст, 
Сојузниот извршен совет утврдил дека во текстот на 
Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за 
додатоците на деца објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55, се поткраднале долу приведените 
грешки, та дава следна 

И С П Р А В К А -
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДО,ПОЛНЕНИЈА НА 

УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 
1. Во членот 20, во ставот 1, во првиот и вториот 

ред, место зборовите: „ДЕе години" треба да стојат 
зборовите „првата година". 

2. Во членот 35, во табелата на додатокот, во 
колоната под наслов „во V група", во третиот ред 
место цифрата „1.827" треба да стои цифрата „1.876\ 

3. Во членот 56, во првиот ред, место зборовите: 
„Поднесените барања" треба да стојам зборовите 
„Барањата, поднесците". 

Од Сојузниот извршен совет, 26 ав-густ 1055 го-
дина, Белград. 
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОБЕНИ ЈЕ 

„Уредни лист Народно Републико Словенија" 
во бројат 22 од 16 јуни 1955 година објавува: 

Одлука за измени и дополненија н,а Одлуката 
за положените додатоци за службениците на Про-
светно -научната струка; 

Решение за разрешување и именување државен 
секретар за стопанството на НРС и за именување 
претседател и секретар на Советот за урбанизам 
на НЃО; 

Решение за именување членови на Советот на 
уметничката академија; 

Решение за именување членови на стручно-на-
учниот совет на Економскиот институт на НРС; 

Правилник за оценување и означување на 
хмељот. 

Во бројот 23 од 23 јуни 1955 година објавува: 
Одлука за укинување комисијата за ликвида-

ција на кредитните задруги1; 
Одлука за даночните норми на данокот на до-

ход на подрачјето на околијата Копер за 1956 го-
дина; 

Решение за разрешување и именување дирек-
тор на Заводот за стопанско планирање на НРС; 

Решение за измели и дополненија на Реше-т 
клето за оснивање Заводот за проучување ситур-
ности при работата. 

Во бројот 24 од 30 јуни 1955 година објавува: 
Заков за подрачјата на околиите и општиниве 

во НР Словенија; 
Закон за извршување новото уредување на оп-

штините и околиите; 
Закон за измени на Законот за буџетот на НР. 

Словенија (Републичкиот буџет) за 1955 година; 
Закон за оснивање училиште за социјалните 

работници; 
Одлука на Народното собрание на НРС за изме-

џџ на Општествениот план на НР Словенија за 1955 
година; 

Препорака на Народното собрание на НРС за 
земјоделските стопански училишта; 

Одлука за определување на аконтација и пла-
ќање данокот на доход од селското стопанство за 
III тримесечје 1955" година; 

41 Упатство за преземањето на архивите, инвента-
рот и недвижностите на досегашните народни од-
бори; 

Решение за оснивање републичка комисија за 
изведувањето организацијата на наредните одбори 
на новите општини и околии; 

Решение за определување бројот на одборн,ици-
те на народните одбори на новите околии. 

Во бројот 25 од 7 јули 1955 година објавува: 
Решение за оснивање на Заводот за школски и 

поучен филм. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Републике Боше и 
Херцеговине" во бројот 13 од 18 јуни 1955 година 
објавува: 

Уредба за оснивање на Управата за планински 
пасишта на НР БиХ; 

Одлука за нормите и за основите на придоне-
сот за кадрови во стопанството; 

Упатство за условите и начинот на користе-
њето средствата на републичкиот фонд за унапре-
дување на шумарството во 1955 година; 

Решение за оснивање станица за оплеменува-
ње н а растенија во Ви јелена. 

Во бројот 14 од 2Ѕ јуни 1955 година нема слу-
жбен дел. 

Во бројот 15 ода 11 јули 1905 година објавува: 
Уредба за измена на Уредбата за платите на 

куќните ПОЛФОНМЈФЧШСИ; 
Одлука за хонорари ата настава на факултетите 

на Универзитетот во Сараево; 
Одлука за начинот на плаќање на данокот на 

рента; 
Одлука за укинување на Одборот за стопанство 

и буџетски прашања на Извршниот совет на НР 
БиХ и оснивање на Одборот за стопанство и Одбо-
рот за стопански прашања на Извршниот совет на 
НР БиХ; 

Одлука за промена на имињата на населените 
места; 

Решение за платите на персоналот запослен во 
Ревизиониот завод на НР БиХ. 

Во бројот 16 од 12 јули 1955 година објавува; , 
Закон за спроведувањето на1 новото уредување ' 

на општините и околиите. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА! 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народната Република Ма-
кедонија" во бројот 18 од 7 јуни 1955 година обја- ! 

вува: 
Правилник за дополнување Правшгникот за! 

полагање испиту за квалѕЦ? оковани и висозсоква- , 
лификовани раЈботашци кои се здобиле со стручна!' 
опрема по пат на проучување; 

Програма за полагање на оиштообразователниотр., 
теоретски дел да стјручкиот испит за квалификувам 
и висококв алификован работник. 

Во бројот 19 од 23 јуни 1955 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за јавните 1 

патишта; 
Указ за прогласување на Законот за пасиштата 

и у триеше од општонародниот имот; 
Указ за прогласување на Законот за нижите 

вечерни, гимназии; 
Одлука за изменување Одлуката за наградите 

и накнадате на народните пратеници на Народното 
собрание; 

Одлука за оснивање Сообраќајна комора на -
Народна Република Македонија; 

Одлука за одобрувања статутот на Трговската 
комора на Народна Република Македонија.; 

Одлука за одобрување статутот за Занаетчи-
ската комора на Народна Република Македонија; 

Одлука за одобрување статутот на Селскосто-
панската комора на Народна Република Македонија. 

Во бројот 20 од 29 јуни 1955 година објавува! 
Указ за прогласување на Законов за подраг 5 

јата на околиите и општините на Народна Репуб-
лика 1УСак^дошја; - ! 

Указ за прогласување на Закону за спроведе 
вање уредувањето на општините и околиите. : ' 

Во бројот 21 од 7 јули 1955 година објавува: 
Одлука за определување бројот на членовите 

што ќе ги изберат народните одбори на околиите 
во народните одбори на новите околии; 

Одлука за, одредување бројот на членовите на 
околискиот собсф и соборот на производителите на 
народните одбори на новите околии; 
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Решение за реонирање овоштарски реони на 
територијата на Народна Република Македонија; 

Наредба за задолжително пријавување на за-
болувања од маларија, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Наредив Републике Црне Го-
ре" во бројот 16 од 9 јули 1955 година објавува; 

Указ за прогласување Законот за подрачјето 
на околиите и општините на НР Црна Гора; 

Закон за подрачјето на околиите и општините 
на НР Црна Гора; 

Указ за прогласување Законот за спроведување 
н-а РГОВОТО уредување на општините и околиите; 

Закон за прогласување Законот за спроведу-
вање на новото уредување на општините и око-
лиите; 

Наредба за приоритетниот ред на снабдување-
то на потрошувачите со електрична енергија на 
територијата на НР Црна Гора во 1955 година. 

Во бројот 17 од 12 јули 1955 година објавува: 
Одлука за определување бројот на одборниците 

на соборите на народните одбори на новите околии 
и за бројот на одборниците што ќе ги избираат за 
поодделни совети соодветните совети на досегашни-
те околии и градови чии подрачја влегуваат во 
состав на новата околија; 

Одлука за определување општинскиот собор и 
соборот на производителите во Народниот одбор на 
општината Титоград и Народниот одбор на општи-
ната Никшиќ; 

Исправка на Одлуката за даночните норми на 
данокот на доход за 1955 година. 

Во бројот 18 од 20 јули 1955 година објавува: 
Решение за определување највисока продажна 

цена на трупци за режење ели и смреки; 
Решение за разрешување на досегашниот и за 

назначување нов претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика на НР Црна Гора; 

Наредба за отстранување1 и искоренување на ту-
беркулозата и бруцелозата кај говедата. 

Во бројот 19 од 30 јули 1955 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за надлежно-

ста на народните одбори на општините и околиите 
во работите уредени со републички прописи; 

Закон за надлежноста на народните одбори на 
општините и околиите во работите уредени со репу-
блички прописи; 

Одлука за оснивање нови околиски судови и за 
определување територијалната надлежност на око-
лиските и окружните судови; 

Одлука за определување територијалната над-
лежност на окружните стопански судови; 

Одлука за разрешување и избирање судии на 
Окружниот суд во Биело Поље; 

Одлука за определување бројот на судиите за 
' избирање судии во Окружниот стопански суд во 
Котор; 

Одлука за одобрување Правилата на Здруже-
нието на градежните претпријатија, претпријатијата 
за проектирање "и претпријатијата за производство 
на градежен материјал на НР Црна Гора; 

Одлука за измени на Одлуката за определување 
максимален обем за сечење на дрво, од листари и 
огревно дрво во шумите на општонародниот имот 

и максимален обем за сечење на дрво во приватни 
шуми; 

Решение за задолжително влегување новооснова-
ните електростопански претпријатија во Заедницата 
на електростопанските претпријатија; 

Решение за ставање вон сила на Решението за 
определување паушален износ на трошоците за сме-
стување и прехрана на социјалните осигуреници во 
„Јадранеко природно лечилиште:' Итало — Хер-
цегнови. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 56 од 20 јули 1955 година објавува: 

Закон за подрачјата на околиите и општините 
во НР Србија. 

Во бројот 57 од 23 април 1955 година објавува: 
Закон! за управување со културно-просветни, 

уметнички и научни установи; 
Одлука на Народната скупштина на НР Србија 

за оснивање Времена комисија за статути; 
Одлука на Народната скупштина на НР Србија 

за избирање Времена комисија за статути; 
Одлука на Народната скупштина на НР Србија 

за одобрување Правилата на Здружението на ин-
дустријата" за градежни материјали на НР Србија; 

Одлука за сроковите за поднесување докази за 
станатите лични и реални измени на земјиштето 
и за сроковите во кои ќе се проверат овие измени 
и ќе се извршат исправки на обложениот данок за 
1954 и 1955 година; 

Објаснение во врска со Ценовникот за надоме-
сток на шумската штета во шумите на територијата 
на НР Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватско во бројот 33 од 16 јули 1955 годи-
на објавуваат: 

Указ за прогласување Законот за спроведува-
ње ново уредување на општини и околии; 

Указ за прогласување на Законот за општин-
скиот локален данок; 

Указ за прогласување на Законот за туристичко 
ло-горување; 

Одлука за определување бројот на одборниците 
на народните одбори на новите околии; 

Одлука за утврдување на општините во кои на-
родниот одбор го сочинуваат општинскиот совет и 
советот на производителите. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

454. Упаство за спроведување на Одлуката за 
давање премии на се л скостопанските про-
изводители за сортно семе од пченица, 'рж, 
јачмен, овес, ориз и соја 693 

Исправка на Законот за надлежноста на на-
родните одбори на општините и околиите 693 

Исправка за Уредбата за измени и дополненија 
на Уредбата за додатоците на деца 694 
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