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626. 
Врз основа на членот 13 од Законот за државни-

те службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
44/48), а во врска со одделот 1 главата XIX на Сојуз-
ниот општествен план за 1956 година и членот 19 од 
Уредбата за извршуваше на Законот за придонесот 
за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 6/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА НА СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДР-

ЖАВНИ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 
I. Во Одлуката за доделуваше новогодишна на-

града на службениците и работниците на сојузните 
државни органи и установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/56), во точката 1 зад вториот став се 
додава нов став, кој гласи: 

„На службениците распоредени од XX до з а -
клучно XVII платен разред што немаат дополнител-
на плата, на работниците на кои платата за редовно 
работно време им изнесува помалу од 8.000 динари 
месечно и на помошните службеници (член 29 од 
Правилникот за звањата и платите на канцелари-
ските службеници и член 5 од Правилникот за зва-
њата и платите на службениците на шумарско-тех-
ничката помошна служба) им прпо ага награда во 
износ од 100% од редовната месечна плата." 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 406 
27 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

627. 
Врз основа на чл. 2 и 11 од Основната уредба за 

установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ЦЕНТАР ЗА НАСТАВЕН 

И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ФИЛМ 
I. Се оснива Сојузен центар за наставен и кул-

турно -просветен филм (во натамошниот текст: Цен-
тарот) како установа со самостојно финансирање. 

II. Задачата на Центарот е: 
1) да работи на популаризирање на наставниот 

и културно-просветниот филм; 
2) да се грижи за развитокот и унапредувањето 

на кинофикациите на училиштата и на установите 
за народно просветување; 

3) да се грижи за цел е сообразно користење на 
наставните и култур но-пр освети и те филмови преку 
нивна размена меѓу народните републики; 

4) да го следи производството.на наставни и кул-
ту рио- просвети и филмови и да презема мерки за 
»егово унапредување; 

5) да презема мерки за набавка на странски на-
ставни и културно-просветни филмови и други мер-
ки со цел за нивно прикажување во земјата; 

6) да посредува во размената на домашни на-
ставни и културно-просветни филмови со стоански; 

7) да води евиденција за сите наставни и култур-
но-просветни филмови, домашни и странски, во зем-
јата. 

При извршувањето на своите задачи Центарот 
соработува со органите, установите и организациите 
што се занимаваат со производство и користење на 
наставни и културно-просветни филмови во земјата 
и во странство. 

Установите и организациите во земјата што се 
занимаваат со производство и користење на наставен 
и културно-просветен филм се должни на Центарот 
на негово барање да му ги дадат податоците што му 
се потребни за извршување на неговите задачи. 

ТИ. Имотот со кој управува Центарот со состои 
од потребен инвентар. 

IV. Со Центарот управува управен одбор. 
Управниот одбор се состои од 7 членови. Еден 

член на управниот одбор избира работниот колектив 
на Центарот од својата средина- а, 5 членови- име-
нува органот надлежен за работите и задачите на 
Центарот. Директорот на Центарот според својата 
положба е член на управниот одбор. 

Членовите на управниот одбор се избираат од-п 
носно именуваат на две години. 

V. Директорот на Центарот го назначува Сојуз-
ниот извршен совет односно органот што ќе го опре-, 
дели тој. 

VI. Правата и должностите што му припаѓаат на 
државниот орган надлежен за работите и з а д а ј т е 
на установата ги В1рши спрема Центарот Секретари-
јатот за просвета и култура на Сојузниот извршен 
совет. 

Секретаријатот за просвета и култура може да 
му стави на Центарот во задача извршување на 
определени работи. 

VII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 404 
21 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

628. 
Врз основа на одделот 2 став 3 главата XXVII 

од Сојузниот општествен план за 1956 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА 
ЈАГЛЕН ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ДНИТЕ НА НЕДЕЛЕН 

ОДМОР И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ 

Во Одлуката за давање премии за количините 
на ' јаглен произведени во дните на неделен одмор 
И на државни празници („Службен лист на ФНРЈ", 
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бр. 46/56) се вршат измени и дополненија, така што 
нејзиниот пречистен текст да гласи: 

ОДЛУКА 
за давање премии за количините на јаглен 
произведени над предвидените количини 

производство 
1. Од средствата на резервата на федерацијата 

во. 1956 година, предвидени- во одделот 2 под в) од 
главата ХИ од Сојузниот општествен план за 1956 
година, им се одобрува на рудниците на јаглен 
премија за секоја тона јаглен произведена од 1 но-
ември до 31 декември 1956 година над предвидените 
количини на производство за тој временски период. 

Височината на предвидените количини произ-
водство за месеците ноември и декември 1956 го-
дина за одделни рудници, на јаглен ја утврдуваат 
спогодбено Здружението на рудниците на јаглен на 
Југославија и Дирекцијата за суровини, врз основа 
на податоците што на Дирекцијата за суровини и' 
ги доставиле рудниците на јаглен во смисла на 
одредбата на точката XI од Наредбата за определу-
вање условите под кри рудниците на јаглен ќе го 
продавачот јагленот во IV тримесечје на 1956 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/56). 

За височината на предвидените количини про-
изводство на јгелен утврдена во смисла на одред-
бата од претходниот став, Здружението на рудни-
ците на јаглен на Југославија и Дирекцијата за 
суровини му издаваат на секој рудник на јаглен 
потврда. 

2. Премијата од претходната точка изнесува: 
за 1 тона камен јаглен 1.200 динари 
за 1 тона мрк јаглен _900 динари 
за 1 тона лигнит 700 динари 
3. Рудниците на јаглен се должни сите коли-

чини јаглен што ќе ги произведат над предвиде-
ните количини производство за месеците ноември 
и декември 1956 година да и' ги пријават на Ди-
рекцијата за суровини. Дирекцијата за суровини 
може да определи дека одделни рудници се должни 
за овие количини јаглен да извршат договарање 
на испораки првенствено со определени корисници. 

. 4. Народната банка ќе им ги исплати на руд-
ниците на јаглен премиите наведени во точката 2 
од оваа одлука под услов рудниците на јаглен да 
и' достават: 

а) потврда од финансискиот инспекторат на на-
родниот одбор на околината дека количините јаглен 
за кои се бара исплата на премијата се произведени 
на начинот предвиден во точката 1 од оваа одлука; 

б) потврда од Дирекцијата за суровини дека 
количините јаглен, за кои се бара исплата на пре-
мијата, и' се пријавени на Дирекцијата за суровини. 

5. Премиите остварени според одредбите од 
оваа одлука не влегуваат во вкупниот приход на 
стопанската организација. 

Премиите остварени според одредбите на оваа 
одлука во рудниците на јаглен можат да ги кори-
стат, и тоа: 

а) 50% за премии на работниците и службени-
ците; 

б) 50% за средства за самостојно располагање. 
Одредбите од Одлуката за ограничување' на тро-

шењето и за употреба на средствата на • определе-
ните фондови за 1956 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/56) . и од Одлуката за ускладување 
обемот на инвестициите во 1956 година со располо-
живите средства на Општиот инвестиционен фонд 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/56) не се одне-
суваат на делот од износот на наплатените премии 
што рудниците на јаглен ќе го внесат во средствата 
за самостојно располагање според одредбите на оваа 
одлука. 

6. На износите што по основ на премијата им 
се испорачани на работниците и службениците руд-
ниците на јаглен не пресметуваат и не плаќаат 
придонес за социјално осигурување и придонес за 
станбена изградба-. 

7. Рудниците на јаглен се должни да обезбе-
дат посебна евиденција за количините јаглен про-
изведени на начинот предвиден во 'точката 1 од оваа 
одлука. 

8. Рудникот на јаглен што не ќе обезбеди еви-
денција од претходната точка или неточно ќе ја 
прикаже состојбата за количините на произведен: 
јаглен во таа евиденција, ќе се казни Според од-
редбите на членот 63 точка 9 од Уредбата за книго-
водството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55). 

9. Сојузниот државен секретар за работи на* 
финансиите ќе донесе поблиски прописи за спрове-
дување на оваа одлука. 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
об; звањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 405 
24 ноември 1956 године« 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
ГСељко Зенови«, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

629. 
Врз основа на ставот 4 одделот 3 главата XXI 

на. Сојузниот општествен план за 1956 година, 
издавам 

Н А Р Е Д В А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НАЈВИСОКАТА НОРМА НА ОПШТИН-
СКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ И ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ВИДОВИТЕ СТОКИ ШТО СЕ ИЗЗЕМААТ 

ОД ОВОЈ ДАНОК 
1. Во Наредбата за утврдуваше највисоката нор-

ма eta општинскиот данок на промет и за опреде-
лување видовите стоки што се изземаат од овој 
данок („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56) на крајот 
на одделот II по точката 6 место точка се става 
точка и запирка и се додава нова точка 7, која 
гласи: 

„7) офицерски опреми (униформи и нејзини 
одделни делови)." 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јули 1966 година. 

Бр. 15216 
10 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

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

взо. 
Врз основа на одредбите на главата XV на Со-

јузниот општествен план за 1956 година, а во врска 
со членот 2 оддел I под а) точка 7а од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републички те органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56 и 43/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИЗГРАДБА БА-

РАКИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ ДРВЕНА РЕЖАНА 
ГРАЃА 

1. Народната банка и комуналните банки на 
производителите на дрвена режана граѓа можат да 
им одобруваат краткорочни кредити за изградба 
бараки за сместување дрвена режана граѓа со цел 
на нејзино запазување. 

Кредитите според претходниот став можат да 
се одобруваат до »крајот на 1956 година. 

2. Кредитите одобрени врз основа на претходи 
ната точка од оваа наредба треба да се вратат н а ј -
доцна 1до 30 јури 1957 година од средствата наме-« 
нета за инвестиции со кои корисниците самостојно 
располагаат. 

3. Корисниците на кредитите ќе ги намират крен 
датите од точката 1 на оваа наредба на товар на 
сопствените средства .за инвестиции или на товар 
на инвесшцишите заеми одобрени за таа цел. 
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4. Освен краткорочните кредити одобрени спо-
ред точката 1 од оваа наредба, производителите на 
режана граѓа од 1 јануари 1957 година за изградба 
бараки за сместување режана граѓа можат да ги 
користат средствата наменети за инвестиции. 

5. Интересот по краткорочните кредити одобре-
ни според о»ваа наредба изнесува 6% годишно. 

6. Во поглед на постапката околу одобрувањето 
и враќањето на кредитите важат општи« прописи, 
вестцманите заеми важат општите прописи. 

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

Бр. 1432» 
2 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хум«, е. р. 

Врз основа на членот 24 од Законот за регули-
рање ва платниот промет со странство (Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 86/46 и 5/54), чл. 24 и 88 од За-
конот за државната управа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/56) и чл. "12 и 34 од Законот за соју-
зните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
брГ13/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗНЕСУВАШЕ И ВНЕСУВАЊЕ ДИНАРИ ВО 

ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Домашните и странските патници во патнич-

киот промет со странство можат да изнесуваат од 
Југославија и да внесуваат во Југославија динарски 
банкноти до износ од 3.000 динари, и тоа во банк-
ноти (апоени) од 100 динари и помали од 100 динари. 

2. Домашните патници при излегувањето од Ју -
гославија се должни да и ги пријават и предадат 
на царинарницата сите динарски, банкноти што ги 
носат со себеси, а што ги * надминуваат износот и 
апоените позволени за изнесување според точката 
1 од оваа наредба. 

За примените динарски банкноти од претход-
ниот став царинарницата им издава ва домашните 
патници потврда и ги држи тие банкноти ка ј себеси 
60 дена 

Во срокот од претходниот став домашните пат-
ници можат со враќање на потврдата Ђа предавање 
да ги подигнат динарските банкноти к а ј царинар-
ницата на која и ги предале тие банкноти. 

Ако домашните патници не ги подигнат банкно-
тите во срок од 60 дена ол денот нп поедавањето на 
царинарницата, царинарницата ќе и ги достави тие 
банкноти на Народната банка — Главна централа 
во Белград. По барење од домашните патници На-
родната банка ќе изврши враќање на тие банкноти. 

3. Сите динарски банкноти што домашни пат-
ници ги внесуваат во Југославија над износот и 
апоените позводени за внесување според точката 1 
од оваа наредба, се одземаат. 

4. Странските патници при влегувањето во Ју -
гославија се должни да и ги прибават и предадат 
на царинарницата сите динарски банкноти што ги 
надминуваат износот и апоените позволени за вне-
сување според точката 1 од оваа наредба. 

За примените динарски банкноти од претход-
ниот став царинарницата им издава на странските 
патници потврда и ги држи тие банкноти ка ј себеси 
60 дена. 

При излегувањето од Југославија странските 
патници можат во срокот од претходниот став, со 
враќање на потврдата за предавање, да ги подигнат 
денарските банкноти ка ј царинарницата на која и 
ги предале тие банкноти. 

Ако странските патници не ги подигнат банкно-
тите во срок од 60 дена од денот на предавањето на 
царинарницата, царинарницата тие банкноти ќе и ги 
достави на На(родната банка — Главна централа во 
Белград. 

По барање од странски патници Народната бан-
ка ќе ги достави предадените банкноти на нивната 
адреса во странство, 

5. При излегувањето од Југославија странските 
патници се должни да и ги пријават и предадат на 
царинарницата сите динарски банкноти што ги но-
сат со себеси, а што ги надминуваат износот и апо-
ените позволени за изнесување според точката 1 
од оваа наредба. 

За примените динарски банкноти од претход-
ниот став царинарницата им издава »а странските 
патници потврда. Овие банкноти царинарницата 
веднаш и ги доставува на Народната банка — Глав-
на централа во Белград 

Врз основа на документираното барале на стран-
ските патници Народната банка — Главна центра-
ла во Белград одобрува трансфер според важечки-
те прописи. Ако условите за трансфер според важе-
чките прописи не се исполнети, странските патници 
можат да располагаат со динарските банкноти преку 
интерната сметка на странците ка ј Народната бан-
ка или да ја овластам Народната блика да изврши 
исплата на трети лица во земјата 

6. На членовите на посадата на домашни или 
странски бродови не им се позволува изнесување од 
Југославија и внесување во Југославија динарски 
банкноти Банкнотите што членовите на посадата 
на домашни или странски бродови изнесуваат 
односно внесуваат, ќе се одземат. 

7. Во пограничниот промет (двосопственички и 
малограничен) сопствениците на двосопственичка 
книшка или на погранична каота можел4 секојдневно 
да внесуваат и изнесуваат динарски банкноти до 
износ од ЗОО динари, и тоа во апоени од 100 динари 
и помали од 100 динари, ако со посебни прописи 
не е определено поинаку. 

Износите на динарските банкноти над ЗОО ди-
неви, без обѕир на апоените, се одземаат. 

8. Ако домашни или странски патници при изле-
гувањето од Југославија или влегувањето' во Југо-
славија не ги притават динапските банкноти што ги 
носат со себеси, ќе се постапи во смисла на чл. 40 
и 45 од Правилникот за извршување на Законот за 
регулирање на платниот промет со странство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 73/45V 

9. Динарските банкноти примени во смисла на 
точката 2 став 4, точката 4 став 4 и точката 5 став 2. 
како и одземените врз основа на точ. 3, 6, 7 став 
2 ц точката 8 на оваа наредба, царинарниците се 
должни да ги уплатат ка ј Народната банка — Глав-
на централа во Белград, на соодветните сметки. 

10. Оваа наредба влегува во сида осмиот ден по 
објавувањето во ^.Службен лист на ФНРЈ", на кој 
ден престанува да важи Одлуката за внесување и 
изнесување динари преку граница (.»Службен лист 
ка ФНРЈ", бр. 29/54). 

Бр, 13908 
17 октомври 1956 година 

Белград 
Го заменува « 

Државниот секретар за работи на 
финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 

632. 
Врз основа на членот 7 став 5 од Уредбата за 

прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/55, 3/56 и 46/56), а по предлог од Сојузниот уред 
за цени и од Дирекцијата за исхрана, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ 

НА УШУР И УЕМ 
I. Овластените организации ќе ги купуваат жи-

тата што се собираат како ушур и уем (ушур и уем 
од вршалки, мелници, воденици и др.) по следниве 
цени: 

Дин./кг 
1) пченица и 'рж 27 
2) пченка 2 3 

3) јачмен (осве« пиварски) 23 
4) овес 23 
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Предните цени се подразбираат франко мага-
цин вагон или шлеп, по избор на купувачот, за 
жи^-тта со следните квалитети: 

1) пченицата — 76 кг хектолитарска тежина, со 
2% уродица и нечистотија и 13% влага; 

2) 'ржта — 70 кг хектолитарска тежина, со 2% 
уродица и нечистотија и 13% влага; 

3) јачгленот (освен пиварскиот) — -61 кг хекто-
литарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 
13% влг.га; 

4) овесот — 41 кг хектолитарска тежина, со 2% 
уродица и нечистотија и 13% влага; 

5) пченката — природно сува, со. 14% влага и 
до 2% дефектни зрна. 

II. Ако житата имаат поголема или помала хек- -
толитарска тежина од предвидената во точката I, 
определената цена се зголемува или се намалува за 
0 5% за секој поголем или помал килограм хекто-
лита^зска тежина. Дропките се земаат во обѕир. 

Ако житата имаат поголем или помал процент 
на уродица, нечистотија или влага од предвидените 
во точката I. определената цена ќе се намалува или 
зголемува БО однос 1 : 1 за секој поголем односно 
помал процент у род ипа, нечистотија или влага. 
Дропките се земаат во обѕир. Скршените зрна под 
половина се сметаат во у ро дица. 

За сиетл шзсста во појака степен (замачкани и 
извалкани жита и жита со силна миризба) ќе се 
одбила до 3% од цената. 

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

Бр. 2792 
19 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Брецељ, с. р. 

633. 
Врз основа на членот 89 став 2 од Уредбата за 

раслоделба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОМЕТОТ НА ТРГОВСКИ-
ТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ ВЛЕ-
ГУВА ВО ОСНОВИЦАТА ВРЗ КОЈА СЕ ПРИМЕ-
НУВА ПРОЦЕНТОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ, ПЛАТЕН 

ФОНД 
1. Во вкупниот остварен промет што служи 

како основица врз која се применува процентот за 
формирање на п л а в и о т фонд на трговско прет-
пријатие на мало и на трговски дуќан, не влегува 
,прометот што трговското претпријатие иа мало од-
носно дуќанот ќе го оствари продавајќи му стока 
на друго трговско претпријатие, трговски дуќан или 
трговска деловна единица, освен прометот што е 
остварен во смисла на одредбата од членот 11 став 
2 од Уредбата за трговската дејност и трговските 
(претпријатија и дуќани („.Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55). 

2. Во вкупниот остварен промет што служи 
како основица врз која се применува процентот за 
Формираше на платниот фонд на трговско прет-
пријатие на големо, не влегува прометот што ќе го 
оствари трговското претпријатие на големо прода-
вајќи му стоки на друго трговско претпријатие 
на големо. 

По исклучок, во вкупниот остварен промет што 
служи како основица Брз која се применува про-
центот за формирање на платниот фонд на тргов-
ско претпријатие на големо, влегува: 

а) прометот што трговското претпријатие на го-
лемо ќе го оствари продавајќи му селскостопански 
производи на друго трговско претпријатие на голе-
мо, ако во прометот не учествувале повеќе од две 
трговски претпријатија на Јголемо. 

Купувањето на селскостопански производи од 
земјоделските задруги се смета во смисла на оваа 
наредба каке купување од производителна стопан-
ска организација; 

б) прометот што ќе го оствари специјализиран© 
трговско претпријатие на големо продавајќи му 
индустриски производи на трговско претпријатие 
на големо што се занимава со промет на мешани 
стоки. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работи на стоковниот промет ќе определи, по пред-
лог од републичката трговска комора, кои трговски 
претпријатија к.а големо се сметаат како специја-
лизирани во смисла на оваа наредба. 

3. Во вкупниот промет остварен во 1956 година 
што служи како основица врз која се применува 
процентот за формирање на платниот фонд на тр-
говските стопански организации, не влегува про-
метот остварен по пат на верижна трговија (чл. 64 
и бб од Уредбата за трговската дејност и трговски-
те претпријатија и дуќани). 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр. 2886 
23 ноември 19£6 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Вредел., е. р. 

634. 
Врз основа на точката XIX од Одлуката за 

начинот на утврдување почетниот фонд на обртните 
средства на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/56 и 49/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ ПОЧЕТНИОТ ФОНД НА 

ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во упатството за спроведување на Одлуката 
за начинот на утврдувањето на почетниот фонд на 
обртните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/56) точката 11 
став 1 се менува и гласи: 

„И. Како одобрени кредити за постојани и до-
полнителни обртни средства што според точката II 
на одлуката служат како основица за утврдување 
на почетниот фонд на обришите средства се сметаат: 

в) кредитите за постојани обртни средства, кре-
дитите за дополнителни обртни средства и креди-
тите за опитно производство за кои се склучени 
договори меѓу банката и стопанската организација 
и кои до 30 јуни 1956 година и се дадени на сто-
панската организација на користење; 

б) кредитите за постојани и дополнителни обрт-
ни средства за редовен обем на работењето и кре-
дитите за« опитно производство што според бара-
њата за кредит подадени до 30 јуни 1956 година 
им се одобрена на стопанските организации н а ј -
доцна до 31 октомври 1956 година и шо кои до тој' 
ден се склучени договори и кредитите дадени на 
користење; 

в) оквирните кредити за редовен обем на ра-
ботењето за кои е договорено да се даваат на ко -
ристење во транши и за кои се склучени договори 
или донесени решенија до 30 јуни 1956 година — 
во височина на износот на траншите што и' се 
дадени еа стопанската организација на користење 
најдоцна до денот на влегувањето во сила на 
уредбата; 

г) оквиреите кредити на стопанските органи-
зации во опитно производство, чија изградба е ф и -
нансирана од Општиот инвестиционен фонд — во 
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височина на износот на трон иште за кои е догово-
рено дека ќе се користат до крајот на 1956 година." 

2. Ставот 2 на точката 11 станува точка На. 
3. Во точката 13 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кај угостителските и туристичките претпри-

јатија со сезонски карактер на работењето се одби-
ваат од основицата за утврдување на почетниот 
фонд на обртните средства кредитите што се одо-
брени за редовниот обем на работењето а, по пра-
вило, служат за покритие на сезонските * потреби." 

4. По точката 14 се додава нова точка 14а, ко-
ја гласи: 

„14а. На стопанските организации што во сро-
кот од ставот 1 на претходната точка не ќе ја по-
дадат соодветната документација, банката по ис-
клучок ќе им го пресмета почета и от фонд на смрт-
ните средства ако дошолнителио до 15 декември 
1946 година ја подадел* пропишаната документа-
ција." 

5. Во точкава 16 по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„По исклучок, за стопанските организации на 
станбено-комуналната и на новинско-издавачката 
дејност, како и за проектантските и другите бирои, 
како побарувања од купувачите преку цредвиде-
НШУГ срок за наплата ќе се сметаат побарувањата 
што не се наплатени во срок од 60 дена." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
6. Во точката 19 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кај селскостопанските организации нема да се 

одбива од основицата за утврдување на почетниот 
фонд на обртните средства износот на загубите на-
станати во 1955 година поради поплави и подземни 
води што се утврдени до 15 ноември 1956 година 
од страна на посебните комисии формирани во сми-
сла на Наредбата за спроведување на Уредбата за 
покривање на загубите што селскостопанските ор-
ганизации ќе ги претрпат од вонредните поплави 
v ^писмните води („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56). 

7. По точката 20 се додава нова точка 20а, која 
гласи: 

„20а. Во стопанските организации на текстил-
ната индустрија со кредитот за редовен обем на ра-
ботењето се покрива вредноста на запасите на па-
мук--за период од 45 дена. 

Ако на поодделни претпријатија со кредитот за 
редовен обем на работењето според состојбата на 
30 јуни 1956 година им е покриена вредноста на за-
п а с т и на памук за период подолг од 45 дена, бан-
ката ќе изврши соодветно намалување на креди-
тот и така намалениот износ на кредитот ќе го вне-
се во основицата за пресметување на почетниот 
фонд на обртните средства." 

, 8. По точката 24 се додава нова точка 24а, која 
гласи: 

„24а. Писмениот извештај во смисла на точ-
ката VIII под 1 и 2 од одлуката банката нема да 
им го доставува, и тоа: 

а) на стопанските • организации што по утврду-
вањето на почетниот фонд на обришите средства 
стапиле во ликвидација; 

б) на стопанските организации што станале 
организации на кои не се однесуваат прописите за 
доделување на почетниот фонд на обртните сред-
ства." 

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

Бр. 15628 
23 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

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

035. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за испла-

та на разликата во цената на производителите што 
ги предале контрахираните количини жита од ро-
дот на 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
46/56), во согласност со државниот секретар за ра-
боти на стоковниот промет, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ ШТО ГИ ПРЕДАЛЕ КОНТРАХИРАНИТЕ 
КОЛИЧИНИ ЖИТА ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА 

I. Овластените претпријатија за промет на жита 
и овластените мелници и' ги поднесуваат на фили-
јалата на банката ка ј која имаат жиро сметка ба-
рањата за надоместок (регрес) на разликата во це-
ната за количините на пченица и 'рж преземени до 
15 ноември 1956 година, а пресметани во смисла на 
точката 1 од Одлуката за исплата на разликата во 
цената на производителите што ги предале контра-
хираните количини жита од родот на 1956 година 

Надоместокот (регресот) ја опфаќа разликата 
меѓу цените исплатени на производителите и догово-
рените цени од Соопштението за највисоките догово-
рени цепи за купување жита и за договорените цени 
за кснтрахирање на житата од родот на 1957 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/56), и тоа: 

1) за подрачјето на Автономна Покраина Вој-
водина и за околиите Осиек и Винковци разликата 
меѓу цените исплатени на производителите и дого-
ворените цени од точката III став 2 на наведеното 
соопштение, ако договорањето на цените е вршено 
според одредбата од точката III став 2 на наведеното 
С0'0пштение: 

2) за сите други подрачја, како и за подрачјето 
на Автономна Покраина Војводина и за околиите 
Осие-к и Винковци, доколку на подрачјето на Авто-
номна Покраина Војводина и на околиите Осиек и 
Винкошди не е извршено договорање на цените спо-
ред точката ITI став 2 на наведеното соопштение, 
разликата меѓу цените исплатени на производите-
лите и највисоките договорени цени од точката II 
на наведеното соопштение 

II. Ако при преземањето на контрахираните ко-
личини на пченица и 'рж на производителите спо-
ред точката III од Соопштението за највисоките от-
купни цееи на житата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/56), со обѕир на отстапувањето од пропишаниот 
квалитет, исплатен за 1 кг повисок или понизок из-
нос, ќе им се изврши во иста сразмера и исправка на 
височината на договорената цена според условите за 
квалитетот од точката И на Соопштението за на ј -
високите договорени цени за купување жита и за 
договорените цени за контрахирање на житата од 
родот на 1957 година. 

III. Како преземени количини на пченица и 'рж 
се сметаат и оние количини на овие жита што про-
изводителите според договорот за контрахирање им 
ги испорачале на земјоделските задруги што го из-
вршиле договарањето и преземањето од името и за 
сметаа на овластените претпријатија за промет на 
жита и на овластените мелници. 

IV. Кон барањето за регрес треба да се приложи 
список на исплатите, направен според следниот обра-
зец: 
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списокот се составува одделно според догово-
рите за контрахерање склучени пред селидбата, а од-
делно според договорите склучени во периодот на 
вегетацијата, и тоа одвоено за пченицата а одвоено 
за :гз. 

Списокот го стотативдзлваат раководителот на кон-
тово цството и директорт на притпри ј атието што го 
под сува барањето за регрес. 

V Исплатите на надоместокот на производители-
те според ова .упатство можат да се вршат до 31 де-
кември 1956 година. 

Бараната за регрес овластените претпријатија 
за 'промет на жита и овластените мелници можат да. 
ги подаваат најдоцна до 31 јануари 1957 година. 

VI Банката е должна да изврши контрола на 
пресметката во барањето за регрес и да ја утврди 
потполноста на документацијата. 

Износот на признаениот регрес бандата и' го 
одобрува на жиро сметката на подносителот на ба-
рањето за регрес на товар на сметката 339с<63 —• 
„Регрес на разликата во цената на испорачаните к .н-
трахира-ни количини на пченица и 'рж од родот на 
1956 година". 

банката е овластена да може да ги бара на увид 
и оригиналите од исправите врз основа на кои е на-
правена документацијата за регресното барање и да 
изврши преглед на документацијата ка ј подносите-
лот на барањето за регрес.. 

VIL Овластените претпријатија за промет на лен-
та и овластените мелници можат да ги продадат ко-
личините на пченица и 'рж за кои е одобрен регрес 
според ова упатство исклучително по цените од то-
чката 1 ст. 1 и 2 на Решението за продажните цени 
на житата и на производите од жита („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/55) 

VIII. По истекот на срокот од точката V став 2 
на ова упатство, а најдоцна до 1 март 1957 година, 
стопанските организации што го оствариле барање-
то за регрес според ова упатство се должни врз осно-
ва на книговодствените евиденции^да- и' подадат на 
банката к а ј која имаат жиро сметка преглед на от-
купените количини на пченица и 'рж од родот на 
1956 година со следните податоци: 

1) вкупно откупено пченица и 'рж; 
2» откупено од количините контролирани пред 

сен-"ата; 
3) откупено од количините контрахирани во пе-

риодот на вегетацијата, и износ уплатен според од-
редбата н^ точката 4 под а) од Решението за про 
лажгите цени на житата и на (Производите од жита; 

4) откупено ушур и уем и износ уплатен според 
одредбата од точката 4 под а) од решението наведе-
но под 3 во оваа точка; 

. 5) откупено од неконтрахираните количини, и 
•износ уплатен според одредбата од точката 4 под 
б) од решението наведено под 3 во оваа точка. 

Прегледот се подава само за количините отку-
пени до 15 ноември 1956 година, и тоа одделно за 
пченица а одделно за 'рж. 

IX. Стопанските организации што од 15 ноември 
1956 година откупувале од производителите-кон-
трахенти јачмен (освен пиварски), овес и пченка, 
ќе им ги исплатат на производителите, во смисла на 
одредбата од точката 1 на Одлуката за исплата на 
разликите во цената на 'производителите што ги пре-

4 дале контрахираните количини на жита од родот на 
1956 година, разликите во цената пресметани на на-
чинот предвиден во точката I став 2 на ова упатство. 

X. Ова упатство влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 16117 
23 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

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

636. 
Врз основа на точката 2 од Решението за начи-

нот на продажба на странски средства за плаќа-
ње за купување стоки за широка потрошувачка и 
за начинот на утврдување раз лик ата во цените за 
овие стоки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/56), 
Комитетот за надворешна трговија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 

ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ ЗА ШИРОКА 
ПОТРОШУВАЧКА 

I. Пресметувањето на разликата во цените при 
увозот на стоки за широка потрошувачка набавени 
со странски средства за плаќање на начинот пред-
виден со Решението за начинот на продажба на 
странски средства за плаќање за купување стоки 
за широка потрошувачка и за начинот на утврду-
вање разликата во цените за овие стоки ќе се врши 
со Народната банка за оние производи или групи 
производи и според оние коефициенти што се со-
држани во ова решение, и тоа: 

Коефи-
циент 

Гранка 114 (Црна металургија) 
1. Бел лим — — — — — — — — 2,00 
2. Други производи на црната металургија 

за потребите на селото и занаетчиството 1,00 
Гранка 116 (Неметали) 

1. Пор це лански изработки — — — — 1,90 
2. Керамички изработки — — — — 3,00 
3. Стаклени огноотпорни садови — — 1,90 
4. Копчиња — — — — — — — — 1,70 
5. Други неметални производи за широка 

потрошувачка — — — — — — 2,10 
Гранка 117 (Металопреработувачка ин-

дустрија) 
1. Рачен занаетчиски алат — — — — 2,00 
2. Други метални -производи за потребите 

• а селото и занатчиството (селскосто-
пагнски алат, ситни справи и прибор, 
федери и оски за коли, разни видови 
специјални брави и катанци,уп>или и ел.) 1,80 

3. Садови — — — _ _ _ _ _ _ — — 2,00 
4. Шивачки машини и машини за плетење 2,00 
5. Прибор за јадење што не 'рѓосува — 2,20 
6. Тел за паркет — — — — — — 1,80 
7. Други метални производи за домаќин-

ство (разни машини и справи за ку-
јунска употреба, делови и прибор и ел.) 1,50 

8. Ѕидни и часовници за на маса . — — 2,50 
9. Рачни и џепни часовници — квалитет-

ни (Шафхаузен, Омега, Марвин, Докса 
и други) — — — — — — — — 1,70 

10. Рачни и џепни часовници — обични — 2,20 
11. Жилети — — — — — — — — 2,50 
12. Бижутерија метална — — — — — 2,10 
13. Запалки — — — — — — — — 3,00 
14. Друга метална галантерија (ножеви, 

ножици, детски играчки, апарати за 
острење жилети и ел.) — — — — 1,50 

15. Прибор за лов, риболов и спорт (ловеч-
ки пушки и прибор, термос-шишиња, 
јадици, најлон конец, прибор за подво-
ден риболов, спортски реквизити и ел.) 1,70 

16. Фото-апарати, делови и прибор — — 1,50 
17. Армоника - — — — — — — 2,50 
18. Други музички инструменти и прибор 1,70 
19. Велосипеди тркачки и детски — — 1,50 
20. Други велосипеди — — — — — 2,50 
21. Други превозни средства (чамци, мото-

ри за чамци, прибор и делови и ел. — 
освен патнички автомобили и мотор-
цикли) — — — — — — — — 1.60 

22. Прибор за пишување и цртање (ше-
• стари, шофери, пенкала и ел.) — — 1,70 

Гранка 119 (Електроиндустрија) 
1. Електрични апарати за домаќинство 

(фрижидери; усисувачи, мазнала за 
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Коефи-
циент 

паркет, мс/шини за переше и сушење 
алишта, миксери, бојлери, апарати за 
сушење коса, електрични пегли, рерни 
и шпорети, греани и ел.) — — — — 1,90 

2. Радио-апарати — готови — — — — 2,СИ) 
3. Делови на радио-апарати — — — 1,50 
4. Други електроакустични апарати, дело-

ви и прибор (грамофони и ел.) — — 1,50 
5. Сијалици — — — — — — — — 2,70 
6. Други електроматеријали за домаќин-

ство (трофазни етрујомери, инсталаци-
они материјали и ел.) — — — — 1,50 
Гранка 120 (Хемиска индустрија) 

1. Производи од 1утстични маси — — 1,70 
2. Други хемиски производи за широка 

.потрошувачка — — — — — — 1,80 
Гранка 123 (Индустрија на целулоза!, 

дрвесина и хартија) 
1. Тешко пропустлива хартија (пергамент, 

пергамин и ел.) — — — — — — 1,70 
2. Обична тенка хартија (сервиетна, тоа-

летна, шеширска и ел.) — — — — 1,60 
3. Друга хартија, изработки од хартија и 

од картон — — — — — — — 1.50 • 
Гранка 124 (Текстилна ин ду етри ја) 

1. Конфекција — — — — — — — 3,00 
2. Памучни тканини — — — — — 1,70 
3. Волнени тканини — — — — — 1.50 
4. Ву ница за плетење — — — — — 1.70 
5. Тканини од природна свила — — — 2.по 
6. Тканини, од вештачко влакно •— — 3,50 
7. Други текстилни производи — — — 1,70 

Гранка 126 (Индустрија на гума) 
1. Гумени обувки — — — — — — 3,00 
2. Вело-гу ми (за велосипеди) — — — 1,70 
3. Други производи од гума за широка 

потрошувачка — — — — — — 180 
И. Ова решение ќе се применува на работите 

на увоз по кои плаќањето се врши со странските 
средства за плаќање што ќе бидат набавени на на-
чинот предвиден во Решението за начинот на про-
дажба на странски средства за плаќање за купу-
вање стоки за широка потрошувачка и за начинот 
на утврдување разликата во цените за овие стоки. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
об јавувањето во, „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 75 
21 ноември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот 
за надворешна трговија, 

Х а с а н Б р к и ќ , е. р . 

637. , 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) ,а во 
врска, со членот 7 оддел I алинеја А под а) точка 6 
од Уредбата за • пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Ко-
митетот за надворешна трговија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ, УСЛУГИ И ЗА КОЕФИ-
ЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА 

ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 
I. Во Списокот за 'видовите стоки, услуги и кое-

фициентите за пресметување разликата во цените 
при извозот, што е составен дел од Решението за 
видовите стоки и услуги и за висината на коефи-
циентите за пресметување разликата во цените при 
извозот („Службен лист на ФД1РЈ". бр. 50/54 и 27/56), 
се вршат следните измени и дополненија : 

1) &о гранката 120 (хемиска индустрија) редните 
броеви на производите 83 и 91 се менуваат и гласат: 

коефи-
цијент 

„83. Никотин и никотин сулфат — — 3,00 
91. Сулфонамиди: 

а) су л фади јазик таблете — — — 1,50 
б) остали — — — — — — — 3,00",-

2) во гранката 123 (индустрија дрвењаче, целу-
лозе и хартије) по редниот број 13 се додава нов 
реден број 14, кој гласи: 

„14. Натрон-папири — — — — — 2,00". 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на извоз склучени од 1 јули 
1956 година. 

П. бр. 74 
10 ноември 1956 година 

Белград 
Претседател 

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

638. 
Врз основа на точката 4 став 3 од Решението за 

контрахирање индустриски растенија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 33/54, 53/54 и 35/55) и членот 3 
под а) точка 10 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр.-
26/50 и 43/56), Сојузната индустриска комора, по 
одобрение од Државниот секретаријат за работи на 
стоковниот промет, издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРЕНА ЦЕНА НА 

СОНЧОГЛЕДОТ ОД РОДОТ НА 1957 ГОДИНА 
• I Здружението на ин ду етри јата на мас лс на 

Југославија во рамките на Сојузната индустриска 
комора, Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на ФНРЈ и сојузот на трговските комори-
ца ФНРЈ на состанокот одржан на 5 ноември 1956 
година, а по прибавено одобрение од Државниот 
секретаријат за работи на стоковниот промет, се 
спогодија да ја утврдат највисоката откупна цена 
на сончоглед от од родот на 1957 година. 

И. Спрема постигнатата спогодба, фабриките 
на масло и стопанските организации овластени за 
к оитр ах ир ање сончоглед ќе вршат договарање и 
купување на сончогледот од родот на 1957 година 
по цената од 37 динари за 1 кг. 

- Оваа цена се подразбира франко вагон или 
шлеп, по избор на купувачот, за просечниот ква-* 
литет уобичаен во прометот. 

При вршењето на договарањето и купувањето 
на сончоглед преку производителните организации 
(земјоделските задруги, селскостопанските имоти; 
селанските работни задруги и др.) фабриките на 
масло на овие произ водиште лн и организации, по-* 
кра ј основната цена од 37 динари, ќе им призна-* 
ваат и 1 динар за 1 кг сончоглед, кој износ овие 
производител ни организации ќе го употребат за 
унапредување на производството на сончоглед. 

Покрај износот од 1 динар за 1 кг сончоглед 
од предниот став, фабриките на масло и земјодел-
ските задруги можат за унапредување на произ-
водството на сончлоглед да им даваат на производи-" 
тел ите на сончоглед премии во разни форми, а на 
товар на своите со е ТГ СТР Q со КИМ ел околно распо-
лагаат 

Бр. 1781 
9 ноември 1956 година 

Белград 
За Здружението на 

индустријата на масло За Сојузната индустриска 
на Југославија, комора, 

Душан Поповиќ, е. р. инж. Звонко Морин, е. р . 
Согласни: 

За Сојузот на селскосто-
панско-шумарските За Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ. комори на ФНРЈ. 

инж. Војин Поповиќ, е. р. Ристо Бајалени, С. р. 



Страна 828 — Број 50 СЛУЖБГН ЛИСТ ГА ФНРЈ Среда, 5 декември 1956 

Р Е Ш Е Н И Е 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПЈЕ I 

Бидејќи Соборот на производителите на Сојуз-
ната народна скупштина со своја одлука на седни-
цата сд 26 ноември 1956 година определи да се 
извршат дополнителни избори за народен пратеник 
на Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина во групата индустрија, трговија 
и занаетчиство во Изборната околија Скопје I во 
која пратеничко^ место е останато упразнето, Со-
јузната изборна комисија, врз основе« на чл. 50, 
51, 176 и 177 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници, донесе 

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

рање народен пратеник на Соборот на (производи-
телите на Сојузната наводна скупштина во гру-
пата индустрија, трговија и занаетчиство во Из-
борната околија Скопје I. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 20 ја-
нуари 1957 година. 

Окол меката изборна комисија надлежна за 
спроведувањето на изборите за народен пратеник 
на Сојузниот собор на Сојузната народна скуп-
штина во Изборната околија Скопје — Град I со 
седиште во Скопје е надлежна за спроведувањето 
на дополнителните избори. 

Бр. 51 
3 декември 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

640. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ЏРОИЗ-
ВОДИЈЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-

ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ТУЗЛА 
ОКОЛИЈА II 

Бидејќи Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина со своја одлука на сед-
ницата од 26 ноември 1956 година определи да се 
извршат дополнителни избори за народен пратеник 
на Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина во групата индустри1а, трговија и 
занаетчиство во Изборната околија Тузла околија 
II, во која~пратеиичкото место е останато упразнето, 
Сојузната изборна комисија, врз основа на чл. 
50, 51, 176 и 177 од Законот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот на сојузните народни 
пратеници, донесе 

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

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Тузла околија II. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 20 ја-
нуари 1957 година. 

Околиската изборна комисија надлежна за ^ п о -
ведувањето на изборите за народен пратеник на Со-

јузниот собор на Сојузната народна скупштина во 
Изборната околија Тузла око л и ја II со седиште во 
Тузла е надлежна за спроведувањето на дополни-
телните избори. 

Бр. 50 
3 декември 1956 година 

Сојузна- изборна комисија. 
Секретар, Претседател, 

др Дражен Сесардић, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

626. Одлука за дополнение на Одлуката за до-
делување новогодишна награда на слу-
жбениците и работниците на сојузните 
државни органи и установи — — — 821 

627. Одлука за оснивање Сојузен центар за 
наставен и културно-просветен филм — 821 

628. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за давање премии за количините 
на ј air лен произведени во дните на не-
делен одмор и на државни признаци — 821 

629. Наредба за дополнение на Наредбата за 
утврдување највисоката норца на оп-
штинскиот. данок на промет и за опреде-
лување видовите стоки што се изземат 
од овој данок — — — — — — — 822 

630. Наредба за одобрување кредити за из-
градба барени за сместување дрвена ре-
жана граѓа — — .— — — — — 822 

631. Наредба за изнесување и внесување ди-
нари во патничкиот промет со странство 823 

632. Наредба за определување цените за ку-
пување на ушур и уем — — — — — 823 

633. Наредба за определување прометот на тр-
говските стопански организации што не 
влегува во основицата врз која се при-
менува процентот за формирање платен 
фонд — — — — — — — — — 824 

634. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за спроведување на Одлуката 
за начинот на утврдување почетниот 
фонд на обртните средства на стопански-
те организации — — — — — — 824 

635. Упатство за примена на Одлуката за 
исплата на разликата во цената на про-
изводителите што ги предале контрахи-
раните количини жита од родот на 1956 
година — — — — — — — — — 825 

636. Решение за видовите стоки и за кое-
фициентите за пресметување разли-
ката во цените при увозот на стоки за 
широка потрошувачка — — — — 826 

637. Решение за измени и дополненија на Спи-
сокот за видовите стоки, услуги и за кое? 
фициентите за пресметување разликата 
во цените при "извозот — — — — — 827 

638. Соопштение за највисоката договорена 
цена на сончогледот од родот на 1957 го-
дина — — — — — — — — — 827 

639. Решение од Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на произво-
дителите на Сојузната народна скупшти-
на во Изборната околија Скопје I — — 828 

646. Решение од Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на прои-
зводителите на Сојузната народна скуп-
штина во Изборната околија Тузла око-
лија И — — — — — — — — — 828 
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