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520. 
Врз основ/а на членот 73 став 1 точ. 1 и 6, во 

врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот 
Закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 
2 од Уредбата за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВО!^ НА 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА в о ДАНСКА НА СТЕПЕН НА АМБА-

САДА 
1. Пратеништво^ на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија во Данска се подига на степен 
на амб-асада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршуваше на оваа 
одлука. 

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

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 303 
16 септември 19-57 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

521. 
Врз основа на членот 26 од Уредбата за распо-

делба на вкупниот приход на стопанските организа-
ции („Службен л-ист на ФНРЈ", бр. 16/57), а во со-
гласност со Сакретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет, сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ 
ИЗНОСИ НА ДОДАТОЦИТЕ, НАДОМЕСТОЦИТЕ 
и ИЗДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО 
ЅЛАТИ ПРЕД УТВРДУВАЊЕТО НА ДОБИВКАТА 
в о ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Вб Наредбата, за највисоките износи на до-
датоците, надоместоците и издатоците што се при-
знаваат како плати пред утврдувањето на добивката 
во определени стопански организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/57) во точката III под 3 во 
текстот под д) зборовите: во височина најмногу 
до 10%" се менуваа^ и гласат: „ - во височина од 
30%". 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1957 година. 

Бр. 15643 
9 септември 1957 година 

Белград 

Државен секретар 
%а работи на финансиите, 

Авдо ХумОц д, р, 

522. 
Врз основа на членот 20 од Уредбата за деви-

зното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) 
и членот 27 од Правилникот за извртување на За-
конот за регулирање платниот промет со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 73/45, 18/48 и 53^52), 
а во врска со членот 2 оддел I под о) точка И 
алинеја 1 и членот 2 оддел I под а) точка 38 али-
неја 4 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56, 43/56 
и 21/57), сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА КУПОПРОДАЖБА НА СТРАН-
СКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА РЕОСИГУРУВАЊЕТО НА АВИОНИ И ПРЕ-
КУМОРСКИ БРОДОВИ, КАКО И ЗА ПОСТАПКА-
ТА с о СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ 
ОСТВАРЕНИ ПО ОВОЈ о с н о в о д НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ НА ШТЕТИТЕ НАПЛАТЕНИ ОД СТРАН-

СКИ РЕОСИГУРИТЕЛИ 
1. Државниот осигурите л ен завод (ДОЗ) ќе до-

бива непосредно од Народната банка странски сред-
ства за плаќање потребни за плаќање премии на 
реосигурувањата во странство по осигурувањата на 
авиони и прекуморски бродови и на други трошоци 
во врска со настанатите штети на нив, и тоа по 
пресметковниот курс. 

2. Сите странки средства за плаќање што ќе 
му бедат до значени од странски реосигурители на 
име нивни удел во надоместокот на настанатата 
штета по основот на реосигурувањето од точката 1 
на оваа наредба Државниот осигурителен завод 
(ДОЗ) ќе И ги отстапува на Народната банка, исто 
така по пресметковниот курс. 

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

Бр. 17814 
7 септември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

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

5 2 3 -
Врз основа на членот 21 ст. 3 и 4 и членот 22 

ст. 1 и 2 од Уредбата за краткорочните кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 31/56), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите издава: 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОЛАГАЊЕ ГАРАНТЕН 
ИЗНОС НА ИМЕ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПО ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ в и д о в и КРЕДИТИ 
I. По кредитите кај банките и штедилниците 

предвидени со, оваа наредба, задолжително ќеI се 
полага гарантен износ во готови пари на име обе-
збедување на одобрениот кредит. 

Гарантниот износ од претходниот став се по-
лага во височина, и тоа: 

1) по кредитите одобрени на стопанските орга-
низации за покритие на запасите на некурентни 
стоки, на сомнителните и ненаплативите побару-
в а ш , во височина од 10% до 20% од износот на 
Одобрениот кредит! 
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2) по кредитите одобрени на стопанските орга-
низации за покритие на привремената загуба според 
периодичната пресметка, а која загуба не можела 
да се покрие од средствата на резервниот фонд или 
од други извори на средства на стопанските орга-ч 
ни задим, и тоа: 

а) на стопанските организации од областа на 
селското стопанство — во височина од 5% до 10% од 
износот на одобрениот кредит, 

5) на стопанските организации од другите сто-
пански области — во височина од 10% до 20% од 
износот на одобрениот кредит; 

3) по кредитите одобрени на стопанските орга-
низации во постапка на присилна ликвидација, за 
извршување на текуштите и веќе започнатите работи 
како и за покритие на трошоците во постаката ^а 
присилна ликвидација — во височина до 10% ОД 
износот на одобрениот кредит. 

Височината на процентот на гарантниот износ 
кој ќе се применува ка ј сите банки и штедилници 
ја определува Управниот одбор на Народната бан-
ка во границите на процентите наведени во прет-
ходниот став. 

II. Гарантниот износ од точката I на оваа на-
редба го" полага барателот на кредитот. 

Ако барателот на кредитот нема средства за 
полагање гарантен износ, гарантниот износ е дол-
жен да го положи давателот на гаранцијата ако е 
кредитот одобрен под услов давање обезбедување 
во вид на гаранција. 

Гарантниот износ од името на барателот на кре-
дитот или на гарантот може да го положи и некој 
друг орган или организација, ако со важечките про-
писи не е предвидено поинаку. 

III. Стопанската организација може за полага-
ње гарантен износ да употреби средства од фондот 
за самостојно располагање и средства од резервниот 
платен фонд. 

Задружната организација, кога нема средства 
во фондот за самостојно располагање, може за по-
лагање на гарантниот изнск^ да употреби и средства 
од уплатените удели на задругарите. 

Политичкотериторијалната единица може за по-
лагање гарантен износ да ги употреби, ако со по-
себни сојузни прописи не е определено поинаку, 
средствата од својот инвестиционен фонд што спо-
ред важечките прописи можат да се користат за 
инвестирање во основните средства, средствата на 
буџетските фондови, како и средствата на буџет-
ските и вонбуџетските приходи. 

IV. Гарантниот износ се полага на посебна смет-
ка кај банката или штедилницата што го одобрила 
кредитот, и давателот на гарантниот износ не може 
да располага со овие средства се' додека не биде 
исплатен кредитот за чие обезбедување биле поло.-
жени овие средства. 

V. По исплатата на кредитот банката е должна 
да го врати положениот гарантен износ. Ако кре-
дитот се враќа во рати (отплати), банката 4 на дава-
телот на гарантниот из^ос, на негово 'барање, ќе му 
враќа сразмерен дел од положениот гарантен износ. 

Ако кредитот за кој е положен гарантен износ 
не биде вратен во срокот, за наплата на тој кредит 
банката може да го употреби гарантниот износ. 

VI. Банката кај која се водат сметките на сред-
ете 31 а на корисникот на кредитот или на гарантот 
нг^о служат како обезбедување по одобрениот кре-
дит кај друга баг^ Р должна по барање од бан-
ката што го одобрила кредитот да врши наплата 
на косттигот на товар на тие средства. 

. VII. Обезбедувањата по сите кредити з а ј бан-
ките и штедилн-иците дадени во вид на гарантни 
износи пред влегувањето во сила на оваа наредба, 
остануваат во важност до исплатата на кредитите 
на кои тие обезбедувања (гарантни износи) се од-
не-суваат. 

По кредитите кај банките и штедилниците одо-
брени пред влегувањето во сила на оваа наредба, 
а кои не се наведени во точката I на оваа наредба, 
нема да се полага гарантен износ ако веќе не бил 
положен. 

VIII. Технички упатства за примена на оваа 
наредба, мои се задолжителни за сите банки и ште-
дилници, издава Народната банка. 

IX. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престануваат да важат: 

1) Одлуката за депонирање гарантни износи од 
страна на даваните на гаранции по краткорочните 
кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55); 

2) Одлуката за депонирање гарантен износ од 
страна на стопанските организации по кредитите за 
дополнителните обртни средства („Службен лист 
на ФНРЈ", бр., 14/55 и 23/56); , 

3) Наредбата за депонирање гарантни износи 
по кредитите за дополнителни обртни средства на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56). 

Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
стануваат да важат и сите прописи донесени врз 
основа на прописите наведени во претходниот став. 

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

Бр. 13290/1 
17 септември 1957 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи 
на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, с. р. 

524. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а во 
вј^ска со членот 7 оддел 1 став А под а) точка 6 
алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на со,јузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Ко-
митетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-

тување на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57) во точ,ката I одделот А во 
гранката 216 — Домашна преработка на селскосто-
пански производи, текстот под 1 се менува и гласи:' 

„1. Сува слива 0,80"; 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на И З Е О З склучени од тој ден. 

П. бр. 336 
20 септември 1957 годирч 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Комитетот за 
надворешна трговија 
Државен потсекретар, 

Ивица Гретиќ, с. р. 

525. 
Врз основа на точката X од Одлуката за надо-

местокот (регресот) при купувањето на вештачки 
ѓубриња и средства за заштита на растенијата за 
потребите на селското стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/56, 34/57 и 38/57), сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на финансиите про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕЛА! 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) 
ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА' 
И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА -СЕЛСКОТО -СТОПАНСТВО 

1. Во Упатството за примена на Одлуката за 
недоместокот (регресот) при купувањето на вештачи 
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ки ѓубриња и средства за заштита на растенијата 
за потребите на селското стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр.̂  34/56 и 44/56) текстот на ст. 1, 2 и 3 
од точката 3 се менува и гласи: 

„Земјоделските задруги, задружните стопански 
органи-зации и селекостопанските апотеки, кои спо-
ред одредбата на точката I под 2 од Одлуката за 
надоместокот (регресот) при купувањето на вештач-
ки ѓубриња и средства за заштита на растенијата 
за потребите на селското стопанство, вршат про-
дажба на вештачко ѓубре на индивидуалн-ите сел-
скостопански производители, го остваруваат надоме-
стокот (регресот) врз основа на фактурата за извр-
шеното купување на вештачко ѓубре, која содржи 
податоци од точката 2 на Упатството' за примена 
на Одлуката за надоместокот (регресот) при купува-
њето на вештачки ѓубриња и средства за заштитд 
на растенијата за потребите на селското стопанство." 

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

Бр. 18653 
18 септември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хума, с. р. 

526. 
Врз основа на точката I под 1 од Одлуката за 

овластување Одборот за просвета да донесува ре-
шенија по работите од 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 републ.ичките органи па управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за просвета 
и култура на Сојузниот извршен совет, со согла-
сност од Одборот за просвета и култура на Соју-
зниот извршен совет, донесува 

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

I 
На опремата два класа сред-но учили.ште за 

општо образование (гимназија) и' одговараат сле-
дниве училишта и курсеви: 

— Во Федеративна Народна Република Југо-
славија 

1) шестмесечниот ветеринарен курс за ветери- ' 
парни бо линч ари. дезинфектори и санитари во Са-
раево, Бања Лука и Дервента, со претходно завр-
шено најмалку основно училиште: 

2) шестмесечниот Државен курс за едиообразно 
книговодство во Кула од 194Ѕ година, со претходно 
завршено најмалку основно училиште; 

3) едногодишниот Курс на Комисијата за др-
жавна контрола на ФНРЈ во Белград, со претходно 
завршено најмалку основно училиште: 

4) Административната едногодишна школа во 
Качзник, завршена од 1949 година, со претходно 
завршено најмалку основно училиште. 

II 
На опремата неполно средно училиште за оп-

што образование (гимназија^ и' одговараат следните 
училишта и курсеви: 

А — Во предвоена Југославија 
Исламската женска верска школа во Сараево, 

завршена до училишната 1939/40 година, со прет-
ходно завршено основно училиште и положен при-
емен испит. 

Б - Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) Двегодишното земјоделско училиште од општ 
смер во Нуштар, ед претходно завршени најмалку 
два класа средно или на него рамно училиште, до-
дека лицето со оваа спрема останува во струката; 

2) Административната едногодишна школа во 
Кафеник, звршена од 1949 година Со претход,но за-
вршени најмалку два класа средно или на него 
рамно училиште; 

3) нижпте домаќински школи со завршен испит, 
во траење од четири години, завршени на терито-
ријата на НР Босна и Херцеговина, со претходно 
завршено најмалку основно училиште; 

4) шестмасечниот Државен курс за еднообра-
зни) книговодство во Пула од 1949 година, со прет-
ходно завршени најмалку дв-а класа средно или на 
него рамно училиште, додека лицето со оваа спрема 
останува во струката. 

III 
На опремата шест класа средно училиште за 

општо образование (гимназија) и' одговараат след^ 
ките училишта и курсеви: 

А - Во предвоена Југославија 
— државните машки занаетчиски школи во 

траење од четири години, со положен завршен 
испит, со претходно завршени најмалку два класа 
средно или на него рамно училиште; 
В - Во Федеративна Народна Република Југо-

славија 
-1) тригодишното Занаетчиско училиште во Ско-

пје (електромагнетски, градежен и текстилен отсек) 
со завршен испит, во времето од 1946 до 1953 година, 
со претходно завршени најмалку два класа средно 
или на него рамно училиште, додека лицето со 
оваа спрема останува во струката; 

2) едногодишниот Педагошки курс за воспитани 
при Учителската школа во Пула, со завршен испит, 
со претходно завршено најмалку неполно средно 
училиште со пололсена мала ма тура или на него 
рамно училиште; 

3) машките занаетчиски училишта во траење 
од четири години, со положен завршен испит, со 
претходно завршени најмалку два класа средно или 
на него рамно училиште; 

4) двегодишната Комунална градинарска школа 
во Сремска Каменица, завршена од 1954, со прет-
ходно завршено неполно средно училиште со поло-
жена мала матуоа или на него ралшо училиште. 

IV 
На опремата полно средно училиште за општо 

образование (гимназија) и' одговараат следниве учи-
лишта и курсеви: 

А — Во предвоена Југославија 
1) Државната трговска школа во Сплит (за ма-

шки деца и девојчиња), со завршен испит, завршена 
до нејзиното претворање во трговска академија, 
односно заклучно - до 1920 година, со претходно за-
вршено н а ј м а л а неволно средно училиште и по-
ложена мала матура, или со неполно средно учи-
лиште и завршен преправен курс, додека лицето со 
оваа епнема останува во струката; 

2) Словенечката трговска школа во Трст, за-
вршена но времето од 1911 до 1919 година; 

3) државните трговски школи во траење од нај-
малку две години, со положен завршен испит, за-
вршени до претворањето на истите во државни тр-
говски академии односно до 1926 година, со прет-
ходно завршено најмалку неполно средно училиште 
со положена мала матура или на него рамно учи-
лиште, додека лицето со оваа спрема останува во 
струката; 

4) државните трговски школи во траење од нај-
малку две години, со положен завршен испит, заг 
вршени од 1926 година, со претходно завршено нај-
малку неполно средно училиште со положена мала 
матура или на него рамно училиште, и положен 
стручен испит во смисла на точката 42 под В оддел 
IV од Решението за рангот на школите и курсевите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52), додека лицето 
со оваа спрема останува во струката. 

Б - . Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) едногодишниот среден геодетско-рударско-
мерачки курс од 1948 година, со претходно завршено 
рудапеко училиште или завршени најмалку шест 

- 2) Школата за слепи физиотерапеути и масерка 
при Заводот за спортска медицина на Институтов 
за физичка култура во Белград, во траење од три 
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години, со претходно завршено неполно средно учи-
лиште со положена мала матура или на него рамно 
училиште. 

V 
На опремата на виша школа и' одговараат след-

ните школи и курсеви: 
А — Во предвоена Југославија 

— Уметничкото одделение на Деловодската шко-
ла при Држа,вната обртна школа во Загреб, со по-
ложен завршен испит, во траење од три години, со 
претходно завршено неполно средно училиште со 
положена мала матура или на него рамно училиште, 
и со претходно завршена четиригодишна државна 
Обртна школа. 

В — Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) Вишата школа за медицински сестри во Љу-
бљана, во траење од три години; 

2) Вишата школа за физиотерапеути во Љу-
бљана, во траење од две години; 

3) Вишата школа за рентгенски помошници во 
Љубљана, во траење од две години; 

4) Сојузната предњачко-тренерска школа во 
Белград, со право на јавност, во траење од две 
години. 

5) Школата за социјални работници во Љубља-
на, во траење од две години; 

6) Едногодишниот курс за спремање наставници 
на нижи средни училишта и прогимназии при -'Ви-
шата педагошка школа во Белград со положен ди-
пломски испит, завршен во 1946 година, со претход-
но завршено полно средно училиште со положена 
матура или на него рамно училиште. 

VI 
Рангот на училиштата, курсевите и стручните 

испити утврден со ова решение не го определу-ва 
односот на едно училиште спрема друго, со цел за 
признавање извесни класови или испити од еден 
вид училиште за премин односно продолжување на 
школувањето во друг вид училиште, туку може да 
им служи на надлежните органи како основ за опре-
делување на стручната спрема при регулирањето 
на службеничките односи, пензиите и инвалид-
нините. 

VII 
Со одредбите од ова решение се дополнува Ре-

шението за рангот на школите и курсевите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 2300 
31 јули 1957 година 

Белград 
Секретар 

за просвета и култура на 
Сојузниот извршен совет, 
Богдан Осолник, с, р. 

527. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, поодувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи, и те-
лефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) и 
членот 1 точка 4 од Уредбата за наплата на при-
донесот за детската заштита за време -на траењето 
на Детската недела („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
42/54), Генералната дирекција на поштите, телегра-
фите и телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТђК НА ДОПЛАТНА 

ПОШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО 
ПОВОД ДЕТСКАТА НЕДЕЛА ВО 1957 ГОДИНА 

На 30 септември 1957 година ќе се пушти во 
оптек доплатна поштенска франко и порто марка 

Среда, Ш септември ШТ 

по повод Детската недела во 1957 година, секоја во 
вредност од 2 динари. 

Сликата на двете марки прикажува глава на 
пионер и пионорка во стилизација со знаме и ло-
воров венец (според пионерската значка). Под сли-
ката е вцртан натпис: „Југославија", а над неа 
текст: „Дечја недаља 1957" — се' со латиница. Озна-
ката на вредноста: „2" е во долниот десен агол на 
марката. На порто марката десно стои уште вер-
тикално зборот „порто" — со латиница. Бојата на 
франко марката е црвена и сива, а на порто мар-
ката светлооина и кафеава. 

Овие ма,рки ќе бидат во продажба и задолжи-
телна употреба како доплатни поштенски марки за 
време траењето на Детската недела-, од 30 септември 
до 6 октомври 1957 година. 

Бр. 10-569 
9 септември 1957 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите И 
телефоните 

Го застапува 
Генералниот директор 

Помошник 
на Генералниот директор, 

Владимир Шеик, с. р. 
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520. Одлука за подигање на пратениитвото 
на Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Данска на степен на амба-
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521. Наредба з-а измени на Наредбата за нај-
високите износи на додатоците, надоме-
стоците и издатоците што се признаваат 
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523. Наредба за задолжително полагање га-
рантен износ на име обезбедување по о-
пределеќи видови кредити — — — 713 

524. Наредба за измена на Наредбата за кое-
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