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153. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОВ оА ШЈ^НИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОД-

НАТА ОДБРАНА 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува! Законот за измени и дополненија на Законот 
за народната одбрана, што га усвои Сојузната на-
водна скупштина на седницата на Сол'уснио-т собор 
од 26 март 1957 година. 

ПР бр. 5 
29 март 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тѕигге, е. р. 
Претседател 

иа Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О В 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА 
Член 1 

Во Законот за народната одбрана, во членот 69 
до ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

,ЈЃ1о исклучок од одредбата на поетходниот став, 
на јредовн-идее студенти ка факултетите, вишите учи-
лишта и други училишта рамни на факултетите, 
чие редовно школување трае десет семестри или 
повеќе, обврската за стапување на служење на вое-
ниот срок трае до крајот на годината во која обвр-
зникот-регрут навршува дваесет и осум години 
возраст.51 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во членот 71 по ставот 2 се додаваат три нови 

става, кои гласат: 
„Служењето на воениот срок трае една година и 

за обврзникот-регрут во чие семејство нема ниеден 
друг член способен за работа и стопанисување, кое 
се издржува исклучиво од неговиот личен труд, и 
чиј основен данок на доход од селското стопанство 
или каков и да е друг приход не го надминува из-
носот што го утврдува Сојузниот извршен совет. 

Како семејство во смисла на претходниот став се 
смета заедница на сродници по крв што живеат во 
исто домаќинство, која составува економска целина. 

Како неспособни за работа и стопанисување се 
сметаат членовите на семејството што се во времето 
кога е обврзникот-регрут повикан на регрутирање 
обоено на служење на воениот срок или во текот на 
служењето на воениот срок: 

1) помладо од осумнаесет години возраст, а в по-
стари,, во до навршената дваесет и трета година 
возраст ако се на редовно школување во средно 
училиште, а до навршувањето на дваесет и седум 
Односно дваесет и осум години возраст ата се шко-

луваат на факултет или на која и да е друга висока 
или виша школа; 

2) машките членови постари од шеесет години 
возраст, а женските од педесет години возраст, а и 
помлади еко од страна на воената л-екарска коми-
сија се огласени за постојано неспособни за рг,Гпта.5' 

Член 3 
Членот 72 се менува и гласи: 
,.На син единец не може да му се определи слу-

жење тригодишен воен срок. 
Ако во заедничко домаќинство живеат двајца 

обврзници регрути, служењето на тригодишен воен 
срок може да му се определи само на помладиот. 
Ако во заедничко домаќинство, живеат повеќе од 
двајца обрзници-регрути, служењето на тригодишен 
воен срок може да им се определи само на половина 
односно на помалиот дел ако е нивниот број не-
по реи/3 

Член 4 
Во млеко г 74 став 1 на крајот од точката 2 сѕ 

бришат точката и запирката и се додаваат зборовите: 
,,односно до навртените дваесет и осум годшш воз-
раст, ако редовното школувале трае десет семестри 
шш повеќе;". 

Член 5 
Во членот 88 последниот став се менува и гласи: 
,,На семејството чиј единствен хранител е по-

викан на служење на воениот срок или на друга 
служба, му припаѓа за времето на таа служба помош 
според прописите што ги, донесува Сојузниот извр-
шен совет. Со тие прописи ќе се определи кои лица, 
покрај лицата од членот 71 на овој закон, се сметаат 
како единствени хранители на семејството." 

Член 6 
Во членот 92 на крајот од ставот 3 се брише 

точката и се додаваат зборовите: „односно дваесет и 
осум години возраст ако редовното школување трае 
десет или повеќе семестри". 

Член 7 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат и на 

лицата што на денот на влегувањето во сила на 
овој закон ќе се затекнат на служење на воениот 
срок. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила по истекот на триесет 

дена по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

154. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗ-

НИОТ БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОДИНА 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите за општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Републичка Ју-
гославија и за сојузните органи на власта^, се про-
гласува Законот за измени на Законот за буџетот 
де Федеративна Народна Републик-а Југославија 
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(Сојузн-иот буџет) за 1957 година, што го усвои Со-
јузната' народна скупштина па седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 март 1957 година и на седницата 
на Соборот на производиг л-ите од 26 март 1967 го-
дина 

ПР бр. 3 
29 март 1967 тодорка 

Београда 
Претседател тла Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

па Сојузната народна скупштина 
Петар Стамболиќ, с. р, 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за буџетот на Федеративна Народ-

на Република Југославија (Сојузниот буџет) "Ја 1057 
годана во членот 1 одредбите под I и III се мену-
ваат Ј4 г,ласат: 

,Д Сојузен буџет; 
со приходи од Динари 255.491,000.000.— 
со расходи од Динари 2Ф5.491,000.000 

,ЈП буџетски фондови 
со лритек на средствата од 

Динари 259.883,637.000.— 
со /потрошувачка на сред-

ствата од Ди,нари 256.101,618.О0О.— 
со остаток та средствата од 

Динар-и 3.787, 
Член 2 

Во буџетот на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија се вршат следениве измени: 

I 
Ме приходите; 
Во 1 дел — Приходи од стопанското, 2 раздел 

- Дел на сојузниот данок на добивка, п.артија 2 
- Делот на сојузниот данок на добиека се нама-
лува за Динари 5.183̂ 000.000.— 1ака што ова-а пар-
тија да изнесува Динари 30.225,000.000.— а вкупно 
2 раздел Дин-ари 30.229,000.000.—. 

Н-о 1 дел — Приходи од стопанството, 3 ра-з-
дел - Дел на придонесот за буџетите од добива 
кпа , партија 3 — Делот на придонесот за буџети-
те е-д добивката се намалува за 7.330,000.000.— така 
што оваа партија да изнесува Динари 39.032,000.000.— 
а вкупно 3 раздел - Динари 39.0325(ХИ). ООО.-,, 

Вкупниот износ на I дел - Приходи од сто-
панството се намалува за Динара 12.513,000.000. -
така да изнесува 251.481,000.000.—. 

Вкупниот износ на приходите па буџетот на 
Федеративна Народна Република Југославија се 
намалува за Дииаои 12.513,ООО.000.-- така да изне-
сува Динари 255.491,ООО.ООО.-, 

Во рекапигул аци јата на приходите 1 дел - при-
ходи од стопанството место „264.004,000.000.—м се 
става ,.251.491,000.000.—" а во „вкупно приходи" ме-
сто ..263.004.000.000.—" се стаса „255.4^91,000.000 

II 
Бо расходите, 63 раздел — учество на народ-

ните републики во сојузниот данок на промет, 8 
дел — Дотации, партии 8—300 учество ада народ-
ните републики во сојузниот данок на промет: 

Позицијата 1 — Народна Република Србија -
се Намалува за Динара 5.124.000 ООО — така да из-
несува Динари 17.230,000 ООО.—. 

Позицијата 2 - Наводна Република Хрватска -
- се намалува за Динари 3.118,000.000. - така да 
изнесува Динари 3.2Ф9,000.000.—. 

Позицијата 3 - Народна Република Сло,ве-нија 
- се намалува за Динари 3.073,000.000.— така да 
изнесува Динари; 427,000.000.—, 

Позицијата 4 - Народна Република Воена и 
Херцеговина — се намалува за Динара 658,000.000.— 
така да ^изнесува Динари 7.711,000 000.—. 

Позицијата 5 - Народна Репу: лика Максдгшп-
ја — се намалува за Динари 580,000 000 —4 тѕкј да 
изнесува Динарч 7.421,000.000.—. 

Повици јата 6 - Народна Рег.убли,ка Дрпа Гора 
- се зголемува за Динари 49.000.000 - така да из-
несува Дина,да 4.936,000.000.—. 

Вкупниот и-з-нос на 63 раздел - Учество нл на-
родните ретV алики во сојузниов данок на промет -
партии 8—300 се намалува за Динари 12.513,000.000 -
така да изнесува Динари 41.024,000.000 

Вкупниот износ па расходите на буџетот на 
Федеративна Народна Рес,чбл^х^ југославија се 
намалува за износот од Денари ШЛ3,000.ООО.- га-
ка из-несува Дин-ари 255 401,000 000.— 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со дават м-а обја-

вувањето в--о „Службен лист :п ФНРЈ'5. 

155. 
Врз сенова па членот 15 точча 6 од Усга^нл^ 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на вл^ггѕ. 

Сојузната народна скупштина, па седницата н-а 
СОЈУЗНИОТ собор од 26 март 1957 год.ина и на седни-
цата ВД Соборот на ен 73 в гадителит е од 26 -март 
1957 година, донесе 

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

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1957 ГОДИНА 

1. Во Сојузниот општествен план за 1057 го-
дишна во ста.вот 4 одделот 1, главата XIII по зборо-
вите: .. се л скоетшта^ски машини'4 се додаваат збо-
ровите: „односно кога прода-ваат работен доби-ток 
заради набавка па трактори", 

Во оддело-т 4 под а) се бришат зборовите: „тр-
говските претпријатија и дуќашг за примат на сел-
окостопатак прехранбени ттрокзводк п \ а на кра-
јот на текстот место точка и запирка се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „трговските п-ре-т-
пријатија п дуќани што се регистрирани и прете-
жно вршат промет во струката овошје, зеленчук 
и преработки од овошје ш залшчук или. во стру-
ката прехранбена проду-кти, градежните претпри-
јатија, грздежво-зашетчисгсите претпријатија и 
гргдежно-меитажните претпријатија". 

Во одделот 4 се брише текстот п-од б). 
Досегашниот текст под в) и г) ста пуш текст 

под б) и в). 
2. Во ставот 2 под г) одделот 2 главата XIV ик) 

зборовите: „претпријатијата на електростотанство-
то" се става запирка и се додаваат збировите: 
„елек^ростопшцжите заедници". 

Во ставот 3 текстот под 6) се менува и гласи' 
„трговските стретгаријауија и дуќани што се реги-
стрирани и претежно вршат промет во струката 
овошје, зеленчук и преработки од овошје и зелен-
чук или во струката прехранбена продукти - аа 
магацините за складирање на производи", 

3. По главата XVII се додава нова глава, која 
гиаш: 
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„Г Л А В А х у н а 
РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Со цел- за давање поголем материјален потти,к 

за зголемување иа продуктивноста на трудот тх на 
општи о г успех во работењето на стопанските ор-
хаѕшзации, а до донесувањето на посебен закон, ра-
споделбата на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации ќе се врши според начелата утвр^^н 
во оваа гла-ва. 

1 
1. С^огк^ек' ате организации на индустријата, 

сообраќајот, надворешната трговија и шумарството 
ќе ја вршат расподелбата на вкупниот приход спо-
ред принципите утврдени во досегашните прописи за 
расподелбата ча вкупниот приход, со тоа што овие 
организации, освен организациите во шумарството, 
имаат право на посебно учество во добивка,та. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на претпријатијата на патниот сообраќај, на 
претпријатијата за производство еа градежна ма-
теријали и на мелничките претпријатија, 

На посебно учество во добив-ката имаат приво 
оние стопански организации што во однос на 1956 
година ќе ја зголемат во 1957 година добивката 
спрема збирот на добивката и платите, 

На зголемената добивка не се плаќа сојузен 
данок на добивка. Износот што му одговара на со-
јузниот данок на добивка и припаѓа на стопан-
ската организација како посебно учество во до-
бивката. 

2. Износот на посебното учество во добивката 
стопанските организации самите го расподелува^ па 
даатите и овотг фондови. 

2 
1. Сите други стопански организации во распо-

делбата на вкупниот приход го утврдуваат доходот. 
Остварениот доход се расподелува: на дел за опште-
ствените инвестициски фондови (придонес За оп-
штествените и-нвестициони фондови), на Дел за 
лични доходи на одделни работници и па дел за 
фск^цовите на стопанските организации. 

Нормите на придонесот за општествените ин-
вестициони фондови во 195г/ година не можат да 
бидат поголеми од половина на издвојувањето во 
општествените фондови и во фондовите на стопан-
ската организација според остварениот доход во 
изминатата година. 

Стопанската организација, по одбивањето на 
придонесот за општествените инвестициони фондо-
ви, го утврдува делот за своите фондови, а остато-
кот од доходот го расподелува на летчгш доходи на 
одделни работици. 

Народниот одбор на општината може да опре-
дели стопанската организација да е должна во 
своите фондови да внесе најмалку износ што му 
одговара па придонесот за општествените инвести-
циони фондови. 

2. Од личните доходи на одделни работници 
па стопа-нските организации се плаќа придонес за 
буџетите (придонес за буџетите од личниот доход) 
по нормите утврдени со овој шал. 

3. Рударските претпријатија го плаќаат рудар-
ск-иот оридшее зависно од природните и другите 
услови на рударските експлоатација. 

Основица на рударскиот придонес може да би-
де и остварениот промет на рударството претпријатие, 

3 
Во 1957 година општествените приходи што про-

излегуваат од расподелбата на вкупниот приход на 
стопанските организации се расподелуваат на след-
ниве буџети односно општествени фондови: 

а) придонесот за општествените инвестициони 
фондови - на сите општествени инвестициони фон-
дови; 

5) придонесот за буџетите о^ добивката - на оу-
цечите на општината, околијата, народната републи-
ка и федерацијата; 

в) рударскиот придонес - на стопанските ре-
зерви на федерацијата; 

г) сојузниот данок од доходон на трговските 
претпријатија и дуќани - на стопанските резерви 
на федерацијата; 

д) придонесот за буџетите од личниот доход -
на буџетите на општината, околијата и народната 
република, 

ѓ) земј арената - . па буџетите на ошнтишпс и 
околиите и на општествените ѕшвеетициони фо н-
дов, л на општините и околиите; 

е) износите на паушалниот придонес и на . 
цехот што го плаќаат определени видови трговци, 
угостителски, занаетчиски и комунални прегориј 
тдаја и дуќани - на буџетот на општината односни 
на општествениот иевестицдоонш фонд на ши,-
ната; 

ж) сите придонеси и други давања ага комунал-
иите претпријатија и дуќани — на буџетот на ол-
штетата односно на општестве-ниот инвестициони 
фонд на општината. 

Другите општествени приходи (приходите на 
џегите и фондовите) се расподечуваат според в, -
жечхи те прописи. 

Федерацијата, народните републики, околииг^ и 
општините го установуваат со општествените пла-
нови своето учество во одделни приходи од ст. 1 и 2 
на овој оддел наменети за буџетите односно оп-
штествените инвестициони фондови, по одбивања-
на оној дел што П припаѓа на пови-соката поли-
тичко-територијална единица. 

Учеството на пол итг1чхо-територи јал нито един-и-
ци во одделни приходи од претходниот ст.^ се 
утврдува во ист процент или според елиакчп ме-
рила. 

Ако општеств-ашо! приход им припаѓа и па 
буџетот и на фондовите, со општествените планови 
на соодветната политичко-територијална единица 
ќе се утврди КОЈ дел од тој приход му припаѓа н I 
буџетот, а кој дел на фондовите 

4 
Се овладува Сојузниот извршен совет ^а до-

несува уредби и други прописи за спроведувањето 
на начелата у Iордени во оваа глава, како и про-
писи за финансирањето на социјалното осигурува-
ње. Во тие прописи Сојузниот извршен совет мо-
же да' определи кои повреди на прописите со 
сметаат како стопански престапи и да ги определи 
казните за престапите извршени од страна ^г. сто-
панските организации. 

Уредбата за расподелбата на вкупниот д 
на стопанските организа-ции и Уредбата за плажите 
за работниците на стопанските организации, што ќз 
ги донесе т Сојузниот из-вршен совет во смисла п-а 
претходниот став, ќе и се поднесат дополнително на 
потврда на Сојузната народна скупштина." 

4. Во главата XVIII одделот 2 се менува таки 
што да гласи: 

„Не плаќаат данок на добивка електростопан-
ските заедници и претпријатијата во нивниот со-
ста-в." 

Во одделот 3, став 1, се брише зборот: „даг ен", 
а ида зборовите „на графичките претпријатија" ме-
сто запирка се става зборот „и" и се бришат збо-
ровите: „еа овластените претпријатија за ттрс^"" со 
жита, на мед жиците", како и зборовите: „на ечи ..1-
ј ал избраните семенски претпријатија, на селско-
стопанските машински станици, на специјализира-
ните работилници и сервиси за услуги и за попра-
вања на селскостопански машини и на селе':сто-
панските а лотски". 

Во одделот 3 по ставот 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

^Одредбите од претходниот став се однесуваа I' 
само на оние стопански организации што го распо-
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делу,ваат акутно? приход врз основа на утврду-
вањето на добивката." 

Досеганж-вкте ста-вови 2 и 3 стануваат ставови 
3 и 4. 

Во одделот 5 во ставот 1 место зборовите': „за 
општествениот инвестиционен фонд на околијата, 
односно општината" се ставаат зборовите: „за оп-
штествените инвестициони фондови", и по зборо-
вите: „на стопанската орган-изација" се додЈаваат 
згрозите: што го расподелува вкупниот приход врз 
основа на утврдувањето на добивката44, а во за-
главете на табелата наместо зборовите: ,,опште-
ствениот инвестиционен фонд на околијата" се ста-
ваат зборовите: „општествените инвестициони фон-
дови". 

Во одделот Ѕ, се брише ставот 3. 
Одделот 7 се брише. 

Норми на придонесот за буџетите од личниот доход на работниците (Општи поими на придонесот) 

Во одделот 8, став 1, во арапот ред и во за-
главете на табелата се бришат -зборовите: „на око-
лијата". 

5. Во главата XIX се бришат ставовите 1 и 2 
во одделот 2 како и одделот 3. 

6. По гл-а-вата XIX се внесуваат три нови глави, 
кои гласат: 

„ГЛАВА XIXа 
ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 

1 
Стопа.нските организации што го распод е дуваат 

вкупниот приход врз основа на утврдувањето на до-
ходот, го издвојуваат придонесот за буџетите од 
личниот доход на работниците според следниве нор-
ми на придонесот: 

од вкупниот месечен 
личен доход од динари Динари 

се плаод придонес 
за буџетите 

до 20.000 - 10% 
над 20.000 2.0004-15% од износот меѓу 
над 40.000 5.000+20% од износот меѓу 
над 60.000 9.0004-30% од износот меѓу 
над 100.000 21.000 + 40% од износот над 

20,000 и 40.000 динар,и 
40.000 и 60.000 динари 
60.000 и 100.000 динари 

100.000 динари 

Норми на придонесот за буџетите од личниот доход на селскостопанеките работници 

од вкупниот месечен се плаќа придонес 
личен доход од динари Динари за буџетите 

до 15.000 
над 15.000 — 10% од износот меѓу 15.000 и 20.000 динари 
над 20 ООО 500+15% од износот меѓу 20.000 и 40.000 динари 
над 40.000 3.500+20% од износот меѓу 40.000 и 60.000 динари 
на л 60.000 7.500+30% од износот меѓу 60.000 и 100.000 динари 
над 100.000 19.500+40% од износот над 100.000 динари 

На личниот доход на работниците што се запо-
слени во селскостопански организации и во општи 
земјоделски задруги а работат на ^селскостопан-
ски дејности за кои се плаќа, придонес за буџетите 
од личниот доход, овој придонес се плаќа според 
општата норма на придонесот 

2 
Во 1957 година народните одбори на општините 

не можат да пропишуваат придонес за буџетите од 
личниот доход на работниците што произлегува од 
посебното учество на стопанските организации во 
добивката како ни дополнителен придонес за буџе-
тите од личниот доход на работниците " 

„ГЛАВА Х1Х6 
РУДАРСКИ ПРИДОНЕС 

Рударскиот придонес се утврдува со прР1мена на 
нормата на рударскиот придонес врз остварениот 
промет на рударското претпријатие 

Рударски придонес плаќаат рударските прет-
пријатија што во 1956 година оствариле норма на 
добивката спрема платите (плати според тарифниот 
правилник и издатоци што се признаваат како пла-
ти, со придонесот за социјално осигурување и со 
придонесот за станбена изградба) поголема од 30%. 

За пресметување на рударскиот придонес слу-
жи делот од добивката остварен во 1956 година кој 
произлегува од остварената норма на добивката 
спрема платите од претходниот став во таа година 
намалена за 30 Вака добиениот износ на добивка-
та намален за 15% се пресметува како процентот од 
остварениот промет во 1956 година. Добиениот про-

цент претставува норма на рударскиот придонес кој 
се применува врз п.рометот остварен во 1957 година." 

,ТЛАВА Х1Хв 
СОЈУЗЕН ДАНОК ОД ДОХОДОТ НА ТРГОВСКИ-

ТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
Трговските претпријатија и дуќани плакат со-

јузен данок од доходот: 

ако е процентот на доходот според 
прометот зголемен во текуштата од зголемениот 
година во однос на процентот на доход 
доходот според прометот во изми-
натата година: 
до 20% 5% 
на 20% 5% -г 20% на износот над 20% - 50% 
на 50% 14% 50% „ „ „ 50% -100% 
на 100% 32% 80% „ „ „ 100%" 

7. Во главата XX одделот 1 се менува така што 
да гласи: 

„Придонесот за социјално осигурување кај сто-
панските организации што го расподелуваат вкуп-
ниот приход врз основа на утврдувањето на добив-
ката, се уплатува по општата норма од 38% од 
износите исплатени на име плати и други лични 
издатоци (основ за пресметување на придонесот). 

Придонесот за социјално осигурување кај сто-
панските организации што го расподелуваат вкуп-
ниот приход врз основа на утврдувањето на дохо-
дот, освен селскостопанското организации, се упла-
тува според општата норма од 25% од износите 
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исплатени на име личен доход на работниците по 
одбивање на придонесот за буџетите од личниот 
доход. 

Придонесот за социјално осигурување кај сел-
скостопанските организации за работниците на 
постојани работи се уплатува според општата норма 
од 27% од износите исплатени на име личен доход 
на работниците по одбивање на' придонесот за бу-
џетите од личниот доход. 

Се овластува Сојузниот извршен совет посебно 
да го пропише начинот на пресметување и висо-
чината на придонесот за социјално осигурување за 
работниците запослени на сезонски работи на опре-
делени видови селскостопански организации и за 
Учениците во стопанството/-' 

8. Во главата XXIII во одделот 1 став 1 наместо 
1,13%" се става ,ДО%". 

Во одделот 1 се брише ставот 2. 
Во одделот 2 во првиот ред наместо зборовите: 

„на околијата" се ставаат зборовите: „на општи-
ната". 1Г 

9. Во главата XXIV оддел 2 став 3 ,по зборот 
„може" се додаваат зборовите: „на претпријатијата 
на одделни стопански гранки или на група стопан-
ски организации". 

10. Во главата XXVI во одделот 1 точка 1 под 
б) наместо: „27,5%" се става: „37,3%". 

Во одделот 2 точка 1 под а) по зборовите: „од 
селското стопанство" се бришат точкава и запира 
ката и се додаваат зборовите: „и 15% од земја рет-
ката што ја плаќаат селскостопански^ оогпгчтзачии 
и земјоделските задруги;". 

Во одделот 2 во тачката 1 под б) се брише али-
нејата што гласи: ,,аа) 50% од средствата за само-
стојно располагање на трговските претпријатија и 
дуќани;", а досегашните алинеи 66̂  и вв) стануваат 
алинеи аа) и бб). 

Во одделот 2 ставот 1 од точката 3 и ставот 1 
од точката 4 се бришат. 

Во одделот 3 точка 1 наместо ,Д%" се- става 
јД,З%". 

Во одделот 3 точка 5 наместо, „2,5в/о" се става-
,,а,9%", а наместо „4.000" се става „3.435". 

Во одделот 3 точка 6 наместо „1,3%" се става 
„1,8%". 

Во одделот 5 точката 5 се менува и гласи: 
„5. Политичко-територијалните единици можат 

за веќе утврдените потоебн на своите буџети да 
употребат како приход без обврска за враќање до 
20% од средствата на своите општествени инвести-
циони фондови и на други Фондови освен фондови-
те за кредитирање на станбената изградба. 

Политичко-територијалните единици можат 
средствата на своите општествени инвестициони 
фондови и на други фондови, освен фондовите за 
кредитирање на станбената изградба, да ги употре-
бат и за покритие на вишокот на расходите над 
приходите што ќе ги утврдуват по завршните смет-
ки на своите буџети за 1956 година." 

Во одделот 5 зад точката 6 се внесува нова 
точка, која гласи: 

„6а. Во 1957 година претпријатијата на јавниот 
патен сообраќај не ќе плаќаат придонесот за оп-
штествените инвестициони фондови. Износот што 
му одговара на придонесот за општествените инве-
стициони фондови ќе го уплатуваат во своите инве-
стициони фондови." 

Во одделот 6 став 1 по зборовите: „стопанските 
организации" се додаваат зборовите: „што го ^спо-
делуваат вкупниот приход врз основа на утврдува-
њето на добивката". 

11. Во главата XXVIII став 1 наместо „17Д%" 
се става „23,2%". 

12. Главата XXX се менува и гласи: 

„ГЛАВА XXX 
СОЈУЗЕН БУЏЕТ ЗА 1957 ГОДИНА 

Расходите на Сојузниот буџет изнесуваат во 
милиони динари, и тоа: 

1) Сојузниот буџет (административниот 
о. тгД е Л ) . 3 2 1 1 0 
А) Народната одбрана 158.500 
3) Учеството на народните републики во сојуз-

ниот данок на промет: 
- НР Србија 17.230 
- НР Хрватска 3.299 
- НР Словенија 427 
- НР Босна и Херцеговина 7.711 
- НР Македонија 7.421 
- НР Црна Гора 4.936^ 41.1Ш 

4) Отплатите на странските заеми "" ТПТоо' 
5) Отплатите на внатрешните заеми 2.682 
6) Нестопанските инвестиции 4 566 
7) Средства за потребите на нуклеарната 

енергија 3.500 
8) Дотациите за патните фондови: 

- на НР Србија 1.000 
- на НР Босна и Херцеговина 650 
- на НР Македонија . 350 

2.000 2.000 
Вкупно: 255 491 

Од средствата на учеството во сојузниот данок 
на промет НР Србија ќе издвои 1.000 милиони ди-
нари во републичкиот фонд за води. 

Од вкупни те сојузни приходи на сојузниот бу-
џет му припаѓаат: 

1) 100% од данокот на промет што и припаѓа на 
федерацијата; 

2) 100% од сојузниот дел од придонесот за бу-
џетите од добивката: 

3) 100% од сопствените приходи на органите и 
установите што се финансираат од буџетот; 

4) 26% од сојузниот данок на добивка." 
13. Во главата XXXI во ставот 1 место „60 300" 

се става „48.540". 
Во ставот 2 под а) наместо „28,2%" се става 

„7,5%", а наместо „44.455" се става „8.705". 
Во ставот 2 по текстот под б) се додава ноз текст 

кој гласи: 
„в) од приходот што произлегува од рударскиот 

придонес, до износот од 23.990 милиони динари: 
г) од приходот од сојузниот данок на доход на 

трговските претпријатија и дуќани; 
д) од други приходи определени со соју.:ги про-

пис." 
14. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а важи 
од 1 јануари 1957 година. 

Сојузна народна скупштѕша 
СНС(А)9 

март 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Саборот на производителите, на Сојузниот собор. 
Иван Божичевиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р, 

156. 
Врз основа на членот 15 од Уставниот закоп за 

основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 март 1957 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 26 март 1957 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА СО. 
ЛУЗНИВЕ БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ ЗА 1957 ГОДИНА 

I. Се одобруваат предметните на буџетските 
фондови за 1957 година' 
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)) па Сојузниот фонд за унапреду-
вање на стопанство со: 
вкупни средства од 
потрошувачка на средствата од 
остаток на средствата од — — 

2) на Сојузниот фонд на водите со; 
вкупни средства од — 
потрошувачка на средствата од 

3) па Сојузниот фонд за петра жи-
вачки работи со: 
вкупни средства од - -
потрошувачка на средствата од 
остаток на средствата од -

4\ на Фондот за унапредување на 
индустриското производство со: 
вкупни средства од - -
потрошувачка на средствата од 
остаток на средствата од - ---

81 па Фондот за унапредување па 
градежништвото со: 
вкупни средства од -
потрошувачка на средствата од 
остаток на средствата од -

6) на Фондот за унапредување на 
надворешната трговија со: 
вкупни средства од - - — -
потрошувачка на средствата од 
остаток на средствата од -- — 

7) на Фондот за пег неси и дотации 
со: 
вкупни средства од - -- -
потрошувачка на средствата од 

И) ма Фондот на разликата во це-
ните во работењето со стран-
ство со: 
вкупни средства од - 221.400,000.000, 
потрошувачка на средствата од 221.400,000,000 — 

6) па Фондот за унапредувале на 
службата на царинската контро-
ли со: 
вкупни средства од 305.000.000.— 
потрошувачка на средствата од 80,000.000.— 
остаток на средствата од - - 225 000,000 — 
II Се озпасева Сојузниот извршен совст. 

" а) по предлог од управниот одбор на Сојузот на 
сечскостопанско-шумарскшч комори на ФНРЈ да 
изврши распоред на износот од 134,000.000 - динари, 
предвиден во претсметката на Сојузниот фонд за 
унапредување на селското стопанство за финанси-
рање акцијата за моринизација во овците, на репу-
бличките фондови за унапредување на селското сто-
панство; 

о) да донесе одлука за условите и за начинот 
на употреба на износот од 1.300,ООО, ОООдинари 
што е предвиден во претсметката на Сојузниот фонд 
за истражувачки работи на име дотација на Оп-
штиот инвестиционен фонд; 

в) по предлог од управниот одбор на Сојузната 
индустриска комора и управниот одбор на Сојузна-
та градежна комора да ја одобри програмата за упо-
треба на резервите предвидени во пресметките на 
Фондот за унапредување на индустриското про-
изводство од 200,000.000.— динари и на Фондот за 
унапредување на градежништвото од 200,000.000.— 
динари; 

г) по предлог од управните одбори на Сојузот 
на сел еко стопанско-ш ум ар ек ите комори на ФНРЈ, 
Сојузната индустриска комора и Сојузната граде-
жна комора за неопходно потребни нови работи и 
акции во 1957 година да ги одобри дополнителната 
програма и претсметката на Сојузниот фонд за уна-
предување на селското стопанство, на Фондот за 
унапредување на индустриското производ ста о и на 
фондот за унапредување на градежништвото, и топ 
до вкупното износ од 1 350,000.000 - динари 

ЈП. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ви-
зни од 1 јануари 1057 година. 

Сојузна народна скупштина 
ене (А) 10 

2Ф март 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина 

Петар Стамболиќ, с, р. 

Претседател Претседател 
нрк Соборот на производителите, на Сојузниот собор, 

Иван Божтгчевиќ, с, р. Влада Зечевиќ, с. р. 

157. 
Врз основа на точката VI пЂд 4 од Одлуката за 

^вањо премии на сезонските пансионско угостител-
ски претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43̂ 56). а во согласност со сојузниот др-
жавен секретар за работи Финансиите. пропи-
шувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ЗА ПОТРЕБ-
НАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРЕМИИТЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ПАНСИОНСКО 
УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

I Во точката II од Упатството за начинот на 
поднесување барања и за потребната документа-
ција за остварување на премиите на сезонска е 
пансионско угостителски претпријатија и дуќани 
(„Службен лист па ФНРЈ", бр. 47/56) се додаваат 
нови ставови 3 и 4, кои гласат: 

,.Кон барањето се приложува и потврда со ќор 
се докажува сезонско-пансионскиот карактер к^ 
угостителското претпријатие, односно дуќанот. 

Потврдата од претходниот став ја издава, по ба-
рање од угостителското претпријатие, односно дуќан, 
органот на управата на народниот одбор на општи-
ната надлежен за работите на стоковниот промет." 

2. Ова упатство влегува во сила осмиов ден по 
обавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1587 
28 ма ТУЃ 1957 година 

Државен секретар 
за работи на стоковниот промет 

Марјан Брецељ, с, р 

158. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката 

пресметување на разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/ЗД, 
а во врска о членот 7 оддел I став А под а) то^ка 
б од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките оргдаи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Ко-
митетот за надворешна трговија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОЦИТЕ ЗА ВИДОВИТЕ стоки и ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВО-

ЗОТ и УВОЗОТ 
I. Во Решението за измени и дополненија на 

Списоците за видовите стоки и коефициенти за пре-
сметување на разликата во цените при извозот к 
увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/55, 27/5Ѕ 
и 44/56), се вршат следните измени: 

Динари 

2.252,292.000," 
1.500,000.000.-

752г2,92.000,-

2.100,000.000.-
2.100.000.000.-

2.940,ООО.ООО." 
2.910,000.000.-

30,000 ООО -

3.675,933.000.-
1.098,048.000.-
2.577.885.0̂ 0.̂  

871.000.000.-
345,000.000.. 
526 ООО ООО -

1.894,Ш.000.-
863,770.000.-

1.025 842 000.-

24.449,ћ00.000.-
24.449,800.000 -
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Коефициент 
Извоз Увоз 

1) Но гранката 127 - Прехранбени 
индустрија, во групата 5 редните 
броеви на производите 1, 2 и 3 се 
менуваат и гласат: 

,Л. Месо од говеда и јуиади - 0,90 
2. Заклана ѕелад у кожи - - 0,60 
3. Заклана телад без кожа - те-

лено месо - - - - 0,80" 
2; Во гранката 214 - Сточарство, 

во групата 1 редниот број на 
производот 5 се менува и гласи: 

„5, Ждребад дефектна за хлање 0,60" 
П, Ова решение влегува во сила осмиот ден по 

-одјавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", е, ќе 
се преминува на работите склучени од тој дегг 

П. бр. 222 
мгрт 1957 година 

Белград 
П реа седател 

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

159. 
Врз основа па членот 32 од Уредбата за даваше 

ш трогнувачки -кредити на работа жабите, службена" 
циев и на даути определена хатегорда корисници 
(„Службен лист на ФНРЈ', бр, 36/55) и членот 2 
Ф.здцед I под а) точка 37 од Уредбата за пренесу-
вање работите ѕо надлежност на сојузите и ре^ 
публнчките оргули на управата („Службен лист ш 
ФНРЈ", бр. 26/56), а во сог-ласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работа па финансиите, 
Корејката банка пропишув-а 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИ-
ОД ВО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ ПОТРОШУ-
ВАЧКИ КРЕДИТИ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 

ОДМОР 
3. Потрошувачките кредити за подмирување на 

траширите за користење на годишниот одмор ги 
даваат банките и иггедаш.иците во периодот од 1 
април 1957 до 31 март 1958 година заклучно. 

2. Ова упатство влегува во сила осмжт ден по 
^јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4' 

О. бр. 192 
14 март 1957 годаша 

Белград 
Нарнша Занка 

Гувернер, 
л Војка Глина, с, р. 

Ш . 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛГРАД I 
Јадејќи Сојузниот собар на Сојузната народна 

скупштина со своја одлука на седницата од 27 март 
1957 година определи да се извршат дополнителни 
избори за народен пратеник на Сојузниот собор во 
Изборната околија Белград I, во која пратеничко^ 
место остана упразнето, Сојузната изборна комисија, 
врз основа на чл. 51, 176 и 177 од Законот за правата 
л должностите, избирањето и отповикот на сојузните 
као пратеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Сојузниот собор на Со-

Број И - Страна ОД 

Лузната народна скупштина во Изборната околии 
Белград I. 

Дополнителните избори ќе се одржат по 20 мај 
1957 година. 

Околиската изборна кости ја за Изборната око-
лија Белград I со седиште во Белгоад надлежна е 
за спроведување на дополнителните избори. 

Бр. 16 
30 март 1937 година 

Бе-лград 
Сојузна изборна колизија 

Се кречар, Претседава, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

СРБИТЕ 
,Службени гласник Народна Република Србите" 

во бројот 10 од б март 1957 година објавува; 
Општествен план па Народна Република Србиј-а 

за 19",7 година; 
Закон за Буџетот на Народна Република Орбита 

(Републичкиот буџет) за 1957 година; 
Закон за Завршната сметка на Народна Репу-

блика Орбита (Републичката завршна сметка) за 19,55 
година; 

Упатство за завршните сметки па здравствените 
установи со самостојно финансирање за 1956 година. 

Во бројот И од 14 март 1857 година објавува: 
Решение за оснивање Реонска секција за зашти-

та да земјештето од ерозија и за уредување на по-
роите во Тихово Ужице како установа со самостошо 
финансирање: 

Решение за осниз^бс Реонска секција за зашти-
та на земјиштето од ерозија и за уредување на по-
роите во Лозшша како установа со самостојно фи-
нансирале; 

Решение за оснивање Реонска секција за згшш-
та на земјиштето од ерозија и за уредување на по-
роите во Крагуевац како установа со самостојно фи-
нансирање 

Решение за оснивање Реонска секција за зашти-
та на земјиштето од ерозија и за уредување на по-
роите во Пожаревап како установа с а. самостојно 
финансирање. 

Упатство за полагање стручен испит за звањето 
професор на средна школа; " 

Правилник з-а оснива-њето, организацијата и ра-
ботата на природните лекувалишта 

Во бројот 12 од 23 м.:пт 3957 година оСјанд си: 
Наредба на Секретаријатот за селат стигнува 

и шумѕрсгво на Извршниот совет па Народната 
скупштина на Народна Република Србија за рибо-
ловните резервати; 

Упатство за полагање стручен испит за зван.ѕпо 
заставни-к 

НДРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНБ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКЕ 
„Народно ноќине', службени лист Народно Ре-

публике Хрватске, во бројот 9 од 7 мада 1957 година 
објавуваат: 

Наредба за задолжителното пријавување аш 
ћера!Шѕ МесИоѕа; 

Наредба за определуваше установа на подрачје-
то на Народна Република Хрватска во кои може да 
се врши испитување на прехранбени продукти; 

Наредба за определување установа на која и се 
доставуваат пријави за обо дуваната од активна ту-
беркулоза; 
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Решение за оснивање Дом за народго здравје во 
Краљев ица; 

Решение за распишување д, иолпителни избори 
на Народниот одбор на оошлпената Удбхша; 

Решеше за распишување дополнителни избори 
на Народниот о;,б^п па општина 1а Кутпнз 

Решение за распишување дополнителни и-'бори 
на Народниот одбор на општината Пешќеница. 

Во бројот 10 од 12 март 1957 година објавуваат: 
Правилник за шумскиот ред; 
Наредба за чеканите за жигосување на дрво; 
Решение за дополнителните избори на Народ-

ниот одбор на општината Цриквеница. 
Во бројот 11 од 16 март 1957 година објавуваат: 
Решение за именување постојана изборив коми-

сија за спроведување избори за одборници на народ-
ните одбори во околијата Сисак; 

Статут на Заводот за социјално осигурување на 
Народна Република Хрватска; 

VI конкурс за давање заеми од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд со цел за уна-
предување стопанството на стопански неразвиените 
краишта; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Народниот одбор на општината Стари Град — 
Риека. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

„Уредни лист ЈБудске Република Сл овени је" во 
бротот 4 од 23 февруари 1957 година објавува; 

Уредба за здружувањето на населбите и за до-
полнение на имињата на оние населби што имаат 
исти имиња; 

Одлука за оснивање Коордннационен одбор не 
Извршниот совет; 

Одлука за оснивање Одбор за план и биланси 
на Извршниот совет; 

Одлука за составот на Координациониот одбор 
и на Одборот за план и биланси и за измена со-

.ставот на Стопанскиот одбор; 
Одлука за определување срокот за распишува-

ње редовни избори на работничките совети; 
Решение за именување помошник секретар во 

Секретаријатот за општи стопански работи на Из-
вршниот совет, на главен ветеринарен инспектор 

,во Ветеринарниот инспекторат на НРС и на главен 
се /к: нестопански инспектор во Селскостопанскиот 
инспекторат на НРС; 

Решение за именување претседател и членови 
на Одборот за заеми при Југословенската инвести-
циона банка, централа за НР Словенија; 4 

Решение за именување издавачки совет при 
Нов инс ко - из д а в а чкото претпријатие „Господарски 
вестник"; 

Решение за именување редакционен одбор при 
Новинско-издавачкото претпријатие ,,Господарски 
вестник"; 

Решение за именување околиски изборна коми-
сија Кочев је; 

Трет конкурс за инвестициони заеми од сред-
ствата на републичкиот инвестиционен фонд за 
селскостопански инвестиции во 1957 година. 

Во бројот 5 од 28 февруари 1957 година обја-
вува: 

Правилник за стручното усовршување на здрав-
ствениот персонал; 

Правилник за задачите, внатрешното уредува-
ње и работа на антитуберкулозните диспанзери. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 
БОШЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републико Босне и 
Херцеговине" во бројот 6 од 22 февруари 1957 го-
дина објавува: 

Одлука за Ветеринарниот завод во Са-раево; 
Одлука за издвојување на Центарот за вештак 
осеменување и отстранување неплодност на до-

машни животни од составот на Ветеринарниот за-
вод во Бања Лука и за негово прелевање на На-
родниот одбор на Околијата Бања Лука; 

Наредба за давање одобрение по слободна ор-
денка за оснивање приватни занаетчиски дуќани; 

Решение за немите за ситно техничко дрво', 
шумски садници, споредни шумски производи и за 
користење на шумското земјиште; 

Исправка на Одлуката за определување про-
центот од годишниот износ на данокот на доход 
што треба да се наплати за I тримесечје 1957 го-
дина, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

,,Службени лист Народно Републико Црне Горе" 
во бројот 3 од 5 февруари 1957 година објавува: 

Уредба за оснивање на Советот за прашања на 
научно-истражувачката работа: 

Одлука за начинот на обезбедувањето на допол-
нителни средства за обезбедување на правата 
на лицата привремено вон работен однос и за дру-
гите потреби на службата за посредување на трудот; 

Решение за Институтот за тутун како установа 
са самостојно финансирање; 

Решение за определување театрите што се сме-
таат театри со мали колективи; 

Решение за забрана на ловот на заштитена ди-
вине со светлина; 

Решение за забрана на ловот на шдсаш еребица 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

153. за в прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за народ-
ната одбрана - - - - - - - 287 
Закон за издиши и дополненија на Зако-
нот за народната одбрана — ' - — — 287 

154. Указ за прогласување ма Законот за из-
мени: на Законот за буџетот ма Федера-
тивна Народна Република Југославија! 
(Сојузниот буџет) за 1967 година — — Ш 
Закон за измени на Законот за буџетот 
на Федеративна Народна Република Ју-
гославија (Сојузниот буџет) за 1967 година 238 

156. Одлука за измени и дополненија на Со-
јузниот општествен Шаи за 1957 година 288 

156. Одлука за одобрување на пресметките на 
сојузните буџетски фондови за 1957 година 341 

167. Упатство за дополневме на Упатството 'за 
начинот на поднесувам-е барања и за по-
требната документарна за остварување 
на премините на сезонските теншшжеиш 
угостителски претпријатија и дуќани Ш 

Ш. Решение за измени на Решението за из-
мени и дополненија на Списоците за ви-
довите стоки и за коефициентите: за пре-
сметување ва разликата во цените при 
извозот и увозот — - - - - - — — 242 

158. Упатство за определување на временски-
от период во кој можат да се даваат по-
трошувачки кредити за подмирување на 
трошоците за користење на годишниов 
одмор - . - - - - - . - - - 243 

160. Решение од Сојузната и̂зборна, комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Белград I — - - — -
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