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289. 
Врз основа на чл. И од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, а во врска со чл. 56 од 
Основниот закон за општествениот придонес и за 
даноците, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СРОКОВИТЕ И ЗА РЕШАВАЊЕТО НА ЖАЛ-
БИТЕ ПРОТИВ РЕШЕНИЈАТА ЗА ОБЛОГ НА 

ДАНОКОТ НА ДОХОД 
Член 1 

Против секое првостепено решение за облог 
на данокот на доход може да се подаде жалба до 
комисијата за даночни жалби при народниот одбор 
на околијата односно градот во срок од петнаесет 
дена од денот на соопштувањето на решението за 
облог на данокот. 

Покрај даночниот обврзник жалба може да 
подаде и референтот на првостепената даночна 
комисија што го донела ожалбеното решение. За 
него срокот за подавање жалба е осум дена подолг 
од срокот за кој даночниот обврзник може да по-
даде жалба. 

Подадената жалба не ја запира наплатата на 
обложениот данок. 

Член 2 
Финансискиот срган на народниот одбор на 

,околијата (градот) или градската општина со оддел-
ни права односно првостепената даночна комисија, 
покрај соопштувањето облогот на данокот на да-
ночните обврзници на пропишаниот начин, ќе му 
ги соопштува на граѓанството утврдените даночни 
основици на данокот на доход истакнувајќи го спи-
сокот на јавен увид во срок од осум дена од денот на 
донесувањето на решението, ако не се врши сооп-
штувањето на облогот на даночните обврзници со 
изложување на распоред или други списоци на 
јавен увид. 

Поодделни граѓани или групи граѓани можат на 
комисијата за даночни жалби при народниот одбор 
на околијата односно градот да и' поднесат при-
говор против решението ив облог на данокот на 
доход на друг даночен обврзник што го донела 
даночната комисија или финансискиот орган на 
народниот одбор на околијата односно градот или 
градската општина со одделни права, ако сметаат 
дека даночната основица е утврдена ниско. 

Приговорите на граѓаните по претходниот став 
можат да се поднесуваат до истекот на 30 дена од 
денот на истакнувањето на увид на списокот на 
утврдените даночни основици. 

По приговорите на граѓаните решава комиси-
јата за даночни жалби во сето како и по жалбите 
(чл. 3 од оваа уредба). 

Приговорите на граѓаните против решенијата 
за облог на данокот на доход не подложуваат на 
такса. 

Член 3 
По жалбите Изјавени против решенијата за, 

облог на данокот на доход решава комисијата за 
даночни жалби при народниот одбор на околијата 
бдносно градот. ; 

Комисијата за даночни жалби при народниот 
одбор на околијата односно градот се состси од 
претседател и двајца или четири члена и нивни 
заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата за 
даночни жалби и нивните заменици како и рефе-
рентот на комисијата, ги назначува и разрешува 
републичкиот државен секретар за работи на на-
родното стопанство односно секретарот за стопан-
ство на автономната единица по предлог од на -
родниот одбор на околијата односно градот или по 
сопствен избор. 

Претседателот и членовите на комисијата за 
даночни жалби и нивните заменици пред да ја 
преземаат должноста полагаат заклетва. 

Член 4 
Комисијата за даночни жалби решава со мно-

зинство гласови. 
Комисијата може да донесува решенија само 

ако на седницата на комисијата е присутен прет-
седателот или неговиот заменик и најмалку уште 
два члена или нивни, заменици. 

Кога комисијата за даночни жалби не ја усвои 
жалбата од референтот на првостепената даночна 
комисија или приговорот на граѓаните, или кога 
по жалбата на даночниот обврзник ја намали да-
ночната основица, а референтот на комисијата за 
даночни жалби наоѓа дека даночната основица е 
утврдена во износ помал од износот што и' одго-
вара на фактичната состојба, должен е на надле-
жниот јавен правобранител да му поднесе барање 
за подигање тужба против решението на комисијата. 

Член 5 
Функцијата на претседателот и на член на ко-

мисијата за даночни жалби е почесна граѓанска 
должност. 

Народниот одбор на околијата односно градот 
може да им определи умерена дневница на прет-
седателот и на членовите на комисијата кои не се 
активни државни службеници од местото на за-
седанието на комисијата, како над окна да за губи-
токот на зароботката и за покривање на трошо-
ците. Референтот на комисијата за даночни жалби 
има право на дневница и на патни трошоци спре-
ма одделните прописи што важат за службените 
патувања на државните службеници. 

Член 6 
Финансискиот орган на народниот одбор на 

околијата односно градот е должен во срок од 
петнаесет дена од денот на приемот на жалбата да 
и' ја отстапи жалбата на комисијата за даночни 
жалби со потребен материјал и податоци. 

Член 7 
Народниот одбор на околијата односно градот 

е должен во срок од петнаесет дена од денот на обја-
вувањето на оваа уредба да предложи лица за 
претседател и за членори на комисијата за даночни 
жалби и нивни заменици, како и референт на ко-
мисијата и негов заменик. 

Член 8 
Комисијата за даночни жалби но одредбите од 

оваа уредба ќе се формира најдоцна до 30 септември 
1953 година. До формирањето на комисијата реше-
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нијата по жалбите ќе се донесуваат по досегашните 
прописи. 

Жалбите што не ќе бидат расправени до фор-
мирањето на комисијата за даночни жалби ќе и' 
се предадат на комисијата за даночни жалби вед-
наш по нејзиното формирање. 

Со денот на почетокот на примената на оваа 
уредба престануваат да важат одредбите на чл. 49 
од Уредбата за данокот на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 71/48) и другите прописи што се во 
спротивност со одредбите од оваа уредба. 

Член 9 
Во поглед на јавното соопштување на даноч-

ните основици на данокот на промет на производи 
и услуги на приватни лица, како и во поглед на 
поднесувањето и решавањето на жалбите и при-
говорите ќе се применуваат одредбите од оваа 
уредба. 

Член 10 
Правилникот за работа на комисијата за да-

ночни жалби при народниот одбор на околијата 
односно градот го донесува сојузниот ' Државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 217 
26 август 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Вроз-Тито, а р. 

290. 
Врз основа на чл. 9 ст. 1 тон. 7 и и чл. 79 тон. 1 

од Уставниот закон, а со цел да се заштитат правата 
на граѓаните да се школуваат под еднакви услови 
на сите школи во земјата, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРАВОТО ДА СЕ ЗАПИШУВААТ НА ФАКУЛ-
ТЕТИ СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СРЕДНИТЕ 

ШКОЛИ ЗА ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ 
1) Секој ученик што завршил средна школа за 

општо образование (гимназија) и положил голема 
матура има право да се запише на кој и да е ф а -
култет во земјата без никакви ограничени ја. 

По исклучок, републичкиот извршен совет може 
во согласност со Сојузниот извршен совет да по-
зволи на поодделни факултети да се воведат кон-
курси за примање нови студенти во школската 
1953/54 година, ако на тие факултети од технички 
разлози не е можно да се организира настава за 
сите пријавени студенти. 

2) Републичките извршни совети ќе преземат 
мерки кои ќе ја обезбедат примената на оваа одлука 
почнувајќи од школската 1963/54 година. 

3) Одборот за просветни прашања на Сојузниот 
извршен совет ќе се грижи за извршувањето на 
оваа одлука. 

4) Оваа одлука влегува во сила одма. 
Р. п. бр. 227 

2 септември; 1953 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

291. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско" 

телеграфско-телефонската тарифа, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕН-
СКА МАРКА по повод ДЕСЕ;ТГОДИШГОША!А 
ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ЦСТРА И НА СЛО-

ВЕНЕЧКОТО ПРИМОРЈЕ 
На 6 саптемвш 1963 годада ќе се д ц р во 

течај пригодна поштенска м-арка од 15 данЈфк по 

повод Дееетгодишниката од ослободувањето на 
Метра и Словенечкото Приморје. 

Сликата на марката симболично го претставува 
ослободувањето и стопанската изградба на Метра и 
на Словенечкото Приморје. Под сликата стои „ФНР 
Југославија", а над сликата текст „Ослобоѓење Метра 
и Словеначког Приморја 1943—1953" — се' со лати-
ница. Ознаката на вредноста со „15" стои во горниот 
лев агол. Бојата на марката е зелена. 

Оваа марка ќе се продава ка ј сите поголеми 
пошти додека не ќз се потроши, а за франкирање 
поштенски пратки ќе важи неограничено време, од-
носно до срокот што ќе се определи со дополнително 
решение. 

Бр. 5673 
26 август 1953 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување со изворниот текст, установил дека во тек-
стот на Уредбата за присилна наплата на данокот 
и на други буџетски приходи, која е објавена во 
„Службениот лист на ФНРЈ", бр. 33/53, се поткрад а 
долу цитираната грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА 
ДАНОКОТ И НА ДРУГИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

Во членот 67 во ставот 1 кон крајот на рече-
ницата наместо текстот „помали од 150 динари ни 
поголеми од 10%? од долгот" треба -да стои: „помали 
од 150 динари, но со тоа во ниеден случај да не 
можат да бидат поголеми од 10%? од долгот". 

Од Сојузниот извршен совет, 2 септември 1953 
година. 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СПОГОДБИ 
ДОДАТОК НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 

,,Меѓународни' договори и други спогодби" во бр. 
5 од 12 август 1953 година објавуваат: 

^ Одлука за ратификација на Сопогодбата по-
меѓу Федеративна Народна Република Југославија 
и Република Турција за начинот на плаќање на 
пченицата купена во Турција; 

Одлука за ратификација на Спогодбата помеѓу 
Обединетите нации и Федеративна Народна Репу-
блика Југославија за давање техничка помош за 
оснивање експериментален центар за рехабилита-
ција на физички онеспособените лица; 

Одлука за ратификација на Спогодбата помеѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и Ре-
публиката Италија за државјанство на определе-
ните жители на селото Маховљаш!; 

Одлука за ратификација на Спогодбата помеѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и Ре-
публика Австрија за ослободување од давање 
обезбедување за парничните трошоци и за призна-
вање на бедното право; 

Одлука за ратификација на Специјалната спо-
годба за техничка помош помеѓу Обединетите на-
ции, Меѓународната организација на трудот, Ор-
ганизацијата на Обединетите нации за исхрана и 
селско стопанство, Организацијата на Обединет' з 
нации за просвета, наука и култура, Меѓународна-
та организација за цивилно воздухопловство и 
Светската здравствена орга-низација од една страна 
и Федеративна Народна Република Југославија од 
друга страна. 

Одлука за ратификација на Протоколот за ра-
змена на стоки помеѓу Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и Кралевина Данска; 

Одлука за, ратифтЈкација на Основната спогод-
ба помеѓу; О^гаћшада јат^ ^ а Обединетите радани 
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и Федеративна Народна Република Југославија за 
давање техничка помош; 

Одлука за ратификација на Првата дополни-
телна спогодба кон Основната спогодба помеѓу 
Организацијата на Обединетите нации и Федера-
тивна Народна Република Југославија за давање 
техничка помош; 

Одлука за ратификација на Втората дополни-
телна спогодба кон Основнава спогодба помеѓу Ор-
ганизацијата на Обединетите нации и Федеративна 
Народна Република Југославија за давање технич-
ка помош; 

Влегување во сила на Договорот за пријател-
ство и соработка помеѓу Федеративна Народна Ре-
публика Југославија, Кралевина Грција и Репу-
блика Турција, потпишан во Анкара на 28 февру-
ари 1953 година; 

Размена на ратификационите инструменти на 
Француско-југословенската спогодба за обештету-
вање на француските интереси национализирани 
во Југославија, потпишана помеѓу ФНРЈ и Фран-
цуската Република на 14 април 1951 година во 
Париз; 

Депонирање на инструментот на ФНРЈ за ра-
тификацијата на Конвенцијата за платениот годи-
шен одмор, усвоена од Генералната конференција 
на Меѓународната организација на трудот на 24 
јуни 1936 година; 

Депонирање на инструментот со кој од страна 
на ФНР Југославија се ратификува Протоколот 
потпишан во Лејк Саксес на 4 мај 1949 година, со 
кој се менува и дополнува Спогодбата за сузбивање 
прометот со неморални публикации, склучен во Па-
риз на 4 мај 1910 година; 

Ратификација од страна на Куба на Конвенци-
јата за спречување и казнување з л очниот геноцид 
отворена за потпишување во Париз на 9 декември 
1948 година; 

Известување од страна на Белгија за проши-
рување на Протоколот потпишан во Париз на 19 
ноември 1948 година, со кој се ставаат под меѓуна-
родна контрола дрогите надвор од Конвенцијата 
од 13 јули 1931 година за ограничување на про-
изводството и регулирање на дистрибуцијата на 
наркотичните дроги, изменета со - Протоколот пот-
пишан во Лејк Саксее на 11 декември 1946 година, 
на Белгиски Конго и Руанда — Урунди; 

Ратификација од страна на Чиле на Конвен-
цијата за спречување и казнување на з л очниот 
геноцид отворена за потпишување во Париз на 9 
декември 1948 година; 

Пристап кон Меѓународниот правилник за од-
бегнување судрување на море; 

Потпишување од страна на Финска на Конвен-
цијата 'за сузбивање трговијата со лица и експло-
атацијата на проституција на други отворена за 
п о ш т у в а њ е во Лејк Саксес, Њујорк, 21 март 
1950 година; 

Истапување на Романија од Светската здрав-
ствена организација; 

Истапување на Албанија од Светската здрав-
ствена организација; 

Истапување на Полска од Светската здравстве-
на организација; 

Пристап од страна на Јапонија кон Женевски-
те конвенции за заштита на жртвите од војната; 

Договор за трговија и пловидба со Јапонија од 
12 август 1949 година. 

Во бројот 6 од 19 август 1953 година објавува: 
Одлука за ратификација на Третата дополни-

телна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Ор-
ганизацијата на Обединетите нации и Федеративна 
Народна Република Југославија за давање технич-
ка помош; 

Одлука за ратификација на Четвртата допол-
нителна спогодба кон Основната спогодба помеѓу 
Организации ата на Обединетите нации и Федера-

тивна Народна Република Југославија за давање 
техничка помош; 

Одлука за ратификација на Петтата дополни-
телна спогодба кон Основата спогодба помеѓу Ор-
ганизацијата на Обединетите нации и Федеративна 
Народна Република Југославија за давање технич-
ка помош; 

Одлука за ратификација на Шестата дополни-
телна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Ор-
ганизацијата на Обединетите нации и Федеративна 
Народна Република Југославија за давње технич-
ка помош; 

Одлука за ратификација на Седмата дополни-
телна спогодба кон Основната спогодба помеѓу Ор-
ганизацијата на Обединетите нации и Федеративна 
Народна Република Југославија за давање технич-
ка помош; 

Прифаќање од страда на Швајцарската кон-
федерација на Протоколот потпишан во Париз на 
19 ноември 1948 година, со кој се ставаат под ме-
ѓународна контрола дрогите што не се опфатени со 
Конвенцијата од 13 јули 1931 година за ограничу-
вање на производството и регулирање на расподел-
бата на опојните дроги, изменета со Протоколот 
потпишан во Леј к Саксес на И декември 1946 го-
дина; 

Пристап од страна на Тајланд кон Протоколот со 
кој се менуваат Конвенцијата потпишана во Бри-
сел на 5 јули 1890 за создавање Меѓународна уни-
ја за објавување на царинските тарифи, Правил-
никот за извршување на Конвенцијата за созда-
вање Меѓународно биро за објавување на царинските 
тарифи, како и записникот за потпишувањето, пот-
пишан во Брисел на 16 декември 1949 година; 

Ратификација од страна на Белгија на Прото-
колот потпишан во Лејк Саисес на 4 февруари 
1949 година, со кој се менува и дополнува Спогод-
бата за сузбивање на прометот со неморални пу-
бликации, потпишан во Париз на 4 мај 1910 година; 

Депонирање на инструментите со кои Луксем-
бург го ратификува Протоколот, со кој се мену-
ваат Конвенцијата потпишана во Брисел на 5 јули 
1890, за создавање Меѓународна унија за објавува-
ње^ на царинските тарифи, Правилникот за извр-
шување на Конвенцијата за создавање Меѓународ-
но биро за објавување на царинските тарифи, како 
и записникот за потпишување потпишан во Брисел 
на 16 декември 1949 година; 

Прифаќање од страна на Италија на Протоко-
лот потпишан во Лејк Саксес на 4 мај 1949 година, 
со кој се изменува и дополнува Спогодбата за су-
збивање на прометот со неморални публикации, 
потпишан во Париз на 4 мај 1910 година; 

Пристап од страна на Полска кон Дополнител-
ната конвенција од 13 мај 1950 година со Конвен-
цијата за превозење стоки со железници (ЦИМ) од 
23 ноември 1933 година; 

Ратификација од страна на Француска на Кон-
венцијата за подеднакво наградување на машката 
и женската работна сила за работа од еднаква 
вредност, усвоена на Меѓународната конференција 
на трудот на 29 јуни 1951 година. 

Депонирање на инструментот со кој Салвадор 
ја ратификува Конвенцијата за постапување со 
воените пленици, Конвенцијата за подобрување 
судбината на ранетите и болните во оружените 
сили во војна, Конвенцијата за подобрување суд-
бината на ранетите, болните и бродоломците на 
оружените поморски сили и Конвенцијата за зашти-
та на граѓанските лица за време на јвојна склучена 
во Женева на 12 август 1949 година; 

резерви сторени од страна на Италија при при-
стапувањето кон Конвенцијата за привилегиите и 
имунитетите на специјализираните агенции, одобре-
на од Генералното собраније на Обединетите нации 
на 21 ноември 1947 година; 

Прифаќање од страна на Португалија и Фили-
пини на Меѓународниот правилник за одбегнување 
судрување на море од 1948 година; 
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Известување од страна на Еквадор за тоа на 
кои специјализирани агенции ќе се применува Кон-
венцијата за привилегиите и имунитетите на специ-
јализираните агенции, одобрена од страна на Гене-
ралното собрание на Обединетите нации на 21 ноем-
ври 1947" година; 

Ратификација со резерва од страна на Швајца-
рија на спогодбата за увоз предмети од просветен, 
научен и културен карактер (со Протоколот) пот-
шишана во Леј к Саксес, Њујорк, на 22. ноември 
1950 година; 

Депонирање на инструментот со кој Сан Сал-
вадор је ратификува Спогодбата (со Протоколот) 
за увозење предмети од просветен, научен и кул-
турен карактер, отворена за потпишување во Лејк 
Саксес, Њујорк, на 22 ноември 1950 година; 

Депонирање на инструментот со кој Луксем-
бург ја ратификува Конвенцијата за постапување 
со воените пленици, Конвенцијата за подобрување 
судбината на ранетите и болните во оружените 
сили во- војна; Конвенцијата за подобрување суд-
бината на ранетите, болните и бродоломците на 
оружените поморски сили и Конвенцијата.за зашти-
штита на граѓанските лица за време на војна склу-
во Женева на 12 (август 1949 година; 

Пристап на Италија кон Бернската конвенција 
за заштита на книжевните и уметничките творби 
од 9 септември 1886 година ревидирана последен 
пат во Брисел на 26 јуни 1948 година; 

Прифаќање од страна на Владата на Непал на 
Уставот на Организацијата на Обединетите нации 
за просвета, наука и култура донесен на 16 ноем-
ври 1945 година во Лондон; 

Прифаќање од страна на Чиле на Меѓународна-
та Конвенција за заштита на човечкиот живот на 
море, склучена ѕво Лондон на 10 јуни 1948 година. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 23 од 18 јули 1953 година објавува: 
Решение за дневницата за милиционери^, по-

дофицерите и офицерите на Народната милиција 
што се наоѓаат во потерни одделенија или отко-
манди заради извршување специјални задачи; 

Решение за назначување шеф на кабинетот 
на претседателот на Одборот за стопанство; 

Решение за назначување јавен правобранител; 
Решение за назначување помошник на секре-

тарот на извршниот совет. 
Во бројот 54 од 1 август 1953 година објавува: 
Одлука за определување синдикалните органи 

надлежни за давање согласност на писмените дого-
вори помеѓу работодавците и куќните помошнички; 

Исправка на Одлуката за распоредот на опре-
делениот вкупен износ на аконтациите на данокот 
на доход на селско-стопанските домаќинства за 
периодот јануари—септември 1953 на територијата 
ца НР Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

ду блике Хрватско во бројот 32 од 23 јули 1953 го-
дина објавуваат: 

Уредба за општините во состав на град; 
Решение за оснивање Комисија за реформа 

на школите за општо образование на НР Хрватска; 
Правилник за здравствен надзор над просто-

риите на угостителските дуќани л дуќаните за 

општествена исхрана како и на персоналот на 
работа во тие дуќани. 

Во бројот 33 од 30 јули 1953 година објавуваат: 
Наредба за задолжителна туберкулинзација на 

говедата; 
Наредба за задолжително бележење на птиците 

против чума. 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније" 

во бројот 24 од 24 јули 1953 година објавува: 
Наредба за полагање стручни испити за квали-

фикуван и висококвалификуван возач на моторни 
возила; 

Наредба за укинување Наредбата за забрана 
на ловот на диви кози; 

Наредба за забрана на ловот на фазанки; 
Упатство за извршување Уредбата за времена 

помош на воените инвалиди од војните од точ. 8 
прилог XIV од Мировниот договор со Италија. 

Во бројот 25 од 30 јули 1953 година објавува: 
Одлука за облог и плаќање аконтации на да-

нокот на доход на земјоделските стопанства за пе-
риодот јануари—септември 1953 година; 

Одлука за дополнение на составот на Советот 
за здравје и социјална политика на НР Словенија; 

Упатство за признавање стручна спрема на 
полу квалификуваните работници во задружните, 
з а к у п и т е и приватните угостителски дуќани. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА ^ 

„Службени лист Народне Републике Боеле и 
Херцеговине" во бројот 14 од 13 јули 1953 година 
објавува: 

Уредба за признавање стручна спрема во за-
наетчиството на лицата што не го изучувале занае-
тот редовно; 

Уредба за примена на чл. 4 од Законот за 
селско-стопанскиот земјишен фонд на општона-
родниот имот и за доделување земја на селско-
стопанските организации; 

Решение за Заводот за унапредување на до-
маќинствата; 

Правилник за учителскист дипломски испит; 
Наредба за одделниот додаток за работа на ра-

ботниците што се на работа во ветеринарните уста-
нови под условите опасни за животот или здравјето; 

Упатство за дополнение на ,Упатството за фи-
нансирањето и финансиското работење на здрав-
ствените установи; 

Исправка на Уредбата на доделување парична 
помош на жртвите од фашистичкиот терор и на 
нивните фамилии; 

Исправка на Уредбата за платите на куќните 
помошнички; 

Исправка на Уредбата за издавање градежни, 
градежно-монтажни и градежно-занаетчиски работи 
преку јавно наддавање. 
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