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703. 
Врз основа на членот 7 од Законот за уреду-

вање на имотните односи настанати поради ликви-
дација на правата и обврските на југословенските 
државјани врз основа на меѓународни договори 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
А ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВА« 

$ А И М О Т Н И Т Е ОДНОСИ НАСТАНАТИ ПО-
РАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВР-
СКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ 
ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

х Член 1 
Според одредбите на оваа уредба ќе се дава 

надоместок з«а имотните права и за правата на 
предметите (во натамошниот текст: имотните права) 
на југословенските физички и правни лица што се 
ликвидирани: 

1) Со Спогодбата меѓу Федеративна Народна 
Република Југославија и Чехословачка Република 
од 11 февруари 1956 година за регулирање на от-
ворените имотни прашања; 

2) со Спогодбата меѓу Федеративна Народна 
Република Југославија и Народна Република Унга-
рија од 29 мај 1958 година за регулирање на нере-
шените финансиски и стопанка* прашања. 

Член 2 
Ако со оваа уредба не е пропишано поинаку, 

надоместок за имотните права ликвидирани со спо-
годбата од точката 1 на претходниот член ќе се 
признае за правата настанати до 19 февруари 1955 
година, а за .имотните права ликвидиран со слу-
го дбата од' точката 2 на претходниот член — за 
правата настанати до 1 јануари 1955 година. 

Член 3 
Височината на надоместокот се определува еа 

следниот начин: 
1) стоковните и паричните побарувања во чехо-

словачки круни настанати цо 1 јуни 1953 година ќе 
се пресметуваат по курсот 1 КЧ = 1 динар, со тоа 
што од побарувањата настанати до 15 март 1939 
година се одбиваат 20%, а од побарувањата наста-
нат^ од 15 март 1939 година ДО 15 мај 1945 година 

70%. Вакво одбивање се врши и од побарува-
н а т а што гласат на динари, а кои настанале во 
истото време; 

2) стоковните и паричните побарувања во ун-
гарски пенги настанати до 18 април 1941 година се 
пресметуваат по курсот 1 пенга г= 2 динари; 

3) стоковните и паричните побарувања во ун-
гарски пенш настанати од 19 април 1941 година до 
5 април 1945 година се пресметуваат по курсот 1 
пенга =и 1 динар; 

4) стоковните и паричните побарувања во че-
хос ловачки круни настанати по 1 јуни 1953 година 
и побарувањата во унгарски пенги и форинти на-
станати по 5 април 1945 година, се пресметуваат 
џо курсевите што ќе ги определи комисијата од 
членот 12 на оваа уредба врз основа на податоците 
прибавени од Народната банка. 

Член 4 
За определување надоместок за чехослоеачките 

односно унгарските државни хартии од вредност, 
и за хартиите од вредност што ги издале друг** 
правни лица со седиште на сегашната територија' 
на Чехословачка Република, односно со седиште 
на сегашната територија на Народна Република Ун-, 
гарија (во натамошниот текст: хартиите од вред* 
ност), се земаат како основ 10% од нивната номи-; 
нална вредност. 

Вака утврдените износи се пресметуваат по 
курсевите од членот 3 на оваа уредба, со тоа што 
за чехословачките хартии од вредност, не се врши 
одбивање предвидено во точката 1 од споменатиот 
член. 

Нема да се даде надоместок за хартиите од 
вредност издадени во Чехословачка Република од 
15 март 1939 година до 15 мај 1945 радиша, како и 
за хартиите од вредност издадени во Народна Ре-
публика Унгарија од 6 април 1941 година до 15 мај 
1945 година. 

Член 5 
Побарувањата во Чехословачка Република што 

гласат на сите други валути освен на динари ќе 
се кошвартираат во чехословачки круни по гра-
ничниот курс што бил во Чехословачка Република 
за тие валути во моментот на настанокот на поба-
рувањата, без примена на заштитни валутни кла-
узули, а потоа ќе се пресметаат на начинот пред-
виден во членот 3 точка 1. За хартиите од вред-
ност ова пресметување ќе се изврши на начинот 
предвиден во членот 4 од оваа уредба. ~ 

Побарувањата во Народна Република Унгарија 
што гласат на сите други валути освен на динари 
ќе се конвертираат во унгарски пеиги односно фо-
ринти по званични от курс кој бил во Унгарија за 
тие валути во моментот на настанокот на побару-
вањата, без примена на заштитни валутни клаузули, 
а потоа ќе се пресметаат на начинот предвиден во 
членот 3 точка 2. За хартиите од вредност ова пре-
сметување ќе се изврши на начинот предвиден во 
членот 4 на о^аа уредба. 

Член 6 
За интересот на побарувањата и за изминатата' 

добивка нема да се дава надоместок. -
Член 7 

Надоместокот за побарувањата по основот на 
социјалното осигурување настанати во Чехосло-
вачка Република се утврдува на следниот начин: 

1) побарувањата настанати до 15 мај 1945 го-
дина се пресметуваат во смисла на членот 3 точка 
1 од оваа уредба; 

2) побарувањата настанати по 15 мај 1945 го-
дина се исплатуваат во оној износ кој корисникот 
би го примил во Југославија ако исплатата му се 
извршеше во времето на стасаноста на побарува-
њето. 

На ист начин се пресметуваат и побарувањата 
на воените инвалиди од војните, со тоа што пресме-
тувањето по инвалиденшвите ќе го врши Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за социјална 
политика и комунални прашања. 



Страна 948 — Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 8 октомври 1938 

Член 8 
Надоместокот за побарувањата по основот на 

социјалното осигурување настанати во Народна 
Република Унгарија се утврдува на следниот начин: 

1) за стасаните а неисплатени оброци пензија 
односно рента здобиена според унгарските прописи 
до 15 мај 1945 година, надоместокот се утврдува во 
височина на „пензијата односно рентата пресметана 
според прописите донесени непосредно по замената 
на окупациските банкноти на територијата на Ју -
гославија по кои е вршена исплата на заостанатите 
оброци пензија односно рента стасана до 15 мај 
1945 година; 

2) за стасаните а неисплатени оброци пензија 
односно рента здобиена од 15 мај 1945 година до 
29 мај 1956 година ако пензијата односно рентата 
утврдена според унгарските прописи била поголема 
од пензијата односно игавалиднината определена 
според југословенските прописи — височината на 
надоместокот се определува во височина на разли-
ката меѓу вредноста на пензијата односно рентата 
утврдена според унгарските прописи и пензијата 
односно инвалиднината определена според југосло-
венските прописи. Вредноста на пензијата односно 
рентата определена според унгарските прописи се 
утврдува со пресметување на износот на таа пен-
зија односно рента според членот 3 точ. 2, 3 и 4 од 
оваа уредба. 

Правото на пензија односно инвалиднина по 
основот на југословенското социјално осигурување 
се утврдува според прописите што биле во сила 
во времето на определувањето на пензијата односно 
рентата според унгарските прописи. Височината на 
пензијата односно инвалиднината се определува 
според прописите што биле во сила на денот на 
влегувањето во сила на југословенско-унгарската 
спогодба од членот 1 точка 2 на оваа уредба, со тоа 
што основот за пензија односно инвалиднина се 
утврдува според чл. 9 и 10 од Уредбата за опре-
делување и преводење на пензиите и инвалидни-
ните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), но при 
тоа нема да се применуваат одредбите од членот 9 
став 2 и членот 10 став 2 од оваа уредба; 

3) ако е правото на пензија односно рента утвр-
дено според унгарските прописи а според југосло-
венските прописи не се исполнети условите за при-
знавање на тоа право, височината на надоместокот 
се определува: 

а) кога е според унгарските прописи признаено 
правото на пензија во височина на пензијата што 
и одговара на пензијата определена според југо-
словенските прописи (точка 2 став 2 од овој член) 
— според минималниот пензиски стаж (чл. 47 и 58 
од Законот за социјалното осигурување на работ-
ниците и следбениците и нивните фамилии („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/50). Овој надоместок 
ќе се исплатува додека постои правото на пензија 
според унгарските прописи; 

б) за рентите за намалување на работната спо-
собност до 33 и 1/3% поради несреќа на работа, 
определени според унгарските прописи — во висо-
чина на еднократната отпремнина предвидена со 
југословенските прописи (точка 2 став 2 од осој 
член), сметајќи го процентот на намалувањето на 
работната способност помал од 20% како 20%. 

Поблиски прописи за примена на одредбите од 
овој член донесува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трудот со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите. 

Член 9 
Пресметувањето на износот на надоместокот за 

побарувањата по основот на социјалното осигуру-
вање го врши на барање од комисијата од членот 
12 на оваа уредба Сојузниот завод за социјално 
осигурување. 

Член 10 
Надоместокот за недвижниот имот се утврдува 

врз основа на податоците за цените и за состојбата 
на тој имот во времето на преземањето од страна 
на чехословачките опносно унгарските органи, со 
тоа што чехословачките круни се пресметуваат во 
Динари по курсот 1 КЧ 1 динар, а унгарските 

форинти - - п о курсот што ќе го определи комиси-
јата ОД "членот 12 ОД оваа уредба врз основа ка по-
даге циге п р и з в а н и од Народната банка, откога 
претходно ќе се одбијат обврските што го товарат 
тој имот. 

Член 11 
Надоместокот за подвижниот имот го утврдува 

комисијата од членот 12 на оваа уредба по слободна 
оценка во динари врз основа на податоците и до-
казите што ќе ги поднесат сопствениците или тито 
на друг начин ќе се прибават. 

Член 12 
Постапка за давање надоместок сел еш ед оваа 

уредба, се поведува само на барање од странката. 
Пријавите што сопствениците на имотот во Че-

зе ос ловачка Република односно во Народна Репу-
блика Унгарија му ги поднесло според поранешните 
прописи на Уредот за заштита на југословенскиот 
имот во странство, нема да се сметаат како барање 
во смисла на оваа уредба. 

Барањето за надоместок и се поднесува на Ко-
мисијата за определување надоместок на лицата 
чии имотни права се л изеви дибрани врз основа на 
меѓународни договори при Уредот за заштита на 
југословенскиот Имот во странство (во натамошниот 
текст: комисијата) — според членот 5 од Законот 
за уредување на имотните односи настанати поради 
ликвидација на правата и обврските на југословен-
ските државјани врз основа на меѓународни дого-
вори. 

Во барањето за надоместок мораат да се наве-
дат податоците и доказите за имотот за кој се бара 
надоместокот. 

Барањето за надоместок се поднесува во срок 
од една година од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба. Барањата поднесени по овој срок 
нема да се земаат во постапка. 

Одоедбата за срокот од една година за поднесу-
вање барање од претходниот став не се однесува 
на побарувањата од чл. 7 и 8 на оваа уредба. 

Член 13 
Сопствениците на чехословачки и унгарски 

хартии од вредност се должни во барањето за надо-
месток да ги наведат хартиите од вредност за кои 
се бара надоместок и да ги приложат кон барањето, 
односно да го наведат името на лицето или називот 
на установата исај која тие се депонирани. 

Ако хартиите од вредност се наоѓаат во стран-
ство или во врзано депо, подносителот на барањето 
и тоа ќе го наведе во барањето и ќе го означи 
основот и видот на депото, а од депозит а рот ќе по-
бара да Л ги достави на комисијата од членот 12 
на оваа уредба. 

Член 14 
Уредот за заштита на југословенскиот имот во 

странство ќе и издава на Народната банка налози 
за исплата врз основа на извршните решенија за 
надоместок. 

Член 15 
Југословенските физички и правни лица се дол-

жни да ги уплатат во сојузниот буџет своите дол-
гувани спрема чехословачки и унгарски физички 
и правни лица опфатени со југословенско-чехосло-
вачката односно ј у гос л ов ене ко-унтарск ата спогодба 
од членот 1 точка 1 односно 2 од оваа уредба. 

Должниците од предниот став ќе му ги прија-
ват своите дОлгувања на Уредот за заштита на ју-
гословенскиот имот во странство во срок од 6 ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на ог а а 
уредба. - / 

Пресметката на долевањата ја составува Уре- ' 
дот за заштита на југословенскиот имот во стран-
ство според важечките прописи. 

Врз основа на таа пресметка Уредот за заштита 
на југословенскиот имот во странство ќе го повика 
должникот да го плати долгот. -

Ако должникот не го плати долгот, Уредот ?а 
заштита на југословенскиот имот во странство ќе 
му поднесе предлог на Сојузното јавно правобра-
нителство заради поведување спор. 
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Член 16 
Оваа уредбу влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 840 
0 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

704. 
Врз основа на точката 2 одделот 1 главата XIX 

од Сојузниот општествен план за 1958 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1058 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Уредбата за употреба на средствата за инве-

стиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ", 
Ср, 16/58 и 29/58) во членот 2 се додава нов став б, 
кој гласи: 

„Одредбата од ставот 1 на овој член нема да се 
применува на средствата на инвестициониот фонд 
на Заедницата на Југословенските железници оп-
фатени во ?оч. 8 и 4 од Одлуката »а користење на 
придонесот од доходот отстапен на определени сто-
пански организации за нивните фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/58." 

Член 2 
Во членот 3 став 8 точка 1 пред зборовите! 

„претпријатијата, на патниот сообраќај" се дода-
ваат зборовите: „железничките транспортни прет-
пријатија и". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр.. 841 
6 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

705. 
Врз основа на чл. 35 и 46 од Уредбата за 

организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ" бр* 20/58), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-

ВРШЕН СОВЕТ 
Во Одлуката за именување претседатели и чле-

нови на одборите и комисиите на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/58)-се вршат 
следните измени и дополненија: 

1. Се именува за претседател на Одборот за бу« 
џет и службенички прашања Вељко Зековић секре-
тар на Сојузниот извршен совет, досегашен член 
на истиот Одбор. 

2. Се именува за член на Одборот за буџет и 
службенички прашања Лео Матес, генерален секре-
тар на Претседателот на Републиката. 

3. Се разрешува од функцијата член на Одбо-
рот за буџет и службенички прашања др Јожа ©ил-
фан, досегашен генерален секретар на Претседате-

лот на Републиката, со оглед на тоа дека е отиден 
на друга должност. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 328 

30 септември 1958 година 
Белград 

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

708. 
Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во 

врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот 
закон, и членот 30 став 3, во врска со членот 11 
став 2 од Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 210/58), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО РЕПУБЛИКАТА ИРАК 

• 1. Се отвора Амбасада на Федеративна Народна 
Република Југославија во Републиката Ирак, со се-
диште во Багдад. 

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

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
како ден на отворањето на Амбасадата да се смета 
2 септември 1958 година, кога е потпиран указот за 
назначување на амбасадорот на ФНРЈ во Ирак. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 329 
30 септември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

707. 

Врз основа на членот 28 став 2 од Уредбата за 
заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. ,31/ 56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ГАРАН-
ТНИОТ ИЗНОС ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

Во Одлуката за определување височината на 
гарантниот износ по заемите за инвестиции („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/55) се вршат. измену и 
дополненија, така што нејзиниот пречистен текст 
да гласи: 

ОДЛУКА 

за утврдување височината на гарантниот из-
нос по заемите од средствата на Општиот 

инвестиционен фонд 

1. Корисниците на заемите за инвестиции од-
носно гарантите за исплатата на заемите за инве-
стиции одобрени од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд, се должни во смисла на чл. 8 и 
28—85 од Уредбата за заемите за инвестиции да 
полагаат гарантен износ во височина 5% од износот 
на заемот. 

2. По заемите од претходната точка по кол 
пред влегувањето во сила на ова$ одлука се склу-
чени договори за заем, корисниците! на заемите од-
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носно гарантите ќе полагаат гарантен износ во виѓ* 
сочината определена со прописите што важеле ВО 
времето на склучувањето на договорите. 

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

Р. п. бр. 339 
30 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Мијалко Тодоровић, е. р. 

6. Оваа одлука 1нгаува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНЃЈ"* 

Р. п. бр. 838 
80 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. р. 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Секретар, 
Вељко Зековић е. р. 

708. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Уредбата за 

заедничкото вложување на основни и обртни сред-
ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/58), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОВИТЕ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОЖАТ Д ^ ГИ ВЛОЖУВААТ ВО ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ 
1. Стопанската организација може да вложува 

во општествените инвестициони фондови средства 
од остварениот чист приход, нераопоредени сред-
ства од чистиот приход по завршната сметка и па-
рични средства што сочинуваат фонд на основните 
средства, освен средствата на амортизацијата. 

Ако стопанската организација во општествените 
инвестициони фондови вложува како заем еред-
ства од остварениот чист приход или ^ р а с п о р е -
дени средства, за износот на вложените средства 
ќе го зголеми својот фонд на основните средства 
или фондот на обртните средства. 

Ако стопанската организација во општестве-
ните инвестициони фондови вложува средства од 
остварениот чист приход или ^распоредени сред-
ства без обврска за враќање, нема тие средства да 
ги распоредува претходно во своите фондови. 

Средствата вложени во општествените инвести-
циони фондови според одредбите од претходните 
славови можат да се трошат во текуштата година 
на начинот и под условите како и средствата на 
општествените инвестициони фондови остварени 
во претходната година. 

2. По исклучок од одредбите на претходната 
точка, во 1953 година стопанските организации мо-
жат во општествените инвестициони фондови да 
вложуваат најмногу до 25% рд износот на парич-
ниот дел од фондот на основните средства (освен 
средствата на амортизацијата) утврдени по заврш-
ната сметка за 1957 година. 

Одредбата од претходниот став се однесува и на 
износот на паричниот дел од фондот на основните 
средства за кој стопанската организација во текот 
на 1958 година ќе го зголеми фондот на основните 
средства од нераспоредените средства по завршната 
сметка за 1957 година. 

3. Договорот што се склучува во смисла на чле-
нот 8 став 2 од Уредбата за заедничкото вложување 
на основни и обртни средства на стопанските орга-
низаци мора да биде писмен. 

4. Средствата што стопанската организација ќе 
ги вложи во општествениот инвестиционен фонд 
На политичкотериторијална единица според одред-
бите од оваа одлука му припаѓаат само на опште-
ствениот инвестиционен фонд на таа политичкоте-
риторијална единица и не можат да се распореду-
ваат како приходи во другите општествени инве-
стициони фондови, освен ако е со договорот од 
Точката 3 иа оваа одлука поинаку определено, 

5. Поблиски прописи га спроведување на оваа 
Одлука ќе донесе, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите. 

709. 
Врз основа на членот 274 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНћЈ", вр. ПЗМ), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАМКИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОЛОШ А ЈН АТ А 
ПЛАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ 

НАУЧНИ УСТАНОВИ 

1. Положајната плата на службениците на со-
јузните научни установи што се соработници на 
научни установи се утврдува во рамките пропишани 
со Законот за јавните службеници (член бб став 4) 
и со оваа одлука. 

Положајната плата на службениците од ставот 1 
се определува според положајот на ко$ блужбени-
нот се наоѓа односно според работното место. 

2. Според положајот положајима плата на слу-
жбениците од точката 1 на оваа одлука се утврдува 
во следните рамки, и тоа за: 

I 
Динари 

1) директор — — — — — — 31.000—45.100 
2) помошник директор — — — — 15.400—28.900 
8) началник на научно-истражувачко 

одделение односно раководител на 
соодветна организациона единица 17.900—89.700 

4) шеф на самостојна наунцо-истра-
жувачкз група односно раководи-
тел на соодветна самостојна орга-
низациона единица — — — — 15.400—24.800 

5) шеф на научно-истражувачка гру-
па (отсек) односно на соодветна 
организациона единица во рамките 
на одделение — — — — — — 13.900—21.400 

Положај ната плата на службениците на ноло*-
жаите предвидени во претходниот ста® се утврдува 
во границите на наведените рамки Според »наче* 
њето^ и обемот на работите во научната установа, 
имајќи ги предвид и другите услови што со актот 
за систематизацијата се предвидени за одделни по-
ложам. 

8. Според работното место положајната плата 
на службениците од точката 1 на оваа одлука се 
утврдува во следните рамки, и тоа за: 

Динари 
.1) научен советник — — — — — 25. ЗОО—&9.800 
2) виши научен соработник — — — 17.900—24.700 
8) научен соработник — — — — 13.800—17.900 
4) асистент! 

а) во ХП и XI платен разред — — 8.500 
б) ,од X до IV платен разред — — 10,200—14.000 

В) виши стручен соработник — — 12.200—17.900 
6) стручен соработник: а) без положен стручен испит — 7.700-

б) во положен стручен испит — — 8.500—12.200 
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Динари 
7) лаборант, препаратор, технички со-

работник: 
а) без положен стручен испит — 4.100 
б) со положен стручен испит — — 5.800— 8.500 

8) помошен лаборант: 
а) без положен стручен испит — 3.000 
б) со положен стручен испит — — 8.500— 4.900 

Положај ната плата на службениците од прет-
ходниот став се утврдува според значењето на ра-
ботното место и другите услови што со актот за 
систематизацијата се предвидени за одделни работ-
ни места. 

4. Решение за определување височината на по-
ложајната плата според положајот односно работно-
то место во одделни сојузни научни установи доне-
сува старешината на установата во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

Ако организационен пропис односно акт за си-
стематизација не е донесен, положај ната плата ќе 
се определи привремено со решение кое се донесува 
според претходниот став. 

5. На службениците на одделни сојузни научни 
установи што се наоѓаат на определени работни ме-
ста за кои се предвидени посебни услови, чии места 
по исклучок се сврзани со голема одговорност, го-
лем обем на работа и слично, може да им се опре-
дели положај ната плата и над највисокиот износ 
предвиден во претходните точки. 

Височината на положај ната плата од претход-
ниот став се определува во согласност со Сојузниот 
извршен совет, по претходно прибавено мислење од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за про-
света и култура. 

6. На службениците што во сојузните научни 
установи вршат управни, сметководствени и канце-
лариски работи положај ната плата им се ©преде* 
лува според прописите што важат за службениците 
на сојузните државни органи. 

7. На службениците што се наоѓаат ка ј други 
сојузни установи на работните места за кои со актот 
за систематизацијата се предвидени звања на слу-
жбеници на научни установи, положајната плата им 
се утврдува во рамките пропишани во точката 8 
од оваа одлука. 

8. На службениците што на денот на влегува-
њето во сила на Законов за јавните службеници се 
затекнале во сојузните научни установи а се наоѓаат 
во платниот разред определен за звањето научен 
соработник (член 15 став 4 од Уредбата за Јавањата 
и платите на службениците во просветно-научната 
служба — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) и што 
го задржале платниот разред во кој се наоѓаат, по-
ложај ната плата им се утврдува како и на службе-
ниците во звањето научен соработник. 

На службениците што на денот на влегувањето 
во сила на Законот за јавните службеници се за-
текнале во звањето стручен соработник и се распо-
редени во тоа звање со 1 јануари 1958 година, поло-
ж а ј ната плата им се утврдува според точката 3 
под 6 одредба б) од оваа одлука. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 336 
30 септември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

710. 

Врз основа на членот 106 став 2 и членот 135 
став 1 од Законот за средствата на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", Ор. 54,57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗЕМЈИШТА НА КОИ ПРИ« 

ВРЕМЕНО НЕ СЕ ПЛАКА ЗЕМЈАРИНА 

1. На земјиштата што Стопанските организации 
ги користат за селскостопаески цели, привремено 
не се плаќа земјанин а и на тие земјишта се приме-
нуваат олесненијата при плаќањето на земја рина 
на приходот од земјишта од чл. 26 и 28 од Уред-
бата за данокот на доход („Службен ЈОСТ на 
ФНРЈ", бр. 18/56) ако стопанските организации ги 
исполнуваат условите определени со тие одредби 
за привремено ослободување од данокот на доход 
односно за .давање даночни олесненија на приходот 
од такви земјишта на индивидуални селскостопан-
ски производители. 

2. Ако вкупниот приход од земјиште што сто-
панската организација го користи за селскостотхан-; 
Ски цели во текот на годината се намали за пове-
ќе од 25% од катастарскиот приход, и тоа поради 
елементарни непогоди, поплави и подземни води, 
растениски болести и , штетници или поради други 
вонредни настани, а стопанската организација на 
можела да го серечи тоа намалување на приходот, 
земјарината за таа година ќе се намали за ист про-
цент за кој се намалил катастарскиот приход. 

Решение зћ намалување на земјарината доне-
сува органот на управата на општинскиот народен 
одбор ивдлежен за работите на приходи ка ј кого 
стопанската организација се задолжува со земја-
рина. 

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

Р. п. бр. 337 
30 септември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић е. р. 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

Секретар, 
Вељко Зековић е. р. 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

711. 

Врз основа на ставот 2 точката 2 одделот 1 гла-
вата XIX и одделот 1 главата XXV од Сојузниот 
општествен план за 1958 година, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕ-
ТОТ НА ПЧЕНКА, ЈАЧМЕН И ОВЕС ОД РОДОТ 
НА 1957 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА ИЗВОЗ 

1. Престанува да важи Одлуката за уплатување 
на придонесот од прометот на пченка, јачмен и 
овес од родот на 1957 година за давање премии за 
извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58). 

2. Земјоделските задруги и селскостопанските 
производителот организации што се должни да 
вршат уплати на придонесот во смисла на Одлуката 
за уплатување на придонесот од прометот на пченка, 
јачмен и овес од родот на 1957 година за давање 
премии за извоз, се должни тие уплати да ги извр-
шат за сите количини пченка, јачмен и овес од 
родот на 1957 година што ги продале и испорачале 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ*, 

Р. п. бр. 334 
80 септември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

712. 
Брз основа на одредбата под а) ставот 1 одде-

лот 1 главата XXV од Сојузниот општествен план 
ва 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДА-
ЖНИ ЦЕНИ НА ХРАНАТА ЗА ДОБИТОК ОД ИН-

ДУСТРИСКО ПОТЕКЛО 

1. Во Одлуката за определување на највисо-
ките продажни цени на храната за добиток од ин-
дустриско потекло („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
15/58) во точката I одредбата 11 се менува и гласи: 

„11) .Трици — 16". 
2. Во точката 111 ставот 1 се менува и гласи: 
„Трговските и задружните стопански органи-

зации што се занимаваат со промет на производи од 
точката I од оваа одлука ги формираат продажните 
цени на овие производи калкулативно, врз основа 
на набавната цена, трошоците за превоз и трошо-
ците на прометот.*4 

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

Р. п. бр. 333 
30 септември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. р. 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

Сојузот на занаетчиските комори на Ју-
гославија 1 член 

Заедницата на југословенското електро-
стопанство 1 член 
2. Со влегувањето во сила на ова^ѓ одлука пре-

станува да важи Одлуката за бројот на членовите 
на Управниот одбор на Југословенската инвестици-
она банка што ги предлагаат одделни сојузни сто-
пански комори, сојузите на стопанските комори и 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/56). 

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

Р. п. бр. 335 
30 септември 1958 година 

Белград 
Сојузен и з в р т е н совет 

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

713. 
Врз осноза на членот 11 став 3 од Уредбата за 

Југословенската инвестициона банка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/56), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИО-
НА БАНКА ШТО ГИ ПРЕДЛАГААТ СОЈУЗНИТЕ 
СТОПАНСКИ КОМОРИ, СОЈУЗИТЕ НА СТОПАН-

СКИТЕ КОМОРИ И ГЛАВНИОТ ЗАДРУЖЕН 
СОЈУЗ НА ФНРЈ 

1. Од 12 членови на Управниот одбор на Југо-
словенската инвестициона банка што ги именува 
Сојузниот извршен совет на предлог од одделни со-
јузни стопански комори, сојузи на стопанските ко-
мори и од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, пред-
лагаат: 
Сојузната индустриска комора 8 члена 
Сојузот на селскостопанско-шумарските 

комори на Југославија 1 член 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ 1 член 
Сојузната градежна комора 1 член 
Сојузната сообраќајна комора 1 член 
Сојузната надворешнотрговска комора 1 чшен 
Сојузот на трговските комори на Југославија 1 член 
Сојузот на угостителските комори на Ју-

гославија 1 член 

714. 

Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИ-

ТУТ НА ФНРЈ 
1. Се укинува Економскиот институт на ФНРЈ. 
2. Буџетските средства на Економскиот инсти-

тут се пренесуваат врзг Сојузниот завод за стопан-
ско планирање. 

8. Принадлежностите на затечените службеници 
на Економскиот институт, до регулирањето на нив-

н и о т службенички однос, ќе "се исплатуваат на товар 
на буџетските средства на Економскиот институт 
што се пренесуваат врз Сојузниот завод за стопан-
ско планирање. 

4. Правата и обврските на Економскиот инсти-
тут ќе ги ликвидира ликвидационата комисија, чии 
членови ќе ги именува сојузниот Државен секре-
таријат за работите на фанансиите. 

5. Секретарот на Сојузниот извршен совет ќе 
се грижи за извршувањето на ова решение и ќе 
определи на кого ќе му се отстапат библиотеката и 
инвентарот на Економскиот институт. 

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

Р. п. бр. 332 
3'0 септември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. р. 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

715. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за начинот 

на исплата на кредитите одобрени на стопанските 
организации во 1957 година за зголемениот обем на 
производството („Службен лист на ФНРЈ ", бр. 15/58), 
сојузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите издава ' 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА 
ЗАЕМИТЕ ОДОБРЕНИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ЗГОЛЕМЕНИОТ ОБЕМ НА ПРО-

ИЗВОДСТВОТО ВО 1957 ГОДИНА 
1. Банките и задружните штедилници можат 

срокот за враќање на заемите одобрени на стопан-
ските организации според точката 2 од Одлуката 
за начинот на исплата на кредитите одобрени на 
стопанските организации во 1957 година за зголе-
мениот обем на производството да го продолжат до 

п 
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10 години врз основа на образложено и документи-
рано барање. 

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

Бр. 08—19810/1 
30 септември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

716. 
Врз основа на членот 24 став 3, во врска со 

членот 3 став 1 точка 5 од Уредбата за заемите за 
инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), 
во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на стоковниот промет, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНА ОПРЕМА 

1. Во Наредбата за давање заеми без конкурс 
за набавка на определена опрема („Службен лист 
Ша ФНРЈ", бр. 35/57 и 26/58) во точката 6 по ставот 
$ се додава нов став 3, кој гласи: 

„Претпријатијата на градскиот сообраќај можат, 
по исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, 
да поднесуваат барање за заем и над износот од 
00 милиони динари." 

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

Бр. 07-19811/1 
30 септември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

717. 

Врз основа на чл. 69 и 70 став 2 од Уредбата 
за трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31^57, 54/57, 12/58 и 16/58), во согласност со соју-
зниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за селско стопанство и шумарство, сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕ-' 
ДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКАТА МАРЖА И НАЈВИ-
СОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ГРОЗЈЕТО ЗА 

ВИНО ОД РОДОТ НА 1958 ГОДИНА 

1.,Во Наредбата за определување највисоката 
маржа и највисоките продажни цени на грозјето за 
вино од родот на 1958 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/58), по точката 2 се додава нова 
точка 2а, која гласи: * 

„2а. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа наредба ва-
жат и за продажба на гмечено грозје." 

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

Бр. 6029 
1 октомври 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

718. 

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за 
пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 
6/58 и 23/58), во врска со членот 7 оддел I став А 
под а) точка 3 од Уредбата за пренесување рабо- ^ 
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/58), со согласност од сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите и од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет, Комитетот 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 пресмету-
вање на разликата во цените при извозот и увозот 
на определени производи и услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/57) во точката I оддел А во гран-
ката 116 — Неметали, по редниот број 40 се додаваат 
нови редни броеви 41 и 42, кои гласат: 

„41. Силико-тули и брашно — — — — 1,50 
42. Термоизолациони материјали од ки-

селгури (тули и други формувани про-
изводи) — — _____ _ — — — 1,50". 

2. Во точката I оддел А во гранката 124 — Тек-
стилна индустрија, редниот број 27 се менува и 
гласи: 

„27. Греж и индустриско предиво од при-
родна свила — — — — — — 1,40", 

а по редниот број 40 се додава нов реден број 41, 
кој гласи: 

„41. Тканини од природна свила — — 1,40". 
3. Во точката 1 оддел Б во гранката 112 — Ј а -

глен, во редниот број -8 покрај зборот „производи" 
се става знак за фуснота *), а на крајот од оваа 
гранка се додава фуснота, која гласи: 

„*) Со потврда од Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за индустрија дека не се произведува во зем-
јата, односно дека не се произведува во достаточни ко^ 
личини или во соодветен квалитет.", 

4. Во точката I оддел Б во гранката 117 — Ме-
та лопреработу ванка индустрија, во редниот број 
58 во првиот ред покрај зборот: „Ваги" се става 
знак за фуснота **). 

5. Во точката I оддел Б во гранката 119 — Елек-
троиндјЈстрија, редниот број 32 се менува и гласи: 

„32. Делови на радио-приемници и ТВ-
приемници за широка потрошувачка 1,50". 

6. Во точката I оддел Б во гранката 120 — Хе-
миска индустрија, во редниот број 15 одредбата в) 
се менува и гласи: 

„в) средства за зголемување на орган-
скиот број на бензин (тетраетил олово, 
керамол МИА, монометил анилин, мо-
тор-микс, авио-микс, АК—33 ике и ел.) 1,00". 

7. Во точката I оддел Б во гранката 124 — Тек-
стилна индустрија, редниот број 30 се менува и 
гласи: 

„30. Кокони од свилени бубачки — — 1,00". 
8. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на извоз и увоз склучени 
од тој ден. 

П. бр. 822 
4 октомври 1958 година 

Белград 
Го заменува Претседателот 
на Комитетот за надворешна 

трговија 
Државен потсекретар, 

др Владимир Велебит, е. р. 
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719. 
Врз основа на членот 16 точка 7 од Уредбата 

за пренесуваше работите во надлежност на сојузни-
те и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Секретара атот на Соју-
зниот извршен совет за правосудни работи, во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СУДИСКИОТ 
ИСПИТ И ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРАВАТА УСЛОВЕНИ СО СУДАНСКИОТ ИСПИТ 

Член 1 
Покрај лицата наведени во членот 3 од Уред-

бата за судискиот испит („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/55) судиски испит можат да полагаат: 

1) лица што како службеници на стопански 
организации или нивни здруженија, на задружни 
организации, или на установи или фондови по за-
вршениот правен факултет до денот на влегува-
њето во сила на овој правилник поминале пет го-
дини во работа на правни работи во стопанските 
организации или нивните здруженија, во задру-
жните организации, или во установите или фондо-
вите ; 

2) лица што како службеници на органи на вна-
трешните работи по завршениот правен факултет 
до денот на влегувањето во сила на овој правилник 
поминале пет години во работа на работите на 
претходна кривична постапка; 

3) лица што како судии за прекршоци по завр-
шениот правен факултет до денот на влегувањето 
во сила на овој правилник поминале пет години 
во својство на судија за прекршоци. 

Лицата од претходниот став што положиле не-
кој од испитите наведени во членот 22 од Уред-
бата за судискиот испит, можат да полагаат до-
полнителен испит во обемот пропишан во членот 
5 ст 2 и 3 од Уредбата за судискиот испит. 

Член 2 
Лицата што ги исполнуваат условите од чл. 22 

и 24 од Уредбата за судискиот испит можат да ба-
раат да се утврдат правата што им припаѓаат врз 
основа на овие одредби. Решение за тоа донесува 
надлежниот секретар за правосудна управа, согла-
сно са неговите овластувања од Уредбата за су-
д с к и о т испит. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила го ттенот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр, 02—624/Д 

12 септември 1958 година 
Белград 

Секретар 
за правосудни работи, 
Никола Срзентиќ, е. р. 

720. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, школувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Гене-
ралната дирекција на поштите, телеграфите и теле-
фоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНИ ПО-
ШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНАТА 

ГЕОФИЗИЧКА ГОДИНА 1957/58 
На 24 октомври 1958 година ќе се пуштат во 

оптек пригодни поштенски марки од 15 и ЗОО динари 
по повод Меѓународната геофизичка година 1957/58, 

Сликата на марката од 15 динари, сивојорго^а-
неста, прикажува мотив од океанографијата (мере-
ње и испитување на морските длабочини). На де-
сниот раб на марката, вертикално е отпечатено на 
кирилица: „Југославија", а под мотивот, на долниот 
раб на марката на латиница: „МОС- — АСИ 1957-58", 
што се иницијали на Меѓународната геофизичка го-
дина на српскохрватски и француски јазик. Озна-
ката на вредноста е во'горниот лев агол на мар-
ката. 

Сликата на марката од ЗОО динари, црносина, ја 
прикажува месечевата полутопка и земјината топка 
со патеките на вештачките сателити. На десниот раб 
на марката, вертикално, отпечатено е на латиница: 
„Југославија", а над мотивот, на горниот раб на 
марката на латиница: „МОО — АСИ 1957-58". Озна-
ката на вредноста е на долнит лев агол на марката, 
а покрај неа стои уште на латиница: „Авионска 
пошта". 

Овие марки ќе бидат во продажба кај поголе-
мите пошти да потрошувањето, а за франкирање на 
поштенските пратки ќе важат неограничено време. 

Бр. 09-2505/1 
30 септември 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција кз поштите, телеграфите и 

телефоните 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е. р. 

721. 
Брз основа на членот 43 став 2 точка 3 од У-

редбата за организацијата, послувањето и управу-
вањето со Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е в 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПОШТЕНСКА 
КАРТИЧКА СО НОВА МАРКА ОД 10 ДИНАРИ 

На 1 октомври 1958 година се пушта во промет 
поштенска картичка со нова отпечатена марка од 
10 динари. 

Сликата на марката, во зелена боја, прикажу-
ва мотив на железарата во Сисак од серијата на 
новите редовни франко марки. 

Бр. 09—12288/1 
23 септември 1958 година 

Белград 
ч 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е. р. 

722, 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

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

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

ЊАЧИ, КРЕТАЧИ И СПРЕЗАЧИ ЗА 
ЛОКОМОТИВИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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_ — — Ј Ш Р.Ј3.910 

— — — ЈХЈЅ Р.Ј3.911 

Клипна чи за парни локомотиви. Тех-
нички прописи за изработка и 
испорака — — — 

Кретачи и ©презачи за локомотиви. 
Технички прописи за изработка 
и испорака — — 

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

3. Ови^ југословенски стандарди влегуваат во 
сила на ^Јануари 1959 година. 

Бр. 11-4173 
1 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
ч за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

723. 
Врз основа на членот б од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

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

НИ плочи и шипки ЗА локомотиве™ 
КОТЛИ 

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

Бакарни плочи, за локомотиве™ 
ложишта. Технички прописи за изра-
ботка и испорака — — — — — ЈХЈЅ Р.Ј1.910 

Бакарни шипки за спрежници за 
локомотивски котли. Технички про-
писи за изработка и испорака — — ЈТЈЅ Р.Ј1.911 

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

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

Бр. 11-4172 
1 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

724. 
Врз основа на членот б од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРЕЈНИ 
И ЧАДНИ ЦЕВКИ ЗА ЛОКОМОТИВСКИ КОТЛИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Грејни цевки за локомотивски котли. 

Форма и димензии — — — — ЈХЈЅ Р.Ј 1.201 
Чадни цевки со мазни краишта ^а 

локомотиве^ котли. Форма и ди-
мензии — — — — — — — 

Чадни цевки со нажлебени краишта 
за локомотиве^ котли. Форма и 
димензии — 

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

ЈТЈЅ Р.Ј1.202 

— — Ј1ЈЅ Р.Ј1.203 

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

Бр. 11-4171 
1 октомври 1958 Година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић с р. 

725. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за организа-

цијата и работата на Сојузната комисија за стан-
дардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 
и членот 6 од Уредбата за југословенските стандар-
ди, за сојузните прописи за квалитетот на произво-
дите и за производителите спецификации („Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј * бр. 17/51), Сојузната комисија 
за стандардизација донесува 

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

СЕЧЕН ПРИБОР НА ГОРНИОТ СТРОЈ 
1. Се ставаат вон сила југословенските стан-

дарди донесени со Решението за југословенските 
стандарди за ситен колосечен прибор („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 37/54), и тоа: 

жина 35 кг/м — — — — 

шини на ДВОЈНИ прагови — 
Натезна подложна плочичка 

шини на обични прагови — 
Натезна подложна плочичка 

шини на двојни прагови — 
Обична подложна плочника 

шини од 22 кг/м на обични 
прагови — — — — — — ЈТЈЅ Р.В1.154 

Обична подложна плочичка за 
шини на двојни прагови .— — Ј1ЈЅ Р.В1.155 

Обични подложни плочички за 
шини преку 23 кг/м на обични 
прагови — 

Примерена плочника за ребрест« 
подложни плочички со примена 
на дрвени улошци — — — 

Прицврени плочички за натезни 
подложни плочички — — — 

2. Југословенските стандарди наведени во точ-
ката 1 од ова решение престануваат да важат на 31 
декември 1958 година. 

3. Југословенските стандарди наведени во точ-
ката 1 од ова решение се заменуваат со нови југо-
словенски стандарди со следните називи и ознаки: 

Издание 1958 

ЈТЈЅ Р.В1.110 

Ј1ЈЅ Р.В1.111 

Ј1ЈЅ Р.В1.112 

Ј1ЈЅ Р.В1.150 

Ј1ЈЅ Р.В1.151 

Ј1ЈЅ Р.В1.152 

Издание 1954 
те-

— ЈТЈЅ Р.В1.110 
те-

— Ј1ЈЅ Р.В1.111 
те-

— ЈТЈЅ Р.В1.112 
за 
— Ј1ЈЅ Р.В1.150 
за 
— Ј1ЈЅ Р.В1.151 
за 
— Ј1ЈЅ 2 ел ЃО

 

за 
— ЈХЈЅ Р.В1.153 
за 

— — — — ЛЈЅ Р.В1.156 

ЈТЈЅ Р.В 1.170 

ЈТЈЅ Р.В1.171 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Спој ници тип 22—0 — 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Спој ници тип 35—0 — 

- Колосечен прибор на горниот 
строј. Спој ници тип 45—0 — 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Ребреста подложна пло-
чника тип 45—0 — — — — 

Колосенен - прибор на горниот 
строј. Ребреста подложна пло-
чника тип 45—1 — — — — 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Натезна подложна пло-
чичка тип 35—0 — — — — 
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Колосечен прибор на горниот 
строј. Натезна подложна пло-
чника тип 35—1 — — — — Ј1ЈЅ Р.В1.153 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Обична подложна пло-
чичка тип 22—0 — — — — «ШЅ Р.В1.154 

Колосечен т и б о р на горниот 
строј. Обична подложна пло-
чника тип 22—1 — — — — Ј1ЈЅ Р.В1.155 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Обични подложни пло-
чички тип 35—0 и 45—0 — — Ј1ЈЅ Р.В1.158 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Прицврсна плочичка тип 
45—0 — — — — — — — Ј1ЈЅ Р.В1.170 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Прицврсти плочички 
тип 35—0 — — — — — — Ј1ЈЅ Р.В1.171 

4. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Сојузната комисија за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

5. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение влегуваат во сила на 1 јануари 1959 
година. 

Бр. 11—4170 
1 октомвои 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузна комисија за стандардизација, 
инж. Словољуб Виторовић е. р. 

РЕШЕНИЈА, 

726. 

Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од 
Наредбата за договарањето за цените по кои зем-
јоделските задруги ќе купуваат селскостопански 
производи од индивидуалните производители („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), претставниците 
на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот 
сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на 
Главниот сојуз на селскостопанските задруги на 
НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР 
Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз 
на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на 
НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на 
НР Црна Гора на состанокот одржан на 26 септем-
ври 1958 година постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИ-

ТЕ ЦЕНИ ЗА СЕМЕ ОД ЦРВЕНА ДЕТЕЛИНА 
И ЛУЦЕРКА 

1. Во Договорот за највисоките цени за семе 
од црвена детелина и луцерка („Службен ли сг на 
ФНРЈ", бр. 38/58) во точката 1 стават 2 се менува 
и гласи: „Цените се подразбираат за ] кг соме од 
детелина односно луцерка 80л/о чистотија, франко 
натоварна станица или франко превозно средство 
или магацин на задругата.'' 

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

Бр. 1644 
?7 септември 195-8 година 

Белград 

Главен задружен сојуз на ФНРЈ 
Претседател, 

Пашко Ромац, е. р. 

Врз основа на членот 171 Од Општиот закон 
за школство^ („Службен лист на ФН&Ј", бр. 28/58) 
во врска со членот 33 од Уредбата за организации 
јата и работата на Сојузниот извршен совет („Слу* 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/58), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРОСВЕТНИОТ СОВЕТ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Во Просветниот совет на Југославија се имену-

ваат, и тоа: 
за претседател: 
1) Родољуб Чолаковић потпретседател на Со-

јузниот извршен совет; 
за секретар: 
2) Обрад Цицмил, амбасадор во Државниот се-

кретаријат за надворешни работи; > 

за членови: 
3) Крсте Црвенковски, секретар на Сојузниот 

извршен совет за просвета и култура, 
4) Милка Миниќ, претседател на Одборот за про-* 

света на Сојузната народна скупштина, 
5) Митра Митровиќ, директор на Сојузниот за«* 

вод за проучување на школските4 и просветните 
прашања, 

6) др Владо Шмит, професор на Универзитетот 
во Љубљана, 

7) др Перо Шимлега, вонреден професор на У« 
ниверзитетот во Загреб, 

8) инж. Ласло Бала, директор на Техничката 
школа во Суботица, 

9) инж. Димитрије Алимовиќ, директор на те-
хничката школа „Петар Дра ш и ш " во Белград, 

10) Алфред Јегер, директор на Сојузниот цен-
тар за образование на раководните кадри во сто-
панството, 

11) Миодраг Матиќ, професор неа Вишата педа-
гошка школа во Белград, 

12) Милан Мирковиќ, началник на Секретари-
јатот за просвета и култура на Народниот одбор на 
град Белград, 

13) Маша Лукиќ, просветен советник во Сове-
тот за просвета на НР Хрватска; 

14) Зинка Жиборски, директор на основно учи-
лиште во Риска, 

15) Стана Томашевић, помошник секретар на 
Сојузниот извршен совет за трудот, 

16) Иво Фрол, помошник секретар на Сојузниот 
извршен совет за просвета и култура, 

17) др Борислав Благојевиќ, претседател на Заед-
ницата на југословенските универзитети, 

18) Миливоје Урошевим, претседател на Здру* 
жението на учителите, наставниците и професори-
те на Југославија, 

19) Перо Дјетелиќ, член на Претседателството 
на ЦК на Народните? младина на Југославија, 

20) Мишо Павиќевиќ, секретар на ЈДентралниот 
совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, 

21) Зора Крџалиќ, претседател на Советот за 
просвета на АП Војводина, 

22) Коњ Широка, претседател на Советот за 
просвета на Автономна Косовеко-метохиока Област, 

23) Радивоје Сечу]ски, директор на основното 
училиште „ѓорѓе Натошевић" во Нови Сад, 

24) Ранко Поповиќ, директор на училиштето за 
висококвалификувани р а б о т и ици-металци во За-
греб, 

25) Драга Хумек, директор на Учителската 
школа во Марибор, 

26) Славка Кратки, директор на гимназија во 
Белград; 

за членови што ги избрале републичките сове-
ти за просвета: 

27) Дража М з п ^ о ^ , претседател на Советот 
за просвета на НР Србија 
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28) Никола Вучено®, директор на Заводот за 
унапредување на школството на НР Србија, 

29) Борислав Новаковиќ, потпретседател на 
Главниот задружен сојуз на НР Србија, 

30) др Милош Жанко, претседател на Советот 
за просвета на НР Хрватска, 

31) Иван Леко, директор на Заводот за унапре-
дување на пролетното на НР Хрватска, 

32) инж. Борислав Сапунар, професор на Ви-
шата стручна педагошка школа во Риека, 

33) Владо Мај хен, претседател на Советот за 
просвета на НР Словенија, 

34) Лудвиг Габровшек, секретар на Советот за 
просвета на НР Словенија, 

35) Тилка &лаха, член на Претседателството на 
републичкиот совет на ССЈ за Словенија и секре-
тар на Здружението на наставниците, 

36) Душанка Ковачевиќ, претседател на Сове-
тот за просвета на НР Босна и Херцеговина, 

37) Бранко Јањиќ, директор на Заводот за уна-
предување на школството на НР Боша и Херцего-
вина, 

38) Салко (Назечиќ, професор на Универзитетот 
во Сараево, 

39) Петар Здрав ко неки, претседател на Советот 
за просвета на НР Македонија, 

40) Димче Левков, вонреден професор на Уни-
верзитетот во Скопје, 

41) Никола Поповски, директор на Учителската 
школа во Скопје, 

42) Живко Жижиќ, претседател на Советот за 
просвета на НР Црна Гора, 

43) Блажо Савичевић секретар за просвета на 
НР Црна Гора, 

44) Војин Буковиќ, директор' на Учителската 
школа во Ник шик. 

Б. бр. 62 
1 октомври 1958 година 

белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зеконмќ, е. р. 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 
оснивање Комисија за соработка со меѓународните 
здравствени организации, Национален комитет за 
УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија 
за Меѓународната организација на трудот (МОР) 
— („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), во врска 
со членот 33 од Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/58), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОР) 

Во Решението за измена и дополнение на Ре-
шението за именување членови на Југословенската 
национална комисија за Меѓународната организа-
ција на трудот (МОР) под Б. бр. 1/58 од 7 јануари 
1958 година, се вршат следните измени и дополне-
нија: 

1. Се именуват за членови на Комисијата Олга 
Впабич и Ашер Делеон, секретари на Централниот 
совет на Сојузот на синдикатите на Југославија. 

2. Јован Поповиќ, кој до сега беше член на Ко-
мисијата како секретар на Централниот совет на 
Сојузот на синдикатите на Југославија, останува во 
Комисијата како помошник секретар на Сојузниот 
извршен совет за трудот. 

3. Се разрешува од функцијата член на Коми-
сијата Норберт Вебер, со оглед на неговото одење 
од Белград на друга должност. 

Б. бр. 1/2 
30 селте1'^.ри 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секре гар, Потпретседател, 

В^љко Зетовиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" с л у ж б е н лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот о0 од 24 јули 1958 го-
дина објавуваат: 

Закон спојување на општините Осиек — Гор-
њи Град и Осиек — Доњи Град во општина Осиек; 

Одлука за управувањето и работењето на Ре-
публичкиот" фонд за станбена изградба на НР Хр-
ватска; -

Одлука за рамките за утврдување на положај-
ните .плати на службениците на установите во об-
ласта на културата што ги оспоруваат републички 
органи; 

Одлука за рамките за утврдување на положај -
ните плати на службениците во научните установи 
во НР Хрватска; 

Одлука за рамките за утврдување на положај -
пите плати на службениците на установите во об-
ласта на културата, што ги основуваат народни 
одбори; 

Решение за именување претставници на Извр-
шниот совет на Саборот што учествуваат во упра-
вувањето со републичките стопански комори; 

Упатство за задолжителното осигурување на 
сместување, прехрана и превоз на работниците; 

Исправка на Упатството за категоризација на 
положаИте во просветните установи за кои се зго-
лемува положајната плата. 

Во бројот 31 од 30 јули 1958 година објавуваат: 
Закон за уредување на имотните односи наста-

нати со самовласно заземање (узурпација) на зем-
јиште во општонародниот имот; 

Одлука за потврда на Уредбата за измени и 
дополненија на Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Извршниот совет на Саборот на НР Хр-
ватска; 

Одлука за изборот на членови што ги избира 
Саборот на НР Хрватска во Универзитетскиот соЕет 
и во факултетските совети на Универзитетот во 
Загреб; 

Препорака за средување на имотноправните од-
носи на фондот на недвижностите од општонарод-
ниот имот и за зацврстување на имотноправната 
служба; 

Препорака за унапредување на градежништвото 
и на станбено-комуналните дејности; 

Одлука за Меморијалниот музеј на Маршал Ти-
то во Кумровец; 

Правилник за организацијата и работата на Се-
кретаријатот за законодавство и организацијата на 
Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска: 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за буџетот на НР Хпрдтгка (Републич-
киот бупет* за 1958 година. 
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УРАДИМ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадии лист" Људске Републике Словеније во 
бројот 22 од 10 јули 1958 година објавува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
слатководното рибарство; 

Закон за заштита на културните споменици и 
природните реткости; 

Закон за дополнение на Законот за Универзи-
тетот во Љубљана; 

Одлука за потврда на Уредбата за измени иг 
дополненија на Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Извршниот совет на Народното собрание 
на НР Словенија; 

Одлука за наградите и надоместоците на прате-
ниците на Народното собрание на НР Словенија; 

Одлука за основување Околиски суд во Ајдов-
шчина и за неговата месна надлежност; 

Одлука за измена на месната надлежност на 
некои окружни стопански судови на НР Словенија; 

Одлука за потврда на статутот на Универзи-
тетот во Љубљана и на неговите факултети; 

Одлука за разрешување на судија на Окруж-
ниот суд во Марибор; 

Одлука за изборот на судии на окружните 
судови; 

Одлука за изборот на членови на факултетските 
совети на некои факултети на Универзитетот во 
Љубљана; 

Резолуција за насочувањето на станбената из-
градба; 

Препорака до стопанските организации од под-
рачјето на електроиндустријата; 

Наредба за пренесување работите врз Окруж-
ниот суд во Ајдовшчина. 

Наредба за почетокот на работењето на Окруж-
ниот стопански суд во Љубљана за подрачјето на 
бизшата околија Трбовље и за пренесувањето на 
работите за тоа подрчје од Окружниот стопански 
суд во Цеље. врз Окружниот стопански суд во Љу-
бљана; 

Договор за највисоките откупни цени за малини; 
Договор за највисоките откупни цени за домати; 
Исправка на Одлуката за овластување на Од-

борот на Сојузниот совет за општи и управни пра-
шања за одлучување во определените работи од 
надлежноста на Сојузниот совет. 

Во бројот 23 од 17 јули 1958 година објавува: 
Решение за основување Завод за проучување на 

образованието на возрасните. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службен лист Народне Републике Босне и 
Херц&овине" во бројот 26 од 19 јули 1958 година 
објавува: 

Правилник за завршниот испит во училиштата 
за детски негователки, во училиштата за бабици, во 
училиштата за медицински хигиеничари и во учи-
лиштата за болничари; 

Наредба за определување местата во кои посто-
јат тешкотии за осигурување на основна здравствен 
на заштита. 

— — 947 

047 

947 

— — — »48 

948 

949 

I 
949 

— 950 

С О Д Р Ж И Н А ! С т р а н а 
703. Уредба за извршување на Законот за 

уредување на имотните односи настанати 
поради ликвидација на правата и обвр-
ските на југословенските државјани врз 

? основа на меѓународни договори — — 945 
704. Уредба за дополнение на Уредбата за 

употреба на средствата за инвестиции во 
1958 година — — — — — — — — 947 

705. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за именување претседатели и чле-

Страна 
нови на одборите и комисиите на Соју-
зниот извршен совет — 

706. Одлука за отворање на Амбасада на Фе-
деративна Народна Република Југосла-
вија во Републиката Ирак — — — — 

707. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување височината на 
гарантниот износ по заемите за инве-
стиции — — — — — — — — — 

708. Одлука за височината на средствата на 
фондовите што стопанските организации 
можат да ги вложуваат во општествените 
инвестициони фондови — 

709. Одлука за рамките за утврдување поло-
жајната плата на службениците на соју-
зните научни установи — — — — — 

710. Одлука за определување земјишта на кои 
привремено не се плаќа земјарина — — 

711. Одлука за престанок на важењето на ) 
Одлуката за уплатување на придонесот 
од прометот на пченка, јачмен и овес од 
родот на 1957 година за давање премии 
за извоз — — — — — — — — — 

712. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување на највисоките 
продажни цени на храната за добиток од 
индустриско потекло 

713. Одлука за бројот на членовите на Управ-
ниот одбор на Југословенската инвести-
циона банка што ги предлагаат сојузните 
стопански комори, сојузите на стопански-
те комори и Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ — — — — — _ 

714. Решение за укинување на Економскиот 
институт на ФНРЈ — — — 

715. Наредба за продолжување срокот за вра-
ќање на заемите одобрени на стопанските 
организации за зголемениот обем на про-
изводството во 1957. год ина — — — — 

716. Наредба за дополнение на Наредбата за 
давање заеми без конкурс за набавка на 
определена опрема — — — — — — 

717. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување највисоката маржа и на ј -
високите продажни цени на грозјето за 
вино од родот на 1958 година — — — 

718. Наредба за изменили дополненија на На-
редбата за коефициентите за преометува-
вање на разликата во цените при извозот 
и увозот на определени производи и 
услуги — — — — — — — — — 

719. Правилник за условите за полагање на 
судискиот испит и за начинот на утврду-
вање на правата условени со судискиот 
испит — — — — — — — — — 

720. Решение за пуштање во оптек на при-
годни поштенски марки по повод Меѓу-
народната геофизичка година 1957/58 — 

721. Решение за пуштање во промет на по-
штенска картичка со нова марка од 10 

722. Решение за југословенските стандарди за 
клипњачи, кретачи и опрезачи за локо-
мотиви — — — — — — — — — 

723. Решение за југословенските стандарди за 
бакарни плочи и шипки за локомотиве™ 
котли — — — — — — — — — 

724. Решение за југословенските стандарди за 
грејани и чадни цевки за локомотивски 

725. Решение за југословенските стандарди за 
колосечен прибор на горниот строј — — 

726. Договор за измена на- Договорот за најви-
соките цени за семе од црвена детелина 
и луцерка — — — — — — 954 

950 

— — 950 

950 

951 

951 

951 

952 

952 

952 

952 

953 

953 

953 
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