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204. 
Врз основа на членот 34 од Законот за сојузни-

те органи на управата („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 13/56), во врска со членот 27 став 2 од Царин-
скиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 90/48), 
сојузниот Државен секретаријат <за работи на ф и -
нансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦА-
РИНСКОТО ПОСТАПУВАЊЕ СО СУВОЗЕМНИТЕ 

МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 
ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ 

> Член 1 
Во Правилникот за царинското постапувањево 

сувоземните моторни возила во меѓународниот пат-
нички сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/52 и 9/57) во членот 1 се додаваат нови ставови 
2—5, кои гласат: 

„Странците и југословенските д р ж а в ј а н и , што 
имаат постојано престојувалиште во странство ги 
уживаат олесненијата предвидени со овој правил-
ник и ' в о случај кога немаат исправи означени во 
претходниот став (триптик, розов триптик односно 
карнет) ако во Југославија влегуваат со патнички 
автомобили (со и без приколички) со најмногу 9 се-
далишта, сметајќи го тука и седалиштето на воза-
чот, со моторцикли (со и без приколички), со ску-
тери и со велосипеди со помошен мотор, под услов 
овие возила да се регистрирани само за приватна 
употреба. 

Лицата од претходниот став се должни во 
патничката пријава да ги внесат и следните пода-
тоци: марка и регистарски број на возилото, броеви 
на моторот, шасијата и приколичката, вкупен број на 
гумите, дали возилото има вграден радио-апарат, 
како и прометна вредност на возилото во валутата 
на земјата од која тие доаѓаат. Патничката пријава 
се пополнува во два примерка и ќ се предава на 
граничната царинарница при влегувањето во Југо-
славија. По проверувањето на податоците внесени 
во патничката пријава царинарницата задржува 
еден примерок за себе, а вториот, со потврдата за 
приемот, му го предава на подносителот на прија-
вата. Подносителот на пријавата е должен примениот 
примерок на патничката пријава да го чува и да 
и го предаде на граничната царинарница при изле-
гувањето со возилото од Југославија. 

Олесненијата предвидени во овој правилник за 
возилата означени во ставот 2 на овој член важат 
за времето за кое на подносителот на патничката 
пријава му е дадена визата за престојот во Југосла-
вија. 

Со возилата на кои се однесуваат олесненијата 
предвидени со овој правилник не е дозволено пре-
везувањето на други лица со надоместок." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 3152 

-25 март 1958 година 
Белград Го заменува 

Државниот секретар за работи 
на финансиите 

7Тржавен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

205. 

Врз основа на членот 68 став 4 од Законот за 
средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
ШТО СЕ ЗАСМЕТУВААТ ВО ВРЕДНОСТА НА НЕ-
ДОВРШЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ, ПОЛУПРОИЗВОДИ-

ТЕ И ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Личните доходи на работниците се засме-
туваат во вредноста на недовршените производи, 
полупроизводите и готовите производи на стопан-
ските организации најмногу до височината на 
личните доходи на работниците пресметани според 
тарифниот став за времето поминато на работа од-
носно за постигнатиот работен ефект за тоа врег>:е, 
или пресметани според другите основи определени 
во тарифниот правилник зависн<р од постигнатите 
резултати (по норма, по единица производ, по про-
мет и по други слични основи утврдени во тариф-
ниот правилник односно во посебните правилници).; 

Како лични доходи на работниците што. се за -
сметуваат во вредноста на недовршените производи, 
полуцроизводите и готовите производи се сметаат 
и хонорарите на надворешните соработници како 
и другите повремени хонорари и надоместоци за 
работа од случај до случај на лица што со стопан-
ската организација не се во постојан работен однос, 
ако ваквите хонорари односно надоместоци според 
важечките прописи не се подмируваат на товар на 
материјалните трошоци. 

2. Личните доходи на работниците пресметани 
по ефект односно по единица производ треба да се 
засновуваат на ценовникот на работите утврден врз 
основа на нормите и тарифните ставови предвидени 
за односен вид работа, односно во в''Соч:*на ка 
договорените тарифни ставови. 

3. При расподелбата на доходот, според пери-
одичната пресметка или според завршната сметка, 
од остварениот чист приход стопанската органи-
зација го покрива износот на у к а л ^ л и р а н п е 
лични доходи содржани во вредноста на реализи-
раните производи односно услуги, а личните доходи 
содржани БО предноста на недовршените про-
изводи, полупроизЕОдите и готовите производи сз 
пренесуваат во наредниот пресметковен период. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот *та 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1ЅГ8 годт1на, како ден на 
почетокот на применувањето на Законот за сред-
ствата на стопанските организации. 

Бр. 12-4528/1 
12 март 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите. 
Авдо Хумо, е. р. 
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206. 
Врз основа на точката 2 став 4 од Наредбата 

за определување условите под кои може да се врши 
контрахирањето на тутун („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/57), сојузниот Државен секретаријат за работи 
на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ИА КОИ 
ОДДЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРАБО ' ИА 

ТУТУН КЕ ГО КОНТРАХИРААТ ТУТУНОТ 
I. Бидејќи договор за некои подрачја за контра-

хирање на тутун не е постигнат на начинот од точ-
ката 2 став 2 на Наредбата за определување усло-
вите под кои може да се врши контрахирањето на 
тутун, за спорните подрачја се определува следното: 

1) околијата Нови Сад, освен општините Бач, 
Бачка Паланка, Гајдобра, Силбаш, Челарево и ме-
стото Гложан од општината Бачки Петровац; оп-
штините Бездан, Светозар Милетиќ, Сивац, Српски 
Милетиќ, Станиши«, Телечка и Чонопља од околи-
јата Сомбор; околијата Врбас, освен општината 
Руски Крстур, местата Куцура и Савино Село од 
општината Врбас и местото Крушчиќ од општината 
Црвенка; околијата Бачка Топола и околијата Су-
ботица — влегуваат во подрачјето за контрахирање 
на тутун на Претпријатието за производство и 

.извоз на тутун од Нови Сад; 
2) општините Бач, Бачка Паланка, Гајдобра, 

Силбаш, Челарево и местото Гложан од општината 
Бачки Петровац на око ли јата Нови Сад; општините 
Апатин, Бачки Брестовац, Богоево, Дорослово, Ку-

.пусина, Оџаци, Ратково, Сонта и Стапар од околи-
ната Сомбор; општината Руски Крстур, местата Ку-
цура и Савино Село од општината Врбас и местото 
Крушчиќ од општината Црвенка на око лиј ата Вр-
бас; општините Ердевик и Чалма од око лиј ата 
Сремска Митровица; општината Илок од око ли јата 
Винковци — влегуваат во подрачјето за контрахи-
рање на тутун на Претпријатието за обработка на 
тутун од Бачка Паланка; 

3) око лиј ата Сента влегува во подрачјето за 
контрахирање на тутун на Претпријатието за обра-
ботка на тутун од Сента; 

4) околијата Зрењанин; општините Башаид и 
Ново Милошево од околијата Кикинда; општините 
Дебељача, Јарковац, Качарево, Ковачица, Опово, 
Уздин, Црепа ја, местата Глогоњ и Јабука од оп-
штината Панчево на околијата — влегуваат во под-
рачјето за контрахирање на тутун на Претприја-
тието за обработка на тутун од Зрењанин; 

5) околијата Вршац; општините Алибунар, Б а -
ваниште, Банатско Ново'Село, Владимировац, До-
лове, Иланџа, Ковин, Мраморак, Омољица, Падина, 
Панчево, освен местата Глогоњ и Јабука од околи-
ната Панчево — влегуваат во подрачјето за контра-
хирање на тутун на Претпријатието за обработка 
на тутун од Вршац; 

6) околијата Кикинда, освен општините Башаид 
и Ново Милошево — влегува во подрачјето за кон-
трахирање на тутун, на Претпријатието за обработ-
ка на тутун од Чока; 

7) околиите Краљево, Косовска Митровица, Но-
ви Пазар и Приштина и општините Ѓураковац и 
Исток од околијата Пеќ — влегуваат во подрачјето 
за контрахирање на тутун на Претпријатието за 
обработка на тутун од Косовска Митровица; 

8) околијата Пеќ, освен општините Ѓураковац 
fe Исток — влегува во подрачјето за контрахирање 
на тутун на Претпријатието за обработка на тутун 
од ђаковица; 

9) оку) ли јата Призрен влегува во подрачјето за 
£онтрахирање на тутун на Претпријатието за обра-
ботка на тутун од Призрен; 

10) општините Белчишта, Дебар, Косел i: Охрид 
од околијата Охрид — влегуваат во по драч јото за 
контрахирање на тутун на Производното претпри-
јатие ра .откуп, обработка и продажба на тутун од 
Охрид} 

11) општината Струга од околијата Охрид вле-
гува во подрачјето за контрахирање на тутун на 
Претпријатието за обработка на тутун од Струга. 

И. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за определување на 
подрачјата на кои одделни претпријатија за обра-
ботка на тутун ќе го контрахираат тутунот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/57). 

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

Бр. 378 
21 март 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Марјан Брецел», е. р. 

207. 
Врз основа на членот 70 точка 3 од Уре^бг^а 

за трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57 и 54/57), сојузниот Државен секретари-
јат за работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛО-

ВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ 
НА ЦИГАРИЊАТА „ДРАВА" 

1. Во Наредбата за условите за пуштање во 
промет на цигарињата „Драва" („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/58) во точката 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Одредбата од претходниот став не се однесу-
ва на цигарињата „Драва" пакувани по 10 пар-
чиња во кутии од полукартон." 

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

Бр. 1907/1 
25 март 1958 година 

Белград Државен секретар 
за работи на 

стоковниот промет, 
Марјан Вредел., е. р. 

208. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на .ФНРЈ", бр. 54/.rrr\ ^о 
врска со членот 7 оддел I став А под а) точка б али-
неја 1 од Уредбата за пренесување работите во на-
длежност на сојузните и републичките срг^, а 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Ко-
митетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВО-
ЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-
тување на разликата во цените при извозот и увозот 
на опоеделени производи и услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/57 и 50/57) во точката I оддел А во 
гранката 117 — Металопреработу ванка индустрија, 
текстот на редниот број 2 се менува и гласи: 

„2. ]\г?теријал за прицврстување и спојување: 
а) бруке — — — — — — — — Д,60 
б) виоги, матици, електроди за заварува-

ње, ц е л . 2,00". 
2. Во точката I оддел А во гранката 127 — Пре-

хранбена индустрија, текстовите на редните броеви 
3, 17, 18, 38 и 39 се менуваат и гласат: 

„3. Преработки од зеленчук: 
а) полупреработки од зеленчук 

- (киселен или солен зеленчук, зеленчук 
во саламура и ел.) — — — — — 1,10 

б) финални преработки од зеленчук 
(пире од домати, конзервиран зеленчук 
во лименки или во сЖкленки и ел.) — 1,30 
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17. Десертни вина*) — — — — — — 1,80 
18. Индустриско вино*) — — — — — 1,б0 
38. Суви режатаки од шеќерна репка — 0,70 
39. Маслена сачма, погачи и лушпи — 0,70". 
*) Привремените премии во височина од 35% што беа 

определени за работите склучени од 1 јули до 4 декември 
1957 година можат да се исплатуваат само ако е извозот по 
тие работи извршен односно ако се изврши во срок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба за 
измени и дополненија. 

X Во точката I оддел А во гранката 211 — По-
лед ел ство, текстовите на редните броеви 9 и 17 се 
мерхуваат и гласат: 

„9. Пресен зеленчук"— — — — — —у 1,00 
17. Слама — — — _ — — 1,00". 
4. Во точката I оддел А во гранката 212 — Ово-

штарство, текстот на редниот број 1 се апнува и 
гласи: 

„1. Свежо овошје — — —- — — — 1,00". 
5. Во точката I оддејч А во гранката 213 — Ло-

зарство, текстот на редниот број 1 се менува и гласи: 
„1. Грозје _ — — — 1,00". 
6. Во точката I оддел А во гранката 216 — До-

машна преработка на селскостопански производи, 
текстовите на редните броеви 2, 3, 4 и 9 се мену-
ваат и гласат: 

„2. Сува вишна „мараска" — — — — 1,00 
3. Друго суво овошје — — — — — 1,20 
4. Сув зеленчук — — — — — — 1,20 
9. Десертни овошни вина — — — — 1,80". 
7. Во точката I оддел В во гранката 123 —- Ин-

дустрија на дрвесина, целулоза' -и хартија, по ред-
ниот број 33 се додава нов реден број 34, кој гласи: 

„34. Картонска амбалажа*) — — — — 1,50". 
*) Со потврда од Секретаријатот за индустрија на Со-

јузниот извршен совет дека не се произведува во земјата, 
односно дека не се произведува во достаточни количини 
или во соодветен квалитет. 

В. Во точката I оддел В во гранката 120 — Хе-
миска индустрија, текстот на редниот број 10 се ме-
нува и гласи: 

„10. Сродства за заштита на растенијата 
како и хемикалии и суровини за нив-
но производство: 

а) динитроортокрезол (DNOC) — — — 1,50 
б) инсектициди, фунгициди, хербициди, 

хормонални препарати, средства про-
тив никулчавоста, средства за силажа 
и сл., ос^ен никотином никотин сул-
фатст и DDT — — — — — — 1,00". 

9. Оваа наредба , влегува во сила со денот на 
објавувањето во, „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите од извоз и увоз склучени 
од тој ден. 

П. бр. 631 
29 март 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Хасан Бркиќ, е. p.. 

209. 
Врз основа на ставот 3 одделот 2 главата XXV 

од Сојузниот општествен план за 1958 година, 
членот 2 став 2 и членот 15 став 2 од Уредбата за 
девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/58), во врска со членот 
7 оддел I став А под а) точка 3 алинеи 1 и 3 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), со согласност 
од сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите, Комитетот за надворешна трговија из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДА-
ВАЊЕ НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАКАЊЕ 
ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБИ 
НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И НА ЛИЧНАТА ПОТРО-

ШУВАЧКА 
1. Во Наредбата за продавање на странски сред-

ства за плаќање за подмирување на основните по-

треби # а репродукцијата и на личната потрошу-
вачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/58) по точ-
ката 5 се додава нова точка 5а, која гласи: 

- „5а. На деловни здруженија, групи претприја-
тија или одделни претпријатија може да им се 
продаде 5%—20% од странските средства за пла-
ќање што тие ќе ги остварат со надминување i-a 
програмата на извозот утврдена од Комитетот за 
надворешна трговија за односната година, со тоа 
да ги употребат за купување на репродукциони ма-
теријали и опрема. 

Странските средства за плаќање од претход-
ниот став ќе може корисникот од тој став да ги 
купи само врз основа на договорот што ќе го склу-
чи со Југословенската банка за надворешна трго-
вија, во кој, покрај другото, ќе се предвиди и висо-
чината на странските средства за плаќање што Ко-
рисникот според програмата на извозот треба да 
ги оствари со извозот, процентот во кој странските 
средства за плаќање остварени со надминувањето 
на тој план во рамките од претходниот став ќе 
може да ги купи и поблиската намена за нивното 
користење. 

Договорот од претходниот став подлежи на одо-
брување од претседателот на Комитетот за надво-
решна трговија. 

За плаќање на опремата што се набавува со 
странските средства за плаќање купени на начинот 
од оваа точка, можат да се користат средствата на 
амортизациониот фонд и над процентот допуштен 
за плаќање на странската опрема. 

Комитетот за надворешна трговија, со согла-
сност од сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите, ќе го определи вкупниот износ на 
странските средства за плаќање кој Југословенска-
та банка_ за надворешна трговија може, на товар 
на средствата предвидени во платниот биланс, во 
тек на една година да го користи за намените од 
оваа точка." 

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

П. бр. 629 
26 март 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

210. 
Врз основа на членот 19 од Уредбата за давање 

кредити на земјоделските задруги за остварување 
кооперација во се лс к о е т опане к о то производство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/53), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите, во 
согласност со Секретаријатот за селско стопанство 
и шумарство на Сојузниот извршен совет,, пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ 
КРЕДИТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ КООПЕРАЦИЈА ВО С Е Л С К О В О -

ЛАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
1. Кредити според одредбите од Уредбата за 

давање кредити на земјоделските задруги за оства-
рување кооперација во селскостопанското произ-
водство (во натамошниот текст: уредбата) ќе им 
даваат на земјоделски-задруги задружните штедил-
ници, комуналните банки и другите банки (во ната-
мошниот текст: банките) за следните цели: 

а) за остварување кооперација со индивидуални 
селскостопански производители во сблскостопанско-
т а производство; 

б) за кредитирање на индивидуални селскосто-
пански производители заради унапредување на сел-
скостопанското производство. 



Страна 292 — Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 2 аорист 1958 

Како земјоделски задруги во смисла на прет-
ходниот став се подразбираат општите земјоделски 
задруги, селанските работни задруги и специјали-
зираните пром з вод ите лс ки задруги од областа на 
селското стопанство (овоштарските, лозарските, сто-
чарските, пчеларските и рибарските задруги). 

I. Кредити за остварување кооперација со индиви-
дуални селскостопански производители во селско* 

стопанското производство 
2. Кредитите за остварување кооперација со ин-

дивидуални селскостопански производители во сел-
скостопанското производство ги одобрува банката 
ка ј која земјоделската задруга користи кредити за 
редовното работење. 

3. Со цел за добивање кредит за целите од чле-
нот 2 став 1 точ. 1 и 2 од уредбата, земјоделската 
задруга и поднесува на банката список на членовите 
на задругата односно на другите индивидуални сел-
екостопански производители со кои задругата ста-

н у в а во кооперација, назначувајки го видот на 
^операцијата за секој кооперант и височината на 
средствата по одделни намени односно објекти. Об-
разецот за овој список ќе го пропише Народната 
банка односно Југословенската инвестициона банка. 

Покрај списокот од претходниот став, задругата 
ќ поднесува на банката и пресметка на трошоците 
и план на приходите кој се предвидува дека ќе се 
оствари во кооперација по еден хектар долгогоди-
шни насади и вкупно, односно глобален износ на 
трошоците и на приходите ако се во. прашање на-
бавки на приплоден добиток. 

Задругата е должна, пред да донесе банката од-
лука за одобрување на кредит, да ќ ги поднесе на 
банката на увид склучените договори (преддоговори) 
за кооперација. 

4. Врз основа на поднесеното барање за кредит 
и документите од претходната точка, банката со 
земјоделската задруга склучува договор за кредит 
ако земјоделската задруга ги исполнува другите 
услови пропишани со уредбата, со ова упатство, 
како и со техничките упатства на Народната банка 
и на Југословенската инвестициона банка. 

Во договорот за кредит, покрај другите услови, 
банката задолжително го внесува износот на одо-
брениот кредит, срокот за враќање на кредитот, 
како и сроковите на одделни отплати на кредитот. 

5. По кредитот за кој според членот 4 став 4 од 
уредбата може да се здоговори првата отплата да 
стасува во срок од три или повеќе години, земјодел-
ската задруга е должна и во годините кога не ја 
отплатува главницата да плаќа интерес на целиот 
износ на кредитот. Целосната исплата (враќање) на 
овој кредит треба да се изврши во договорениот 
срок, без оглед на договорениот срок за првата от-
плата. 

II. Кредитирање на индивидуалните селскостопан-
ски производители заради унапредување на селско-

стопанското производство 
6. Кредитите за целите од членот 2 став 1 точка 

3 од уредбата исклучиво земјоделските задруги им 
ги одобруваат на своите членови и на другите ин-
дивидуални селскостопански производители со кои 
се склучени договори за кооперација во селскосто-
панското производство. 

Ако земјоделските задруги немаат сопствени 
средства за давање кредити на индивидуалните 
селскостопански производители, можат за оваа цел 
да добијат потребни средства од банката во вид 
на кредит. 

Кредитот го одобрува банката ка ј која земјо-
делската задруга користи кредити за редовното ра-
ботење. 

7. Земјоделската задруга може со банката да 
се здоговори банката од имета и за сметка на зем-
јоделската задруга да врши определени работи. 
Така, банката според договор со земјоделската за-
друга може да води евиденција за кредитите одо-

брени на индивидуалните селскостопански прои-
зводители, да врши исплата на одобрените кре-
дити, да врши наплата на стасаните рати и на 
тоа слично. 

Височината на надоместокот по работите од 
претходниот став ќе ја регулираат банката и за-
другата со меѓусебен договор. 

8. Кредитите наменети за целта спомената во 
членот 2 став 1 точка 3 под б) од уредбата — за 
подигање економски објекти (штали, котари, ѓу-
бришта и слично), можат да се користат само за 
купување на градежен материјал, а не и за пла-
ќање на работната сила околу изградбата на овие 
објекти. 

Кредитите наменети за целта спомената во чле-
нот 2 став 1 точка 3 под б) од уредбата —- за ку-
пување на приплоден добиток, можат да се одо-
брат само за .купување на приплоден добиток со 
висока продуктивност и тоа исклучиво во опште-
ствениот сектор. 

9. Земјоделската задруга, со цел за добивање 
кредит за целите од членот 2 точка 3 од уредбата, 
ќ поднесува на банката список на членовите на 
задругата односно на другите индивидуални сел-
скостопански производители, поединечно назначу-
ва јќи ја височината на средствата потребни за ин-
вестиционо вложување, височината на учеството 
и во кој вид, износот на кредитот, целта за која 
се дава кредитот, како и видот на ^операци јата . 
Образецот за овој список ќе го пропише Народната 
банка односно Југословенската инвестициона банка.: 

Покрај наведеното во претходниот став, задру-: 
гата е должна пред да донесе банката одлука 3d 
одобрување на кредитот, на барање од банката, 
да и ги стави на банката на увид склучените до-
говори (преддоговори) за кооперација, 

10. Основа за утврдување височината на кре-
дитот на индивидуален селскостопански произво-
дител е вредноста на неговиот недвижен имот, 
освен вредноста на куќата и окуќницата. 

Вредноста на недвижниот имот од претходниот 
став ја утврдува задругата врз основа на просеч-
ната прометна вредност на овој имот во односниот 
крај . 

11. Височината на износот до кој може да се 
кредитира корисникот не смее да премине 50% од 
вредноста на неговиот недвижен имот. 

Во границите на процентот од претходниот став, 
земјоделската задруга ја определува височината на 
кредитот, водејќи сметка за должината на догово-
рените срокови, како и за економската можност 
на корисникот на кредитот да го врати кредитот 
во срокот. 

12. Интересот по овие кредити го плаќаат ко-
рисниците по нормата што ќе ја договорат со за-
другите, со тоа за кредитите од членот 2 став 1' 
точка 3 под а) од уредбата интересот да не може 
да биде помал од 4% годишно, а за кредитите од 
членот 2 став 1 точка 3 под б) од уредбата — ОД 
3% годишно. 

13. За износот (вредноста) на учеството на ко-« 
рисникот на кредитот во набавките односно во тро-: 
шоците за кои се дава кредитот во смисла на чле-
нот 9 од уредбата, земјоделската задруга ќе ја 
намали височината на бараниот кредит, 

14. Видот на обезбедувањето според членот 10 
од уредбата, за односниот кредит го определува 
земјоделската задруга, 

III. Заеднички одредби 
15. Кредитите ќе им се одобруваат на земјодел-

ските задруги само за подигање на оние видови! 
долгогодишни насади и за набавка на приплоден 
добиток кои со планот за реонизација се предвид 
дени за огледување односно подигање во одно-< 
станот крај. 

16. Кредити според уредбата банката нема да: 
одобри ако земјоделската задруга не е кредитне* 
способна. 
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Како кредитно способна се смета онаа земјо-
делска задруга која има ажурно и уредно книго-
водство, средено финансиско работење и која уред-
но им одговара на своите обврски. 

Банката може давањето на кредитот да го 
услови со гаранција од територијално надлежната 
општина. 

17. Кредитите за целите од членот 2 став 1 т<^ч. 
2 и 3 под б) од уредбата банките ги одобруваат 
првенствено од средствата што за одобрување 
кредити на земјоделските задруги за овие намени 
ќе им бидат ставени на располагање од општестве-
ните инвестициони фондови, како и од средствата 
на задругите што се наменети за инвестиции, а 
кои задругите за оваа цел ќе ги издвојат од своите 
фондови. 

Банката ка ј која се наоѓаат издвоените сред-
ства на задругите за оваа цел, е должна да ги 
води тие средства на посебна партија. 

За одобрување кредити за целите од членот 2 
став 1 тон. 2 и 3 под б) од уредбата, Општиот ин-
вестиционен фонд учествува со своите средства во 
однос на височината на средствата од ставот 1 на 
оваа точка, и тоа: а) со 60% во житородните реони; 
б) со 40% во нежитородните реони. 

Југословенската инвестициона банка ќе ги ста-
ви средствата од Општиот инвестиционен фонд на 
располагање дури кога средствата од другите оп-
штествени инвестициони фондови односно од фон-
довите на задругите според ставот 1 на оваа точка 
ќе и бидат ефективно ставени на располагање на 
банката која ги одобрува заемите според уредбата. 

18. Банките им ги одобруваат на земјоделските 
задруги кредитите за целите од членот 2 став 1 
точ. 1 и 3 под а) од уредбата од средствата што 
служат за краткорочно кредитирање. 

19. Технички упатства за спроведување на уред-
бата и на ова упатство издава Народната банка за 
кредитите што се даваат за целите од членот 2 
став 1 точ. 1 и 3 под а) од уредбата, а Југословен-
ската инвестициона банка за кредитите што се да-
ваат за целите од членот 2 став 1 точ. 2 и 3 под б) 
од уредбата. 

Упатствата од претходниот став се задолжител-
ни за сите банки и земјоделски задруги. 

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

Бр. 08—3840/4—58 
24 март 1958 година 

Белград 
Државен секретар * 

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

511. 

Врз основа на членот 243 став 2 од Законот 
за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57), во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, Секретаријатот за просвета и култура на Со-
јузниот извршен совет пропишува 

ОПШТО УПАТСТВО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПОПОЛ-
НУВАЊЕ НА МЕСТАТА НА НАСТАВНИОТ И 

ВОСПИТНИОТ ПЕРСОНАЛ 

I. Општи одредби 
1. Слободните службенички места за наставен 

и воспитен персонал во училиштата и во други во-
спитни установи за образование и воспитување на 
децата и учениците и за образование на возрасни-
те — се пополнуваат врз основа на конкурс. 

Конкурсот може да биде ловен и дополни-
телен. . "" 

2- Р Ш Р Г ^ дискурс се распишува и се врши 
од 1 април lio 30 ivHif. ' 

Дополнителниот конкурс , се распишува и се 
врши-од. 1 Јули до 31 август, а по исклучок може 
да се продолжи до^ЗО септември,, 

3. Редовниот конкурс сеГраспишува: 
1) за местата што во текот на училишната го-

дина се упразниле, односно што останале непопол-
нети; 

2) за новите места што се предвидени за на-
редната училишна година поради отворање на но-
ви одделенија, нови училишта и др.; 

3) за местата на кои се наоѓаат службеници 
привремено доделени на работа или хонорарни 
службеници со полно работно ћреме; 

4) за местата на кои се наоѓаат службеници 
што ја откажале' службата; 

5) за местата на кои се наоѓаат службеници на 
кои им е откажана службата и чии решенија за 
отказ станале правосилни; 

6) за местата на кои се наоѓаат службеници и 
на кои до крајот на истата училишна година ќе 
им престане службата по силата на законот со 
остварување на правото на старосна пензија, ако 
не е донесено решение во смисла на членот 138 
став 2 9д Законот за јавните службеници службе-
никот и натаму да остане во службата. 

4. Дополнителниот конкурс се распишува: 
1) за местата што останале непополнети во ре-

довниот конкурс; 
2) за местата кои по редовниот конкурс допол-

нително се ^празниле (на пример, за наставниот и 
воспитниот персонал кој е избран во редовен кон-
курс на некое друго место); 

3) за новите места кои дополнително, по редов-
ниот конкурс, се предвидени за наредната учили-
шна година поради отворање на нови училишта 
или одделенија. 

5. Наставниот и воспитниот персонал запослен 
во училиштата и во други воспитни установи може 
да учествува на дополнителниот конкурс само по 
одобрение од органот надлежен за назначување. 
Ова одобрение се дава само за конкурирање за едно 
определено работно место. 

6. Лицата што според договорот за стипендира-
ње се должни да стапат во служба, се назначуваат 
без конкурс ако ги исполнуваат сите услови што 
се бараат за работното место на кое се назначуваат. 

II. Распишување и објавување на конкурсот 
7. Советите надлежни за работите на просве-

тата на општинските односно околиските народни 
одбори решаваат за распишување на конкурс за 
пополнување на слободните службенички места за 
наставен и воспитен персонал во училиштата и во 
други воспитни установи врз основа на предлозите 
од училишните одбори односно од органите на 
управувањето на воспитните установи. 

8. Во решението за распишување на конкурс 
мораат да се нг значат работните места за кои се 
распишува конкурсот, условите што треба да ги 
исполнуваат кандидатите за работните места (дол-
жина на работниот стаж, школска спрема, обврска 
на кандидатот да помине огфеделено време на тоа 
место и др.) и посебните годности врзани за тие 
работни места (посебен додаток, давања во натура 
и др.). 

Решението за распишување на конкурс треба 
да ги опфати училиштата и другите воспитни уста-
нови на« подрачјето на општината односно око ло-
зата за кои е распишан конкурсот, а над^ кои оп-
штинскиот односно околискиот народен одбор го 
врши правото на основувач. 

9. Решението за распишување редовен ^срдкурс 
се . ЈШИ^д&.о&Д^даЈШ април, а решението за рѕ* 
впишување на догЈода&телен конкурс — по пра-
вило, од 1 до 31 јули. — ' 

10. Конкурсот за управители односно директо-
ри на училишта и за старешини на други воспитни 
установи, како и за друг наставен и воспитен пер-
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сонал го спроведува конкурсната комисија. Кон-* 
курсната комисија се состои од 3 до 7 членови. 
Конкурсната комисија ја формира советот надле-
жен за работите на просветата на општинскиот од-
носно околискиот народен одбор иа Бреме од една 
година. 

Со правилникот на републичкиот совет надле-
жен за работите на просветата од членот 243 став 1 
на Законот за јавните службеници (во натамошни-
от текст: Правилникот) ќе се определи поблиску 
составот на конкурсната комисија (на пример, дека 
во конкурсната комисија влегуваат и претставници 
на здружението на просветните работници односно 
на синдикалната организација). 

11. Советите надлежни за работите на просве-
тата на општинските народни одбори му ги доста-
вуваат решенијата за распишување на конкурс 
веднаш по нивното донесување на секретаријатот 
за просвета на околискиот народен одбор заради 
објавување. 

12. Врз основа на решенијата за распишување 
на конкурс донесени од страна на советите надле-
жни за работите на просветата на општинските од-
носно околиските народни одбори (точка 7) секре-
таријатот за просвета на околискиот народен од-
бор составува објава за конкурс за целата околија, 
освен за местата за кои е потребна виша или ви-
сока стручна спрема. Објавата за конкурсот се обја-
вува на начинот определен со Правилникот, a j?£ia-
вата за конкурсот за местата за кои е потребна 
виша или висока стручна спрема се об Јавува во 
републичкиот службен весник. 

Со Правилникот може да се пропише да се 
објавува за целата народна република или за по-
веќе околии, односно во НР Црна Гора, за повеќе 
општини, заедничка објава за конкурсот. 

Во објавата за распишување на конкурсот мо-
раат да се назначат работните места за кои се ра-
спишува конкурсот, условите што треба да ги 
исполнува кандидатот за определеното работно ме-
сто, посебните годности врзани за тоа работно ме-
сто, како и срокот до кој ќе се примаат пријавите. 

13. Органите на управата надлежни за рабо-
тите на просветата на општинскиот односно око-
лискиот народен одбор се должни да водат еви-
денција за местата за кои се распишуваат конкур-
енте. Оваа евиденција се води врз основа на пода-
тоците од решенијата за распишување на конкур-
енте, 

Секретаријатите за просвета на околиските на-
родни одбори водат евиденција за слободните слу-
жбенички места на наставниот и воспитниот пер-
сонал во сите училишта и во други воспитни уста-
нови на подрачјето на околијата (околиска евиден-
ција). Оваа евиденција треба да ги опфати сите по-
требни податоци според местата за кои се распишу-
ваат конкуренте, според училиштата, според опре-
делената специјалност на наставниот и воспитниот 
персонал ити. 

Со Правилникот поблиску се определува начи-
нот на водење на околиската евиденција, а може 
да се определи и водењето на евиденција за ме-
стата за целата територија на народната републи-
ка (републичка евиденција). 

III. Пријавување и избирање на кандидати 

14. Кандидатите за назначување на определено 
работно место му поднесуваат пријава за конкурс 
со потребните податоци и докази непосредно на 
училишниот одбор односно на органот на управу-
вањето на воспитната установа за која е распишан 
конкурсот. 

Кандидатите се должни во пријавата да ги на-
ведат сите места за кои поднесле односно за кои 
сакаат да поднесат пријава, како и да наведат на 
кои од тие места сакаат првенствено да бидат на-
значени. Кандидатите се должни дополнително да 
поднесат дополнение на пријавата за местата за 

кои конкурирале односно се одлучиле да конкури-
раат по поднесената пријава. Покрај тоа, кандида-
тите се должни да ги наведат податоците за дви-
жењето во службата, како и адресата на која тре-
ба да бидат известени за резултатот на конкурсот. 

Кандидатите што во пријавата го истакнуваат 
правото на првенство за назначување, се должни 
кон пријавата да поднесат и докази врз кои го за-
сновуваат правото на првенство. 

Пријавата која не содржи податоци за дви-
жењето во службата на кандидатот и за неговиот 
работен стаж или адреса на која треба да биде 
известен за резултатот на конкурсот, ќе се смета 
неуредна и нема да се земе во постапка. 

15. Кандидатите што работат на работите на 
просвета во училиштата и во други воспитни уста-
нови се должни за секоја поднесена пријава да го 
известат старешината на установата во која се за-
ц е л и л е , а старешината на установата — органот 
надлежен за назначување. 

16. Пријавите за редовниот конкурс можат да 
се поднесат најдоцна до 31 мај. 

Со Правилникот можат поблиску да се опре-
делат сроковите за поднесување на пријавите за 
дополнителните конкурси. Дополнителните конкур-
си не можат да се заклучат пред истекот на 15 
дена од денот на објавувањето. 

Кандидатите можат да се пријавуваат до исте-
кот на последниот ден определен во објавата за 
конкурсот. 

17. Училишниот одбор односно органот на упра-
вувањето на воспитната установа по истекот на 
срокот за поднесување на пријавите и ги доставу-
ва сите поднесени пријави со своето мислење за 
секој кандидат на надлежната конкурсна комисија. 

Конкурсната комисија на советот надлежен за 
работите на просветата на општинскиот односно 
околискиот народен одбор му поднесува на 'органот 
надлежен за назначување писмен образложен из -
вештај во кој го дава своето мислење за кандида-
тите што учествувале на конкрусот м изнесува 
кои од кандидатите ги исполнуваат пропишаните 
услови. Конкурсната комисија дава мислење кол 
од пријавените кандидати најмногу ги исполну-
ваат условите пропишани со конкурсот, водејќи 
особено сметка за кандидатите што имаат право на 
првенство. Конкурсната комисија со извештајот го 
доста ву ва и мислењето на училишниот одбор од-
носно нат советот на установата, а со извештајот за 
резултатот на конкурсот за управители и дерек-
тори на училишта и за старешини на други во-
спитни установи — и мислењето на советот над-
лежен за работите на просветата. 

18. Правото да бидат назначени го имаат пр-
венствено оние кандидати кои, покрај тоа што ги 
исполнуваат општите и посебните во конкурсот 
пропишани услови (должина на работниот стаж за 
одделни места и ел.), се истакнуваат со стручната 
спрема и со успехот постигнат во наставно-педа-
гошката работа. 

Во случај на еднакви услови од претходниот 
став предимство имаат кандидатите: 

1) што подолго време поминале во службата во 
местата во кои работните и животните услови се 
исклучително тешки, или 

2) што имаат посебни оправдани фамилијарни 
или здравствени причини да дојдат во определено 
место (на пример: деца возрасни за школување, 
задолжителен престој на брачниот другар, здрав-' 
ствена состојба, поволни климатски прилики на 
определени места за кандидатот или за членови 
на неговата фамилија). 

Како истакнување со стручната спрема во сми-
сла на ставот 1 од оваа точка ќе се смета особено: 
истакнувањето во соработката со установите за уна-
предување на наставата, односно забележителната 
соработка во стручниот и педагошкиот печат, како 
и постигнатото дополнително стручно образование 
годно за местото за кое е распишан конкурсот. 
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Ке се смета д€££а се истакнуваат со успехот по-
стигнат во наставнб^педагошката работа особено 
оние кандидати што имаат најмалку за последните 
три години најдобра оценка или што за својата 
наставно-педагошка работа или за работата кд на-
родно просветување се одликувани, пофа дувани или 
наградувани. 

19. Советот надлежен за работите на процве-
тати на општинскиот односно околискиот народен 
одбор го врши изборот на наставен и воспитен пер-
сонал врз основа на извештајот од конкурсната 
комисија. 

Советот може да врши избор само меѓу канди-
датите што според оценката на конкурсната коми-
сија ги исполнуваат условите. Ако советот не при-
фати ниеден од предложените кандидати, е должен 
да ја извести конкурсната комисија за своите при-
чини. Во таков случај се смета дека конкурсот не 
успеал. 

Општинскиот односно околискиот народен одбор 
на заедничката седница на обата ссбора врши избор 
на управител односно директор на училиште или 
на старешина на воспитна установа врз основа на 
предлогот од конкурсната комисија и мислењето 
»а советот надлежен за работите на проеветата 
на општинскиот односно околискиот народен одбор. 

Органите надлежни за избирање од претход-
ните ставови можат за едно работно место покрај 
кандидатот што" има најмногу услови да изберат 
уште еден кандидат, кој по првиот пснајмногу ги 
исполнува условите пропишани за тоа работно 
место. 

Избирањето според претходните ставови треба 
за редовниот конкурс да се изврши најдоцна до 
20 ј'уни, а за дополнителните конкурси, по правило, 
до 25 август, а ако е конкурсот продолжен — до 
25 септември. 

По извршеното избирање по редовниот или до-
полнителниот конкурс советот надлежен за рабо-
тете на процветата на општинскиот народен одбор 
му Доставува на советот надлежен за работите на 
1; посветата на околискиот народен одбор извештај 
за резултатот на конкурсот со потребните податоци 
за сите кандидати што учествувале во конкурсот. 

IV. Известување за резултатите на конкурсот 
20. Органот ва управата надлежен за работите 

на просветата на општинскиот односно околискиот 
народен одбор ги известува за резултатот на кон-
курсот сите кандидати што учествувале на кон-
курсот. При известувањето на кандидатите ќе им 
биде обрнато внимание на правото на жалба што 
го имаат во смисла на членот 41 став 2 од Законот 
за јавните службеници. Избраните кандидати се 
известуваат преку пошта со препорачано писмо на 
повратен рецентне. 

За резултатите на конкурсот се известуваат 
училиштата и другите воспитни установи за чии 
слободни службенички Маста се избрани канди-
датите. 

Ако е избран кандидат што работи на работите 
на просвета во училиште или во друга воспитна^ 
установа, за резултатот на конкурсот се известува 
задолжително и органот надлежен за назначување. 

Решението за изборот на кандидатите врз основа 
на спроведениот конкурс се објавува и на огласната 
табла на надлежниот народен одбор. 

21. Известувањето на кандидатите и на заинте-
ресираните органи за резултатите на редовниот 
конкурс се врши од 20 до 30 јуни, а за резултатите 
на дополнителниот конкурс — до 31 август, од-
носно до 30 септември. 

22. Кандидатите избрани на конкурсот се дол-
жни во срок од пет' дена од денот на приемот на 
из в ветувањето за резултатот на изборот писмено 
да ш известат советите надлежни за работите 
на просветат^ на народните одбори што ги избрале 
дека го прифаќаат односно не го прифаќаат опре-! 

деленото работно место. Ако избраниот кандидат не 
го прифати определеното работно место или не до-
стави известување во овој срок, ќе се смета дека 
не го прифатил изборот, во кој случај надле-
жниот орган го известува за изборот кандидатот 
кеј по првиот понајмкогу ги исполнува условите 
пропиша;::! за тоа работно место (точка 19 став 4). 

Во истиот срок кандидатите што ќе го прифатат 
изборот се должни за тоа да го известат и учи-
лиштето односно воспитната установа во која се 
запослени. 

23. Наставниот и воспитниот персонал кѕб-ран 
воз основа на редовен конкурс се разрешува од 
дотогашната должност, по правило, кон крајот на 
август, по одржаните поправни и други испити. 
По исклучок, со согласност од училишниот одбор, 
службеникот може да биде разрешен и пред исте-
кот на овој срок. 

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

Бр. 551/2 
11 март 1958 година 

Белград 
Секретар за просвета и култура 

на Сојузниот извршен совет, 
Богдан Осолник, е. р. 

212. 
Брз основа на точката I под 1 од Одлуката за 

овластување Одборот за просвета да донесува ре-
шенија во работите на надлежноста на Сојузниот 
извршен совет ^Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54) 
и членот 13 точка 5 алинеја 1 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за просвета и 
култура на Сојузниот извршен совет, со согласност 
од Одборот за просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАНГОТ НА УЧИЛИШТАТА, КУРСЕВИТЕ И 

ИСПИТИТЕ 
I 

На опремата два класа средно училиште за 
општо образование (гимназија) и' одговараат след-
ните училишта и курсеви: 

А — Во предвоена Југославија 
Државната школа на лесни јавани при Упра-

вата на државната ергела во Љубичево и Кара-
ѓорѓево, со претходно завршено најмалку основно 
училиште; 

Б — Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) специјалните земјоделски и шумарски учи-
лишта и курсеви во траење од една до две години, 
со претходно завршено најмалку основно училиште; 

2) иижите земјоделски и шумарски училишта 
и курсеви од сите смерови во траење од една » о 
две години, со претходно завршено најмалку основно 
училиште; 

3) нижите ветеринарни училишта и курсеви 
од сите смерови во траење од една до две години, 
со претходно завршено најмалку основно училиште. 

II 
На опремата шест класа средно училиште за 

општо образование (гимназија) и' одговараат след-
ните курсеви: 

Во Федеративна Народна Република Југославија 
Вишиот курс за производство на сокови и пое-

работка на овошје и зеленчук на Заводот за уна-
предување на занаетчиството во Белград, во траење 
од три години, со претходно завршено неполно 
средно училиште со положена, мала матура или 
на него рамно училиште, додека лицето со оваа 
спрема останува во струката. 
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III 
На опремата на потполно средно училиште за 

општо образование (гимназија), и* одговараат след-
ните Училишта: 

А — Во предвоената Југославија 
1) Школата за негователка при ХигЛ^.скиот 

завод во Скопје во траење од најмалку три години, 
завршена по 1940 година, со претходно завршено 
неполно средно училиште со положена мала матура 
или на него рамно училиште; 

2) Државната шќола за негователки на Мини-
стерството за здравје во Белград во траење од 
најмалку три години, завршена по 1940 година, со 
претходно завршено неполно средно училиште со 
положена мала матура или на него рамно учи-
лиште; 

3) Текстилното училиште во Крањ, со прет-
ходно завршено неполно средно училиште со поло-
жена мала матура или на него рамно училиште, и 
со положен стручен испит во смисла на точката 
42, оддел IV под Б, од Решението за рангот на 
училиштата и курсевите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/52); 

Б — Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) Вишиот курс за производство на сокови и 
за преработка на овошје и зеленчук на Заводот за 
унапредување на занаетчиството во Белград, во 
траење од три години, со претходно завршени шест 
класа средно или на него рамно училиште, додека 
лицето со оваа спрема останува во струката; 

2) Текстилното училиште во Крањ до неговото 
претворање, во техникум, со претходно завршено 
неполно средно училиште со положена мала матура 
или на него рамно училиште, и со положен стручен 
испит во смисла на точката 42, оддел IV под Б, од 
Решението за рангот на училиштата и курсевите 
(„Службен лист ФНРЈ", бр. 18/52). 

IV 
На опремата на виша школа и' одговараат 

следните школи и испити: 
Во предвоена Југославија 

1) Државната шеријатско-судиска (порано .су-
диската) школа во Сарајево, со претходно завршени 
најмалку шест класа средно или на него рампо 
училиште; 

2) завршеното Одделение за учители по музика 
во средните училишта (Педагошкото одделение) на 
Високата школа на музичката академија во Загреб 
во времето од 1923 до 1930 година, со претходно 
завршено полно средно училиште со положена 
матура или на него рамно училиште; 

3) положениот испит за наставници на училишта 
за дефектни деца, со претходно завршена учителска 
школа или на неа рамна школа. 

V 
Рангот на училиштата, курсевите и стручните 

испити утврден со ова решение не го определува 
односот на едно училиште спрема друго со цел 
за признавање на извесни класови или испити на 
еден вид училиште за преминување односно про-
должување на школувањето во друг вид училиште, 
туку служи како основ за определување на стру-
чната спрема при регулирањето ка службеничките 
односи, пензиите и инвалиднините. 

VI 
Со одредбите од ова решение се дополнува 

Решението за рангот на училиштата и курсевите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 3910 
21 февруари 1958 година 

Белград 
Секретар 

за просвета и култура* на 
Сојузниот извршен совет, 

Богдан Осолник, е. р. 

213. 
Врз основа на Членот 2 од Уредбата за спрове-

дување на Основниот закон за здравствениот над-
зор Пад прехранбените продукти („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/56), Сојузниот завод за народно 
здравје пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ 
ПРОДУКТИ и ЗА УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО ПРО-

ИЗВОДСТВО и ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Правилникот за квалитетот на прехранбе-
ните продукти и за условите за нивното производ-
ство и промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/57 
прилог, 25/57 и 36/57) членот 259 став 2 точка 1 се 
менува и гласи: 

,Д) Више од 10% отпадних примеса, као што су: 
поломљена зрна (мања од половине), покварена, 
оштећена или од инсеката нагрижена зрна и црна 
зрна кафе;". 

Член 2 
Во членот 274 ставот 5г се брише. 

Член 3 
Членот 281 се менува и гласи: 
„Производња намирница сличних чоколади и 

чоколадном десерту подлежи регистрацији. 
Састав оваквих производа у промету мора се 

декларисати и овакви производи морају носити 
видну ознаку да нису чоколада односно чоколадни 
десерт.'' 

Член 4 
Членот 314 се менува и гласи: 
„Јаким (жестоким) алкохолним пићима у сми-

слу одредаба овог правилника сматрају се алко-
холна пића специфичиог мириса и укуса ко;'а 
садрже више од 18 вол% етил-алкохола потеклог 
од директног дестилисања преврелих сировина које 
садрже шећер или одговарајуће угљене хидрате, 
као и од ректифицираних дестилата (рафинада), аро-
матичних дестилата или мацерата воћа или дрога, 
а намењена су за непосредну потрошњу као пиће. 

Јака алкохолна пића разврставају се у про-
мету на; 

1) ракије, 
2) вештачке ракије, 
3) и н д у с т р и ј е ракије, 
4) ликере. 
Ракије су производи добивени дестилисањем 

(печењем) преврелих комина односно преврелих 
воћних сокова. 

Вештачке ракије су производи добивени ме-
шањем рафинирано? етил-алкохола са водом. 

Индустриске (резане) ракије су производи до-
бивени мешањем рафинирано? етил-алкохола и 
природних дестилата са водом. 

Ликери су производи добивени мешањем рафи-
нираног етил-алкохола односно ракија или арома-
тичних дестилата са водом и шећерима, као и са 
алкохолним излужинама (мацератима), етеричним 
уљима, есенцијама, воћним соковима и бојама, 
чоколадом, кафом, млеком, јајима или другим од-
говарајућим нешкодљивим материјама." 

Член 5 
Членот 315 со насловот: „1. Ракије" се брише. 

Член 6 
Досегашниот член 316, кој станува член 315, се 

менува и гласи: 
„Јака алкохолна пића у промету морају одго-

варати следећим; условима: 
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1) алкохол који се употребљава за производњу 
ових пића мора по својим физичким и хемиским 
особинама одговарати условима прописаним у Југо-
словенско] фармакопеји за етил-алкохол; 

2) количина метил-алкохола код ракија од ко-
штичавог воћа не сме бити већа од 1,5 вол%, а код 
ракија од осталог воћа не сме бити већа од 2 вол%, 
рачуната као апсолутни алкохол; 

3) не смеју бити мутна, непријатног мириса или 
укуса, или лошег изгледа, нити смеју имати талога; 

4) не смеју садржати слободних минералних 
Киселина; 

5) не смеју садржати у 1 литру више од 30 мг 
гвожђа и бакра заједно; 

6) смеју садржати само у траговима цинка, оло-
fea, арсена, живе и осталих отровних материја; 

7) укупна количина цијановодоничне киселине 
не сме бити већа од 40 мг у 1 литру пића." 

Член 7 
Досегашните членови 317 до 333 заклучно со 

сите наслови се бришат. 
Член 8 

По досегашниот член. 334, кој станува член 316, 
се додаваат два нови члена, кои гласат: 

„Члан 317 
Забрањено је емулзионим ликерима, тј. лике-

рима произведеним на бази сирових жуманаца 
свежих кокошијих ја ја и других дозвољених до-
датака, додавати: 

1) вештачке боје, вештачка средства за засла-
ђиван^ и вештачке ароматичне материје, осим ва -
нилина; 

2) средства за постизање густине (желатин, 
агар-агар, пектин, скробни сируп и сл.); 

3) ја ја у праху и друге 'производе као замену 
за жуманца свежих кокошијих јаја ." 

„Члан 318 
Производња вештачких и индустриских ракија 

и ликера подлежу регистрацији. 
Вештачке и и н д у с т р и ј е ракије у промету мо-

рају носити посебну ознаку: „вештачка ракија" од-
носно „индустриска ракија" и не смеју носити 
ознаке које би могле да доведу потрошача у за-
блуду у погледу порекла односно састава." 

Член 9 
Досегашните членови 335 до 395 стануваат чле-

нови 319 до 379. 
Член 10 

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

Бр. 06-55/1 
20 март 1958 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за народно 
здравје, 

др Борислав Петровиќ, е. р. 

214. г 

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-
бата за организацијата, послувањето и управува-
ното со Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Ге-
нералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВИ РЕДОВНИ 

ПОШТЕНСКИ ФРАНКО МАРКИ ОД 10 И 15 
ДИНАРИ 

На 24 март 1958 година ќе се пуштат во рптек 
ћови редовни поштенски франко марки од 10 и 15 
динари^ 

Сликата на марката од 10 динари, во зелена 
боја, прикажува мотив од железарата во Сисак. 
На долниот раб е отпечатено „Југославија", а под 
горниот раб на марката, со помали букви: „Сист|х" 

— и едното и другото со латиница. Ознаката на 
вредноста е во горниот десни агол на марката 

Сликата на марката од 15 динари, во црвена 
боја, прикажува мотив од хидроцентралата во Јаб-
бланица. На долниот раб е отпечатено: „Југослави-
ја", а под горниот раб на марката, со помали 
букви: „Јабланица" — и едното и другото со кири-
лица. Ознаката на вредноста е во горниот лев агол 
на марката. 

Овие марки се издаваат за продажба преку 
автомати. Печатени се во ленти, поврзани се со 
перфорација вертикално по едно парче и навит-
кани во соодветни калеми. Од страна не се пер-** 
форирани. 

За франкирање на поштенски пратки ќе важат 
неограничено врем& 

Бр. 3841 
21 март 1958 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните в 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е. р. 

215. 

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-
бата за организацијата, послувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПОШТЕНСКИ 

ПЛИКОВИ СО НОВА МАРКА ОД 15 ДИНАРИ 
На 24 март 1958 година ќе се пуштат во промет 

поштенски пликови со нова отпечатена марка од 
15 динари. 

Сликата на марката, во црвена боја, прикажува 
мотив на хидроцентралата во Јабланица. 

Пликовите што се изработени од бела хартија 
со постава и со влошка за пишување, ќе се про-
даваат по цена од 20 динари. 

Бр. 3842 
20 март 1958 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е р. 

216. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за про-
дажните цени на тутунот и тутунските преработки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55), Сојузниот 
уред за цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА 

ЦИГАРИЊАТА „ФИЛТЕР 57" 
1. Малопродажната цена за новиот вид циѓари-

ња „Филтер 57" се определува на 70 динари за 20 
парчиња. 

Цената од претходниот став в а ж и з& цигарињат^ 
калибар 7,65 мм, должина 74,00 мм. ј 



Страна 298 — Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 2 аорист 1958 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 511/1 
20 март 1958 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот уред за цени, 
Јован Крстев, с. р. 

217. 
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 Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПО-

ДЛОЖНИ ПЛОЧКИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Прстенести еластични подлошки 
за виоци ocfe цилиндрична глава JUS М.В2.111 

Подложни плочки и подложни 
плочки за осигурување. Толеран-
ции JUS М.В2.135 

Федерни подложни плочки за 
осигурување JUS М.В2.136 

Подложни плочки за осигуру-
вање со нос JUS М.В2.141 

Подложни плочки за осигуру-
вање со продолжеток - . JUS М.В2.142 

Подложни плочки за осигуру-
вање со 2 продолжетоци JUS М.В2.143 

Запчести подложни плочки за 
осигурување JUS М.В2.150 

Лепезести подложни плочки за 
осигурување JUS М.В2.151 

Навртки за осигурување . . . JUS М.В2.155 
2. Наведените југословенски стандарди се об-

јавени во посебно издание на Сојузната комисија 
• за стандардизација, кое е оставен дел од ова ре-

шение. 
3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 

сила на 1 јуни 1958 година. 
Бр. 12—1333/1 

25 март 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, е. р. 

2. Наведениот југословенски стандард е обја-
вен во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 јуни 1958 година. 

Бр. 12-1335/1 
25 март 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

219. 
ч 

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 Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ЖЛЕБНИ СПОЕВИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Жлебни споеви со прави бокови. 
Преглед и избор JUS М.С1.410 

Жлебни споеви со прави бокови. 
Толеранции JUS М.С1.415 

Жлебни споеви со прави бокови. 
Лесна изработка JUS М.С1.420 

Жлебни споеви со прави бокови. 
Средна изработка JUS М.С1.421 

Жлебни споеви со прави бокови 
со 4 жлебови за машини .алатки. 
Внатрешно налегање JUS М.С1.440 

Жлебни споеви со прави бокови 
со 6 жлебови за мишини алатки. 
Внатрешно налегање JUS М.С1.441 

2. Наведените југословенски стандарди об-
јавени се во посебно издание на Сојузната коми-
сија за стандардизација, кое е составен дел од ова 
решение. 

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

Бр. 12—1334/1 
25 март 1958 година 

Белград > 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

218. 

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 Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОНО-

БЛОК ТРКАЛА ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА 
I. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Тркала за шински возила. Моноблок 
тркала од тврдокорен лив. Технички 
прописи за изработка и испорака • JUS P.F2.120 

220. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

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

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

И НАПЛАТКИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Надворешни гуми со жичен раб, 
за велосипеди и нивните приколички JUS G.E3.501 

Надворешни гуми со избочен раб, 
за велосипеди и нивните приколички JUS G.E3.5H1 
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Наплатки за надворешни гуми со 
жичен раб, за велосипеди и нивните 
приколички — — — — — — — JUS М.Н1.051 

Наплатна за надворешни гуми со 
избочен раб, за велосипеди и нивните 
приколички — — — — — — — «ШЅ М.Н1.052 

Мерни ленти за наплатки за гуми 
со жичен раб за велосипеди — — JUS К.Т 1.851 

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 мај 1958 година. 

Бр. 14-1331/1 
25 март 1958 година 

Белград 
\ 

Претседател 
на Сојузната комисија 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

221. 
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 Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕТНА 

КИСЕЛИНА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Оцетна киселина — — — — JUS H.L1.020 
Методи за испитување за про-

изводите од хемиска преработка на 
Дрво 

Испитување на оцетната киселина JUS H.L8.020 
2. Наведените југословенски стандарди се об-

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

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

Бр. 09-1332/1 
25 март 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
на стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 12 од 22 март 1958 година објавува: 

Одлука за ослободување на сојузите на за-
дружните штедилници од уплатата на придонесот 
за општествени инвестициони фондови; 

Решение за Редиоте девизи јата Белград како 
установа со самостојно финансирање; 

Наредба за определување општинските народни 
одбори во градовите и индустриските центри што 
можат да установат евиденција и контрола на це-
ните и да ги определуваат највисоките продажни 
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цени на мало за одделни прехранбени производи 
односно да го определат начинот за формирање 
на тие цени; 

Правилник за задолжителното општо о б р а з а 
вание на штитениците на заводите, домовите и при-
фатилиштата за воспитно запуштените деца и мла-
дината; 

Правилник за полагање испити на приватните 
ученици во економските средни училишта; 

Правилник за посебните услови за основуЕање, 
обновување и проширување на услужните стругари; 

Правилник за организацијата и работата на 
Геодетската управа на Народна Република Србија; 

Одлука за употреба на нераспоредените вишоци 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Белград од 1954 година; 

Решение за разрешување и именување членови 
на околиските изборни комисии за спроведување 
на изборите за народни пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Србија 

Во бројот 13 од 29 март 1958 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Заводот 

за статистика на Народна Република Србија; 
Одлука за утврдување нормите на придонесот 

за социјално осигурување за одделни гранки на 
осигурувањето; 

Одлука за курсевите за здобивање со основни 
знаења по хигиена на лицата зопослени во произ-
водството или во прометот на прехранбени про-
дукти; 

Решение за оснивање на Интернатот за соци-
јални работници во Белград како установа да само-
стојно финансирање; 

Правилник за организацијата к работата на 
Секретаријатот за општи стопанска прашања на 
Извршниот совет на Народното собрание на Народна 
Република Србија; 

Правилник за полагањето на завршен испит во 
мајсторските училишта. 

ч 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публике Хрватске, во бројот 10 од 12 март 1958 
објавуваат: 

Одлука за определување срокот за распишу-
вање на редовните избори за работнички совети во 
1958 година; 

Објава од Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање народни пра-
теници за Републичкиот собор на Саборот на На-
родна Република Хрватска; 

Објава од Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање народни пра-
теници за Соборот на производителите на Саборот 
на Народна Република Хрватска; 

Решение за оснигањето на Општинската кому-
нална установа Вир је; 

Исправка на Правилникот за квалитетот и на-
чинот на пакување и означување и за транспортот 
на посадочниот овошен и лозен материјал што се 
става во промет. 

Во бројот 11 од 21 март 1958 година објавуваат: 
Уредба за измена на Уредбата за организаци-

јата на шумарската служба; 9 
Одлука за утврдување на нормите на придоне-

сот за социјално осигурување за одделни гранки ра 
осигурувањето; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ' 



Страна ЗОО — Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 2 април 1953 

Решение за именување Комисија за службе-
нички работи на Извршниот совет на Народна Ре-
публика Хрватска; 

Решение за именување Комисија на Извршни-
от совет на Народна Република Хрватска за става-
ње предлог за признавање на пензија според чле-
нот 73 став 2 од Законот за пензиското осигуру-
вање; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за квалитетот, начинот на пакувале и 
означување и за транспортот на посадочниот ово-
шен и ло?ен материјал што се става во промет; 

Наредба за измена на Наредба за спречување и 
сузбијање на ти ]оот ка ј живината и белата грижа 
ка ј пилињата. 

УРАДИМ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„У рад ни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 7 од 8 март 1958 година објавува: 

Објава за потврдените кандидатури за избори-
те за народни пратеници на Народното собрание на 
Наредна Република Словенија. 

Список на вештаците — стручњаци за одделни 
гранки на стопанството на подрачјето на Народна 
Република Словенија. 

Во бројот 8 од 20 март 1958 година објавува: 
Решение за именување управен одбор на но-

винската установа „Урадни лист људске Републике 
Словеније"; 

Наредба за пренесување работите во Околиски-
от суд во Ормож; 

Правилник за оснивањето, работата и органи-
зацијата на болничките одделенија во здравствените 
установи 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 

„Службени лист Народне Републико Босне и 
Херцегових" во бројот 7 од 1 март 1958 година 
објавува: 

Уредба за укинување на Советот за прашања 
на научноистражувачката работа; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за посебните ловишта; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
оковување Управа за имотно-правни работи на 
НР БиХ; 

Одлука за утврдување срокот за распишување 
на изборите за работнички совети на стопанските 
претпријатие на територија на Народна Република 
Босна и Херцеговина; 

Решение за измена на Решението за именува-
ње околиски изборни комисии за спроведување на 
изборите на републички народни пратеници; 

Решение за Детското опоравилиште во Цавтат; 
Исправка на Одлуката за определување местата 

во кои може да се врши продажба на земјишта по 
пат на Јавно Наддавање. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

204. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за царинското постапување со суво-
земните моторни возила во меѓународниот 
патнички сообраќај — — — — — — 289 

205. Наредба за пресметување на личните до-
ходи што се засметуваат во вредноста на 
недовршените производи, полупроизводи-
те и готовите производи — — _ _ _ _ _ 289 

206. Наредба за определување на подрачјата 
на кои одделни претпријатија за обработ-
ка на тутун ќе го контрахираат тутунот 290 

207. Наредба за дополнение на Наредбата за 
у а п с и т е за пуштање во промет на цига-
рињата „Драва" — — — — — — 290 

208. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за коефициентите за пресмету-
вање на разликата во цените при извозот 
и увозот на определени производи и 
услуги — — — — 290 

209. Наредба за дополнение на Наредбата за 
продавање на странски средства за пла-
ќање за подмирување на основните по-
треби на репродукцијата и на личната 
потрошувачка — — — — — — — 291 

210. Упатство за спроведување на Уредбата за 
давање кредити на земјоделските задруги 
за остварување кооперација во селскосто-
панското производство — — — — — 291 

'211.,Општо ..упатство за спроведување на кон- * \ 
курси за пополнување на местата на на- / 
етапниот и воспитниот персонал — — 293 

212. Решение за рангот на училиштата, курсе-
вите и испитите — — — — — — — 295 

213. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на прехран-
бените продукти и за условите за нивно-
то производство и промет — — — — 

214. Решение за пуштање во оптек на нови 
редовни поштенски франко марки од 10 
и 15 динари — — — — — — — 

215. Решение за пуштање во промет на - по-
штански пликови со нова марка од 15 дин. 

216. Решение за определување продажната 
на на цигарињата „Филтер 57" — — — 

217. Решение за југословенските стандарди за 
подложни плочки за осигурувале — — 

290 

297 

297 

297 

293 

218 Решение за југословенскиот стандард за 
моноблок тркала за шински возила — — 298 

219. Решение за југословенските 
за жлебни споеви — — — 

стандарди 
293 

293 
220. Решение за југословенските стандарди 

за гуми и наплатки за велосипеди — — 

221. Решение за југословенските стандарди 
за оцетна киселина — — — — — — 299 
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