
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ«* излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Жиро сметка при 

Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 9 ГОД. ХII 

77. 
Врз основа иа чл. 30 од Уредбата за кредитите за 

обртни средства и други краткорочни кредити („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'4, бр. 4/54, 32/54, 54/54 и 14/55), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДДЕЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ И КОРИ-
СТЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КРЕДИТИ ЗА 

КУПУВАЊЕ ОГРЕВ ВО 1956 ГОДИНА 
I. За давање и користење потрошувачки кре-

дити за купување огрев, покрај одредбите од Уред-
бата за давање потрошувачки кредити на работни-
ците, службениците и на другите определени кате-
гории корисници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55), 
во 1956 година ќе важат уште и следниве одредби: 

1. Кредит, освен на корисниците наведени во 
чл. 3 од Уредбата, може да им се дава и на куќните 
совети во станбените згради со централно греење, 
со потврда од станбената управа. 

2. Кредит може да се дава и да се користи само 
за купување лигнит. 

По исклучок, кредит може да се дава и да се 
користи и за купување мрк јаглен, ако кредитот 
го- зема куќниот совет под условите од тон. 1 или 
ако корисникот живее во зграда со етажно греење, 
за што како доказ ќе и поднесе на банката односно 
на штедилницата потврда од станбената управа. 

3. На работниците и службениците кредитот ќе 
им се дава преку претпријатијата, надлештвата или 
установите во кои се запослени, а на другите ка-
тегории корисници од "чл. 3 на Уредбата — непосредно. 

4. Барираните чекови издадени од банката или 
штедилницата за купување огрев можат да се кори-
стат за време од три месеци од денот на нивното 
издавање. 

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

P. п. бр. бб 
25 февруари 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, - Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

78. 
Врз основа на чл. 70 точ. 2 од Уредбата за тргов-

ската дејност и за трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУ-

НОТ ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА 
I. Се определува највисока просечна откупна 

цена на тутунот од родот на 1956 година од Динари 

256 за 1 кг, а врз основа на неа и највисоки просечни 
откупни цени за поодделни типови тутун, и тоа: 

Дин. за 1 кг 
за македонски — — — — —, — 313 
за јадрански — — — — — — 265 
за дрииско-моравски: 

а) од територијата на Србија — 210 
б) од подрачјето на Босна — — 127 

за вој во данскиот — — — — — 120 

2. Врз основа на највисоките просечни откупни! 
цени од {претходната точка, Сојузниот уред за цени 
ќе ги утврди највисоките откупили цени за поодделни 
класи и видови тутун според кои стопанските орга-
низации ќе вршат договорање и купување на туту-ч 
нот од родот на 1956 година. 

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

P. п. бр. 61 
20 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

79. 
Врз основа нач ставот 5 одделот 2 главата XXV| 

од Сојузниот општествен план за 1955 година и 
точ. 1 од Одлуката за продолужување важењето на; 
општествените планови од 1955 година за 1956 го-« 
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55), а во 
врска со точ. I под 3) и 4) од Одлуката за овласту-
вање Одборот за стопанство да донесува решенија 
по работите од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА 

НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕНТОТ АЊЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

1. Во точ. 3 под а) од Решението за забрана на 
извозот и за континтентирање на производите на-
менети за извоз („Службен лист на ФНРЈ*1, бр. 
58/55), по производите од гранката 113 се додава 
нов подстав, кој гласи: 

„од гранката 114 (Црна металургија): сиво су-« 
рово железо". 

2. Ова решение влегува во сила со денот н^ 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 28 

25 февруари 1956 година 
Белград 

Претседател 
да Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 
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80. 

Врз основа иа одделот 3 главата XXV од Соју-
зниот општествен план за 1956 година, а ово врска 
со тон. I под 3 и 4 од Одлуката за овластување Од-
борот за стопанство да донесува решенија по рабо-
тете од надлежноста на Сојузниот извршен совет 
(„•Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
3/* УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА 

НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 

I. За 1956 година се утврдуваат следните контин-
генти во чии граници производите приведени во ова 
решение можат- да се увезуваат: 

1) од гранката 113 (Нафта): 
а) моторно уље 
— во картички — — — — — 400 тони 
— во бочви — — — — — — 50 „ 
б) авио-ул»е — — — — — 250 „ 

2) од гранката 114 (Црна металургија): 
а) старо железо — — — — — 10.000 „ 
б) руда за фришовање — — — 60.000 „ 

II. Во границите на контингентите утврдени во 
претходната точка Управата за надворешна трговија 
ќе издава поединечни одобренија за количини одно-
сни производи што можат да се увезат. 

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

Сојузен извршен совет 

О. е. бр 29 
25 февруари 1956 година 

Белград 
Претседател на Одборот 

за. стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

81. 
Врз основа на тон. 1 ст. 3 и точ. 15 од Одлуката 

за пресметување разликата во цените при. увозот и 
(извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), Одбо-
јрот за стопанство на Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТО-
КИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовите стоки и коефициен-

тите за пресметување разликата во цените при уво-
зот, кој е составен дел од Решението за видовите 
стоки и услуги и за висината на коефициентите за 
пресметување разликата во цените при увозот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 50/54), во гранката 112 
(Јаглен) редниот број 3 се менува и гласи: 

„Кокс: 
а) асортиман преко 20 мм коефицијент 1,30 
б) асортиман од 10—20 мм коефицијент 1,15 
в) асортиман од 0—10 мм 

(прашиш) • коефѓсцијзнат 1,60." 
II. Ова решение влегува во сила со деспот на 

јеб јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе са 
применува за кокс увезен од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 32 

јВ5 февруари 1D55 година 
. Белград 

Претседател на Одборот 
за стопанство, 

Светозар Вукмановић е. р. 

82. 
Врз основа на чл. 8 од Законот за движењето на 

границата, во врска со чл. 13 од Законот за спрове-
дување на Уставниот закон, пропишувам 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА СПИСОКОТ НА МЕСТАТА И НАСЕЛБИТЕ 
ШТО ВЛЕГУВААТ ВО ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА 

Во Списокот на местата и населбите што вле-
гуваат во пограничната зона, Прилог бр. 1 кои 
членот 2 од Правилникот за пограничната зона 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/54, 39/54 и 20/55), 
се вршат следните измени и дополненија: 

Во одделот „Околија охридска", во ставот 1 
„Општина Галичицу" се брише „Манастир Св. 
Наум". 

Одделот „Околија горска" се менува и гласи: 
„Општина Лапушки Хан: Брезно, Вуче, Плава. 
Општина Драгаш: Враниште, Крстац, Орчуша, 

Ратгча, Ванка, Дика ице, Млике. 
Општина Крушево: Глобочица, Зли Поток, Кру-

шево, Рестелица." 
Бр. 1826 

8 февруари 1956 година 
Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р. 

83. 

Врз основа на чл. 32 ст. 1 тон. 8 од Уредбата 
за давање" потрошувачки кредити на работниците, 
службениците и на другите определени категории 
корисници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) 
Народната банка, во согласност со Сојузниот извр-
шен совет, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД ВО КОЈ БАНКИТЕ И 
ШТЕДИЛНИЦИТЕ КЕ ДАВААТ ПОТРОШУВАЧКИ 
КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ ОГРЕВ ВО 1956 ГОДИНА 

1. Потрошувачки кредити за купување огрев за 
1956 година ќе даваат банките и штедилниците во 
времето од 1 март до заклучно 30 јуни 1956 година. 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 49 
25 февруари 1953 година 

Белград 
Народна банка на ФНРЈ 

Гувернер, 
Војин Гузина, е. р. 

84. 
Врз основа на чл. 9 од Одлуката за службената 

облека во номорството и во внатрешната пловидба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СЛУ-
ЖБЕНАТА ОБЛЕКА ВО ПОМОРСТВОТО И ВО 

ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

1. Како егзекутивен службеници на поморско-
управните органи и на органите за надзор на вна-
трешната пловидба, во смисла на точ. 1 под а) од 
Одлуката за службената облека ЕО помор ството И 
во внатрешната пловидба, се сметаат: 

а) во пам ср-ството: н ау тин ко - т еххшчките инспек-
тори, светилничарите, лучките надзорници и пило-
ти, како и сите служб епици ШТО ВО лучките игпз-
тапии, лучките испостави и во еветилничарсгсите 
станици вршат управни и извршни работи^ иако 
имаат звање на управни службеници; 
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б) во внатрешната пловидба: наутичко-техни* 
чките инспектори, надзорниците на пловните пати-
шта, сигналистите на сигналните станици и сите 
службеници на пристанишните капетании и на испо-
ставите на прист а нишки те капе танин што во овие 
организациони единици вршат управни и извршни 
работи, како и сите службеници на службата за обе-
лежување пловни патишта. 

2. Како членови на посада на бродарските и на 
бродарска-техничките претпријатија на внатрешна-
та пловидба, БО смисла на точ. 7 од Одлуката за 
службената облека во поморското и во внатрешна-
та пловидба, се сметаат: бродарските инспектори: во 
пристаниште, прмапите па пристаниште и помошни-
ци-крмарите на пристаниште. 

3. Службената облека, освен чевлите, ја набаву-
ваат и /им ја даваат ка бесплатна употреба со опре-
делен срок за траење, и тоа: 

а) на светилничарите, на службениците на све-
ти лничарски те станици и на членовите на посада 
на бродовите за управни цели на трговската морна-
рица на, ФНРЈ со кои управуваат органите на по-
морското осветление — управата за поморско освет-
ление; 

б) на наутичко-техничките инспектори, на слу-
жбениците на лучките капетани** и на лучките испо-
стави (точ. 1 под а) од ова упатство) и на члено-
вите на посада на бродовите за управни цели на 
трговската морнарица на ФНРЈ, освен на оние од 
тач. 3 под а) од ова упатство — управата на помор-
ската област; 

в) на егзекутивните службеници од точ. 1 под 
б) од ова упатство — надлежниот републички орган 
за надзор на внатрешната пловидба. 

4. На службениците што вршат баждарење и 
преглед на бродовите односно на ш к о л а т а работ-
ната облека им ја даваат на бесплатна употреба 
со определен срок за траење, и тоа: 

а) на службениците на поморско-управните ор-
гани — управата на поморската област; 

б) на службениците на органите за надзор на 
внатрешната пловидба '— надлежниот републички 
орган за надзор на внатрешната пловидба. 

5. Сите физички и правни лица, кои како соп-
ственици управуваат со бродовите на трговската 
морнарица на ФНРЈ односно со плови лата на вна-
трешната пловидба на ФНРЈ, во поглед давањето 
на службената облека се изедначуваат со претпри-
јатијата од точ. 7 на Одлуката за службената обле-
ка во помор ств ото и во внатрешната пловидба. 

6. Во поглед кројот, составните делови и бојата 
на службената облека, како и во поглед ознаките 
на неа, важат одредбите од Упатството за кројот, 
У ставните делови, бојата и ознаките на службената 
облека во поморствсто и во внатрешната пловидба, 
кое е објавено како прилог кон „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9. 

7. Срокот за траење на деловите на службената, 
облека од Упатството за кројот, .составните делови, 
бојата и ознаките на службената облека во помор-
ското и во внатрешната пловидба за лицата од 
т оч. 1 под а) и 6) од Одлуката за службената обле-
ка во пом српството и во внатрешната пловидба, како 
и на работната облека за лицата од точ. 2 на истата 
одлука, а која им е дадена на употреба по влегува-
њето во сила на таа одлука, изнесува и тоа: 

а) на зимскиот капут, мантил и доламица — 
£ години; 

б) на летната блуза и на панталоните односно 
лолите (2 парчиња) — 4 години; 

в) на капата односно бурето, зимската блуза, 
панталоните,односно полата, на зимската морнарска 
поткошула i(2 парчиња), на зимската кошула (2 
парчиња) и на врската (3 парчиња) — 3 години; 

г) на летната морнарска поткошула (2 парчи-
ња), ца летната кошула (2 парчиња) и на летната 

навлака за капа односно на летното бере — 2 го-
дини. 

За лицата што добиваат и зимски капут и ман-
тил, срокот за траење на зимскиот капут изнесува 
7 години. 

Срокот за траење на работната облека изнесува 
3 години. 

8. За време на определениот срок за употреба 
службената и работната облека не смее да се отуѓи, 
ниту на неа смеат да се вршат какви и да било 
измени во кројот, бојата или ознаките. 

Лицето што за време на определениот срок за 
употреба ќе ја отуѓи службената или работната 
облека, или на неа ќе изврши измена во кројот, 
бојата или ознаките- — за тоа одговара дисциплин-
ски и материјално. 

9. Лицето на кое му е дадена службена односно 
работна облека, а на кое службеничкиот одношено 
работниот однос ќе му престане пред да истекне 
срокот за употреба на облеката, може да ја задржи 
облеката со плаќање надоместок. Износот на надо-
местокот се пресметува според цената по која обле-
ката е набавена и според времето колку е употре-
бувана. 

Облеката не се враќа ниту за неа се плаќа на-
доместок во случај на престанок на службеничкиот 
односно на работниот однос поради смрт на слу-
жбеникот, телесна или душевна неспособност за 
вршење на службата, или поради здобивање со 
правото на старосна или инвалидска пензија. 

10. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 434 
6 февруари 1956 година 

Белград 
Директор 

на Управата за поморство 
и речен сообраќај, 

Мирослав Драгутин, е. р. 

85. 
Врз основа на точ. 2 од Одлуката за продажните 

цени на тутунот и тутунските преработки („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/55), Сојузниот уред за цени 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ГОЛЕМИНАТА НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 

ЦИГАРИЊА 
1. Цените за цигарињата „Домино" и „Интерна« 

ционал" определени со точ. 1 од Решението за про-
дажните цени за поодделни видови цигариња, цигари 
и тутун („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) и це-
ната на цигарињата „Арена" определена со точ. 1 
од Решението за продажните цени на цигарињата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/55) — важат за 
цигарињата од следниот калибар и должина: 

а) калибар 8,25 лим, должина 70 мм, за цигари-
њата „Интернационал"; 

б) калибар 8 мм, должина 70 мм, за цигарињата. 
Арена"; 

в) калибар 7,50 мм, должина 70 мм, за цигари-
њата „Домино". 

2. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
стануваат да важат прописите за калибарот и дол-
жината на цигарињата „Интернационал", „Арена" и 
„Домино" предвидени во тон. 2 под а) и б) од Реше-
нието за продажните цени на цигарињата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. /50/55). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 81 
23 февруари 1956 .година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот уред за цени, 
Јован Крстев, е. р. 
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Наредба за измени и дополненија на Наре доага 
за испитната комисија за испити за квалифицирани 
и ви сок ОКЕ а л ифицир ани работници на МЕТАЛНАТА 
струка; 

Наредба за испитната комисија за квалифици-
"а:-.:: Е ::с сх скз а лифицир ани работници на дрво« 
преработувачката (дрвообработувачката) струка; 

Решение за именување претседател, членови и 
дисциплински обвинители на Вишиот дисциплин-
ски суд при Извршниот совет на НР БиХ; 

Решение за Назначување постојани судски ек« 
сперти на подрачјето на НР БиХ 1за 1956 година; 

Измени во списокот на постојаните судски тол-
е в а чи. 

Во бројот 2 од 31 јануари 1956 година нема 
службен дел. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република 

кедонија" во бројот 3 од б февруари 1956 година 
објавува: 

Одлука за одделните додатоци на наставниот 
персонал во средните и нижите стручни училишта 
и во училиштата за ученици во стопанството; 

Упатство за времени годишни програми за сто-
панисување со пасиштата и утрошите; 

Правилник за одредување надлежноста на ле* 
карите ВО' амбул анти о-по лик линиичките установи и 
во амбулантите на стационерни здравствени ус тан-
цеви; 

Упатство за постапката при упатување осигу-
рените лица во здравствени установи на лекувања 
и начинот на давањето з др авни услуги на осигуреа 
ните лица упатени во здравствени установи; 

Правилник за асанирање на овошните насад si; 
Правилник за водење расаднички книги од стра-

на на производителите на овоштен по са де чеп ма-
теријал; 

Правилник за водење расаднички книги од стра-
на на производителите на лозов посадочек мате-
ријал. 

С О Д Р Ж И Н А ; 
Страна 

77. Одлука за одделните услови за давање и 
користење на потрошувачите кредити за 
купување огрев во 1956 година — — —* 113» 

78. Одлука за највисоките откупни цени на 
тутунот од родот на 1956 година — — — 113, 

79. Решение за дополнение на Решението за 
забрана на извозот и за контингентирање 
на производите наменети за извоз — — — 113, 

80. Решение за утврдување контингенти за 
увоз на некои производи — — — — — 114 

81. Решение 'за измена на Списокот за видо-
вите стоки и коефициентите за пресмету-
вање разликата во цените при увозот — ,114 

82. Измени и дополненија на Списокот на 
местата и населбите што влегуваат во по-
граничната зона — — — •— — —• - ~~ 114»; 

83. Упатство за временскиот период во кој бан-
ките и штедилниците ќе даваат потрошу-
вачки кредити за купување огрев во 1956 
полина — — — — — — — — — 114 

84. Упатство за спроведување на Одлуката за 
службената облека во поморство то и во 
внатрешната пловидба — — — — — 114 

85. Решение за големината на одделни видови 
цигарида — —• — — — — - — — — 11& 

Исправка на текстот во образецот на рецептот 
за пропишување лекови — — — — — Пф> 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на рецептот за пропишу-
вање лекови, чиј образец е составен дел од Упат-
ството за пропишување лекови на осигурените лица 
'(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/56) се потпаднале 
долу приведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТЕКСТОТ ВО ОБРАЗЕЦОТ НА РЕЦЕПТОТ ЗА 

ПРОПИШУВАЊЕ ЛЕКОВИ 
Во образецот на рецептот во рубриката под б) 

по зборовите: „членот на фамилијата" треба да се 
уфрлат испуштените зборови: „на лицата наведени 
под а)". 

Во рубриката под в) по зборовите: „лични и фа-
милијарни пензионери и уживатели на инвалидни-
ни" треба да се уфрлат испуштените зборови: „и 
[членовите на нивните фамилии". 

Во рубриката под г) по зборовите: „други осигу-
рени лица" треба да се уфрлат испуштените зборови: 
„•и пленовите на нивните фамилии". 

Од Сојузниот завод за народно здравје, 22 фе-
вруари 1956 година, Белград. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" во бројот 5 од 6 февруари 1956 година објавува: 

Одлука за времено финансирање потребите на 
републичките органи и установи во првото триме-
сечје на 1956 година; 

Решение за назначување постојани судски ек-
сперти:. 

Во бројот 6 од 11 февруари 1956 година обја-
вува : 

Одлука за воведување и употреба на исправите 
во јавниот патнички меѓумесен автобуски сообра-
кај; 

Уредба за бројот на учениците во стопанството 
&а кои што се должни да ги држат занаетчиските 
организации. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 8 од 8 февруари 1956 
година објавуваат: 

Наредба за ставање вон сила на Наредбата за 
(Забрана на ловот на шри со употреба на крајбре-
жни колчиња (тартани) на подрачјето на општи-
ната Вис. 

Во броевите 9 од 10 февруари 1956 година и 10 
од 16 февруари 1956 година нема службен дел. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИ!^ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 1 од 28 јануари 1956 година 
објавува: 

Одлука за времено финансирање потребите 
според Буџетот на НР Б и х за првото тримесечје 
на 1956 година; 

Одлука за определување процентот од годишни-
от износ на данокот на доход што треба да се на-
плати за првото тримесечје на 1956 година; 

Решение за измена на Решението за прогласу-
вање Тутунскиог институт во Мостар за установа 
Јк> оаавосгојно финансирање; 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" — новинско-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевима 
Марна бр, 9« — Директор н одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевима Марка бр. 
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