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506. 
Врз основа на членот 86 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
во врска со членот 42 од Основниот закон за опште-
ствениот придонес и за даноците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/52), членот 22 од Законот за таксите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/46), членот 167 од 
Уредбата за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/56), членот 45 од Уредбата за данокот 
на промет (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53), 
членот 35 од Уредбата за извршување на Законот 
за данокот на наследства и за данокот на подароци 
(^Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/56), членот 189 од 
Уредбата за извршување на буџетот и за сметко-
водствен ото работење на државните органи и уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55), а заради 
извршување на тие прописи, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРАЌАЊЕТО И ПРЕКНИЖУВАЊЕТО НА ПО-
ГРЕШНО ИЛИ ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИТЕ ПРИХОДИ 

НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 
1. Враќање 

Член 1 
Како враќање на погрешно или повеќе плате-

ните приходи на буџетите или фондовите (во на-
тамошниот текст: враќање на приходите) се подра-
збира враќањето на правните лица и граѓани (во 
натамошниот текст: лица) на износите што тие 
лица ги уплатиле како приходи на буџетите или 
фондовите, а кои не им припаѓаат на. тие буџети 
односно фондови. 

Враќањето го врши банката кај која се води 
сметката од која се врши враќањето. 

Член 2 
Враќањето на приходот се врши на товар на 

истиот вид приход на буџетот или фондот, во чија 
корист бил уплатен износот чие враќање се бара, 

Ако е видот на приходот во чија корист е упла-
тен износот чие враќање се бара укинат или заме-
нет со нов вид приход, враќањето се врши на товар 
на тој нов вид приход на буџетот или фондот, во 
чија корист е уплатен износот, 

Ако е видот на приходот во чија корист е упла-
тен износот чие враќање се бара укинат, а не е за-
менет со нов вид приход, или ако редовното прите-
кување на оној вид приход на чиј товар треба да 
се изврши враќањето не е достаточно за извршу-
вање на враќањето, враќањето се врши на товар на 
разни и непредвидени (вонредни) приходи на буџе-
тот во чија корист уплатата била извршена. 

Ако фондот во чија корист била извршена 
уплатата е укинат подоцна, враќањето се врши на 
товар на приходите на фондот односно на товар на 
разни и непредвидени (вонредни) приходи на буџе-
тот на кои им припаднале средствата или поголем 
дел од средствата на укинатиот фонд. 

Ако разните и непредвидените приходи на бу-
џетот не се достаточни за враќање на приходот на 
буџетот односно фондот, враќањето се врши на то-

' вар на средствата предвидени за исплата на обвр-
ските од изминатата буџетска година. 

Член 3 
Враќањето на приходите се врши по барање од 

лицето што тој приход погрешно или повеќе го 
платило. -

Барањето за враќање се поднесува: 
1) за даноците и другите приходи на буџетите 

и фондовите што се наплатени по пат на запирање 
при исплатата на надоместоците за испорачани сто-
ки, извршена услуга и слично — до органот, уста-
новата, самостојната установа или организацијата, 
или до друто правно лице што го извршило запи-
рањето. Ако запирањето на данокот или на дру--
гите приходи на буџетите или фондовите при ис-
платата на надоместокот го извршил граѓанин, ба-
рањето за враќање и се поднесува непосредно на 
управата за приходи на народниот одбор на општи-
ната надлежна за наплата на тие приходи; 

2) 'за таксите (во судската и управната постап-
ка) - до судот, органот, установата, самостојна :а 
установа или организацијата кај која е платела 
таксата; 

3) за царинските давачки и за данокот на про-
мет на увезени производи, што според важечките 
прописи ги пресметува и наплатува царинарницата 
— до царинарницата кај која царинските давачки 
или данокот на промет се пресметани и наплатени; 

4) за приходите на фондовите што се наплатени 
непосредно од обврзниците - до органот на упра-
вувањето со фондот во кој е извршена уплатата; 

5) за даноците што се платени со употреба на 
хартија од вредност — до управата за приходи на 
народниот одбор на општината на чие подрачје се 
наоѓа живеалиштето односно седиштето на подно-
сителот на барањето: 

6) за сите други приходи на буџетите и фондо-
вите што се наплатени преку управата за приходи 
— до управата за приходи кај која е извршена 
упратата. 

Враќањето на данокот на промет на увезените 
производи и враќањето на разликата во цените при 
увозот и извозот, што според важечките прописи ги 
пресметува и ги наплатува банката, враќањето на 
данокот на промет на извезените производи и вра-
ќањето на приходите што ги пресметува л ги упла-
тува стопанската организација според Наредбата за 
составување на периодичните пресметки и ,за на-
плата на приходите на буџетите и фондовите од 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ% 
бр. 27/57) се регулира во членот 16 од овој пра-
вилник,, 

Член 4 
Кон барањето за враќање на приходите подно-

сителот е должен да приложи доказ за извршената 
уплата на износот чие враќање го бара. 

Ако износот чие враќање се бара е уплатен во 
корист на буџетот или фондот заедно (во една сума) 
со износите на приходите чие враќање не се бара, 
подносителот на барањето мора во барањето да 
назначи: кога и кај кој орган, установа, самостојна 
установа или организација е извршена уплатата, и 
колкава е вкупно уплатената сума што го содржи 
и ^износот чие враќање се бара. 

Ако подносителот на барањето има текушта или 
жиро сметка кај банката должен е во барањето 
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да го назначи бројот на таа сметка на која треба 
да го уплати износот што се враќа. Ако подносите-
лот на барањето нема текушта или жиро сметка, 
должен е да го назначи тоа во барањето. 

Член 5 
Во врска со барањето за враќање на приходите 

од членот 3 став 2 на овој правилник во прв степен 
решава органот. установата, самостојната установа 
или организацијата на која И се поднесува бара-
њето. 

По исклучок, во прв степен решава: 
1) во врска со барањето за враќање на прихо-

дите наплатени по пат на запирање (член 3 став 2 
точка 1 од овој правилник) - управата за приходи 
на народниот одбор на општината, која е надле-
жна за наплата на тие приходи; 

2) во врска со барањето за враќање на таксите 
платени во судската постапка кај редовните судови 

у — управата за приходи на народниот одбор на око-
лијата на чие подрачје се наоѓа судот кај ^ој е 
платена таксата; 

3) во врска со барањето за враќање на таксите 
платени во судската постапка кај стопанските су-
дови — управата за приходи на народната републи-
ка на чија територија се наоѓа судот кај кој е пла-
тена таксата: 

4) во врска со барањето за враќање на таксите 
платени во управните работи кај судовите — упра-
вата за приходи на народниот одбор на општинава 
с?а чие подрачје се наоѓа судот кај кој е платена 
таксата. 

Член 6 
Државниот орган, установата, самостојната у-

станова или организацијата или друто правно лице, 
на кое му се поднесува барањето, а кое не е над-
лежно да донесува решение за враќање, должно е 
да и го достави применото барање за враќање со 
потребните прилози на управата за приходи надле-
жна за донесување на решенија (член 5 став 2 на 
овој правилник), и тоа во срок од осум дена од де-
нот на приемот на барањето. 

Ако државниот орган, установата, самостојната 
установа или организацијата или друго правно лице 
од претходниот став барањето за враќање не И го 
достави на управата за приходи надлежна за доне-
сување на решенијата во напред пропишаниот срок, 
подносителот на барањето може непосредно да И се 
обрне на надлежната управа за приходи со барање 
да донесе таа решение за враќање. 

Член 7 
Враќањето на приходите се врши врз основа на 

писменото решение од органот, установата, само-
стојната установа или организ-ацијата од членот 5 
на овој правилник. 

Во решението со кое се усвојува барањето за 
враќање на приходите мораат особено да се наведат 
следните податоци: 

1) видот и износот на приходот кој, како погре-
шно или повеќе платен, се враќа; 

2) навод за тоа, како дошло до погрешно или 
повеќе платен приход; 

3) кога е платен износот што. се враќа, во која 
с.ума, и во корист на кој буџет или фонд; 

4) на товар на кој вид приходи, на кој буџет 
или фонд и преку која сметка кај банката треба 
да се изврши враќањето; 

5) дали исплатата на износот што се враќа се 
врши преку вирман или во готови пари. Ако ис-
платата се врши со вирман, во решението мора да 
се наведе бројот на текуштата или жиро сметка во 
корист на која ќе се изврши исплатата., 

Член 8 
Решението за враќање н,а приходите од претход-

ниот член го составува во- четири примероци и го 
доставува со соодветните списи на согласност, и тоа: 

1) управата за приходи или друг орган или 
установа на народниот одбор на општината, ако се 

врши враќањето на приходите кои во целост или 
деломично му припаѓаат на буџетот на вишите по-
литичкотериторијални единици — на управата з-а 
пригоди на народниот одбор на околијата; 

2) органот или установата на народниот одбор 
на околијата — на управата за приходи на народ-
ниот одбор на околијата; 

3) самостојната организација — на управата за 
приходи на народниот одбор на околијата; 

4) органот или установата на автономната еди-
диница — на управата за приходи на автономната 
единица; 

5) царинарницата — на Управата за царини; 
6) органот на управувањето со фондот — на 

управата за приходи на онаа политичкотеритори-
јална единица чиј е фондот. 

Член 9 
органот што дал согласност на решението за 

враќање на приходите задржува еден примерок од 
решението, а другите три примерка на кои става 
потврда за согласност, ги враќа заедно со предметот 
на органот, на установата, на самостојната установа 
ил-и организацијата што го д ожнеела решението. 

,Член 10 
Потем согласноста на решението за враќање на 

приходите прибавени од надлежниот орган, органот, 
установата, самостојната установа или организаци-
јата што го донесла решението ќе задржи еден при-
мерок од решението, вториот примерок ќе И го до-
стави на банката кај која се води сметката на при-
ходите на товар на која треба да се изврши вра-
ќањето, а третиот примерок ќе му го достави на 
подносителот на барањето. 

Член 11 
Согласноста од членот 8 на овој правилник не 

е потребна: 
1) за решенијата што ги донесува управата за 

приходи или друг орган или установа на народниот 
одбор на општината за враќањето на приходите што 
во целост му припаѓаат на буџетот на општината; 

2) за решенијата што ги донесува сојузен орган 
или установа, освен царинарниците, републичката 
управа за приходи и друг републички орган или 
установа или управата за приходи на народниот од-
бор на околијата; 

3) за решенијата што ги донесува царинарни- , 
цата, ако износот што се враќа не е поголем од 
50.000 динари; 

4) за решенијата што ги донесува органот или 
' установата на автономната единица, ако износот 
што се враќа не е поголем од 20.000 динари; 

5) за решенијата што ги донесува управата за 
приходи или друг орган или установа на народниот 
одбор на општината, за приходите што му припа-
ѓаат на буџетот на вишите политичкотериторијална 
единици, ако износот што се враќа не е поголем од 
10.000 динари; 

6) за решенијата што ги донесува органот или 
установата на народниот одбор на околијата и ор-
ганот на управувањето со фондот, ако износот што 
се враќа не е поголем од 10.000 динари; 

7) за решенијата со кои се одбива барањето за 
враќање. 

Член 12 
Решението за враќање на приходите од точката 

1—6 на претходниот член се составува во три при-
мерка, од кои еден примерок се задржува, вториот 
примерок И се доставува на банката заради извр-
шување на враќањето, а третиот' примерок му се 
доставува на подносителот на барањето. 

Решението за враќање на приходите од точката 
7 на претходниот член се составува во два пример-
ка, од кои еден примерок се задржува, а вториот 
примерок му се доставува на подносителот на ба-
рањето. 

Член 13 
Органот, установата, самостојната установа или 

организацијата што го донесла решението за вра-
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ќ-,ње на приходот е должна да! устрои книга за еви-
денција к во неа де внесува потребни податоци. 

" Книгата за евиденција од претходниот став тре-
ба да гЅј содржи Следните податоци: 1) реден број; 
2) презиме и име на лицето односно назив на кори-
сникот на кој му се врши враќањето на приходот; 
?) живеалиште на лицето односно седицхте на кори-
сникот, и улица и-број на куќата; 4) број и датум 
1: д решението за враќање на приходот; 5) вид на 
приходот чие враќање се бара; 6) износ чие вра-
ќање се бара; 7) која банка и од која сметка врши 
враќање на приходот; 8) назив и седиште на орга-
нот што дал согласност за враќање на приходот (за 
решение за кое е предвидена согласност); 9) број 
и датум на актот со кој е дадена согласност; 10) одо-
брен износ на враќањето; 11) извештај од банката 
за извршеното враќање, 

Органот надлежен за давање согласност на ре-
шението за враќање на приходите е должен исто 
так^ да води книга за-евиденција и во неа да ги 
забележува податоците наведени во ставот 2 на овој 
член, освен подароците под 8 и 11. 

Член 14 
Ако лицето на кое му е одобрено враќање на 

приходот има текушта или жиро сметка кај бан-
ката, банката износот што се враќа ќе го книжи во 
корист на неговата сметка, а ако нема текушта или 
жиро сметка - одобрениот износ ќе му се врати 
во готова пари. 

Банката е должна да изврши враќање на при-
ходот во срок од 10 дена од денот на приемот на 
решението за враќање на приходот. 

Член 15 
Банката што го извршила враќањето на при-

ходот е должна за извршеното враќање да го изве-
сти органот, установата, самостојната установа или 
организацијата што го донесела решението за вра-
ќање на приходот. 

Член 16 
Барањето, за враќање на данокот на промет на 

увезените производи и за враќањето на разликата 
во цените при увозот и извозот, кое според важеч-
ките прописи го пресметува и го наплатува бан-
ката, и се поднесува на банката кај која увозникот 
има жиро сметка односно кај која е извршено пре-
сметувањето на разликата во цените. Враќањето на 
овие приходи банката го врши врз основа на пре-
сметка. 

Барањето за враќање на данокот на промет на 
извезени производи И се поднесува на банката кај 
која извозникот има жиро сметка. Враќањето на 
овој данок го врши банката во смисла на одред-
бите од Уредбата за данокот на промет и Упатство-
то за извршување на Уредбата за данокот на 
промет. 

Ако банката не го уважи во целост туку само 
деломично барањето за враќање според предните 
одредби од овој член, уплатителот на приходот 
може да И поднесе приговор на банката. Ако бан-
ката не го уважи приговорот, предметот И се до-
ставува на управата за приходи на народниот од-
бор на општината надлежна за наплатата на при-
ходите да донесе решение. 

Враќањето на приходите што ги пресметува и 
ги уплатува стопанската организација според На-
редбата за составувањето на периодичните пре-
сметки и за наплата на приходите на буџетите и 
фондовите од стопанските организации го врши 
банката според одредбите од таа наредба. 

За извршеното враќање според одредбите од 
овој член, банката е должна да ја извести управата 
за приходи на народниот одбор на општината. 

II. Прекнижување 
Член 17 , 

Како прекнижување во смисла на овој правил-
ник се подразбира: 

1) пренесувањето на уплатените износи на при-
ходите на буџетите или фондовите од сметката на 

која се погрешно книжени, во корист на сметката 
на приходите на истиот буџет или фонд на кој 
требало да се изврши книжењето; 

2) пренесувањето, на уплатените износи од смет-
ката на приходите на еден буџет или фонд - на 
која погрешно се книжени, во корист на сметкава 
на приходите на друг буџет или фонд — на која 
книжењето требало да се изврши; 

3) пренесувањето на повеќе платениот данок 
или други приходи (преплата) од сметка на еден 
даночен обврзник на сметка на друг даночен обвр-
зник, како и пренесувањето на преплатата од смет-
ка на еден вид приходи на сметка на друг вид 
приходи од ист даночен обврзник. 

Пракнижувањето од точката 3 на претходниот 
став може да се врши само ако даночните обвр-
зници се задолжуваат кај иста управа за приходи. 

Член 18 
Превиткувањето се врши по барање од орга-

нот, установата, самостојната установа или орга-
низацијата и лицето што ја извршило уплатата. 

Ако се бара пренесување преплата од сметка 
на е^ен даночен обврзник на сметка на друг дано-
чен обврзник, барањето го поднесуваат двата да-
ночни обврзници. 

Член. 19 
Барањето за прокнижување според членот 17! 

став 1 точ. 1 и 2 на овој правилник к се поднесува 
на банката кај која е извршено погрешно книже-
њето, а барањето за прокнижување според точката 
3 од истиот член — на управата за приходи н-а 
народниот одбор на општината кај која се задол-
жуваат даночните обв-рзници, 

Член 20 
Ако банката во врска со барањето од претход-

ниот член што ќе И се поднесе не изврши про-
книжување, во срок од 10 дена од денот на при-
емот на барањето ќе го извести за тоа подноси-
телот на барањето, кој може во срок од 8 дена од 
денот на приемот на тој извештај" од управата за? 
приходи на народниот одбор на општината надле-
жна за наплатата на приходите да побара даг до-
несе решение за прокнижување. 

Управата за приходи од претходниот став до-
несува решение во срок од 30 дена од денот и а 
примањето на барањето, откога претходно ка ј бан-
ката ќе ги провери наводите на подносителот на 
барањето 

Решението И се доставува на банката заради 
прокнижување, на подносителот на: барањето и на 
органот, установата, самостој.ната установа, органи-
зацијата или на лицето на чија сметка било извр-
шено погрешно книжење. 

Банката врз основа на решението со кое се 
определува прекнижувањето, должна е да изврши 
прокнижување во срок од 10 дена од денот на при-
мањето на решението. 

Ако управата за приходи на народниот одбор 
на општината најде дека барањето за прокнижу-
вање е неосновано, ќе донесе решение со кое го 
одбива тоа барање. 

Против решението од претход-ниот став може 
да И се изјави жалба на управата за приходи на 
народниот одбор на околијата. 

Член 21 
Ирекнижувањето на преплатата во случаите од 

членот 17 став 1 точка 3 од овој правилник се врши 
врз основа на писменото решение од Управата за 
приходи на народниот одбор на општината кат која 
се задолжуваат даночните обврзници. 

Ако се во прашање приходи што се уплатуваат 
кај банката на иста сметка, одговорниот службеник 
на управата за приходи на народниот одбор на оп-
штината врз основа на донесеното решение ќе из-
врши само потребни книжења на сметките на да-
ночните обврзници, а ако се во прашање приходи 
што се уплатуваат на разни сметки, таквото реше-
ние ќе и се достави на банката заради прокнижу-
вање и оваа е должна да го изврши прокнижуваа 
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њето во срок од 10 дена од денот на приемот на 
решението, 

Член 22 
За извршеното прокнижување банката го изве-

стува подносителот на барањето по чие барање, од-
носно управата за приходи на народниот одбор на 
општината по чие решение е извршено прекнижу-
вањето, како и органот, установата, самостојната 
установа или организацијата на чија штета или во 
чија корист е извршено препишувањето. 

III. Враќање и прокнижување на приходите што ги 
остваруваат државните органи и установи и враќање 
и прекнижување на вонредните приходи на буџетите 

Член 23 
За враќање и прекнижување на приходите што 

ти остваруваат државни органи и установи, како и 
за враќање и прекнижување на вонредните прихо-
,ди на буџетите важат одредбите од чл. 35—38 на 
Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметко-
водственото работење на државните органи и уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55). 

Член 24 
Како приходи што ги остваруваат државни ор-

гани и установи се сметаат оние приходи што др-
жавните органи и установи ги остваруваат непо-
средно со своја дејност (сопствени приходи на др-
жавните органи и установи), како што се: прихо-
дите од продажба на обрасци, брошури, публикации, 
стручни книги, карти, билтени, стандарди, потеа 
приходите што органи и установи ги остваруваат 
како надоместок за извршените- услуги (ветеринар-
ни и слични); приходите од издавачка дејност на 
органите и установите и друго. 

Член 25 
Како вонредни приходи на буџетот во смисла на 

членот 23 од овој правилник, се сметаат сите не-
предвидени приходи што се остваруваат повремено 
или од случај до случај, а кои според својата при-
рода и извор не спаѓаат во редовни буџетски при-
ходи. 

Исто така, како вонредни приходи на буџетот 
се сметаат: приходите од казни кои според важеч-
ките прописи се наплатуваат во корист на буџетот, 
трошоците на кривичната постапка и другите вон-
редни приходи на буџетот установени со посебни 
прописи. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 26 

Со влегувањето во сила на овој правилник пре-
станува да васки Упатството за враќање и прекни-
жување на погрешно платените државни приходи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/49). 

Член 27 
Во решенијата за враќање на приходите доне-

сени пред влегувањето во сила на овој правилник, 
без оглед дали станале конечни или не, ќе се извр-
ши враќање на приходите според поранешните 
прописи. 

Исто така, по барањата за прекнижување изда-
дени на банката пред влегувањето во сила на овој 
привилник, ќе се постапи според поранишните про-
писи. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Бр. 16832 

22 август 1957 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на финансиите 

Авдо Хумо, с. р. 

507. 
Врз основа на точката I од Одлуката за утврду-

вање надлежноста на сојузниот државен секретар за 
работи на финансиите да донесува прописи за нор-
мите на интересот на краткорочните кредити и за 
нормите на интересот на средствата вложени кај 
банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), сојуз-
ниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ЛАГЕРУВА-
ЊЕ НА ОПРЕМАТА ЗА ИЗВОЗ И ЗА ИСПРАЌА-
ЊЕ НА ОПРЕМАТА ВО КОНСИГНАЦИОНИТЕ 

СКЛАДОВИ ВО СТРАНСТВО 
1. За краткорочните кредити одобрени на произ-

водните стопански организации за лагерување на 
опремата за извоз и за испраќање на опремата во 
консигнационите складови вр странство, интересна-
та норма не може да биде поголема од 3% годишно. 

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

Бр. 16072/1 
31 августа 1957 годинс 

Белград 
Државен секретар 

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

508. 
Врз основа на членот 7 од Уредбата за начинот 

на користење на средствата на фондовите основани 
со сојузни прописи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/57), сојузниот Државен секретаријат за 'рабо-
ти на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ 
ОСНОВАНИ СО СОЈУЗНИ ПРОПИСИ ВО 1957 

ГОДИНА 
1. Во Упатството за спроведување на Уредбата 

за начинот на користење на средствата на фондо-
вите основани со сојузни прописи во 1957 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57) во точката 4 
на крајот од ставот 1 место точка се става запирка 
и се додаваат зборовите: „како ниту на ануитетите 
отстапени на републичките инвестициони фондови 
во врска со инвестиционите заеми дадени од Оп-
штиот инвестиционен фонд.". 

2. Во точката 4 ставот 2 се брише. 
3. Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 17344 

31 августа 1957 година 
Белград 

Го заменува Државниот секре-
тар за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, с. р. 

509. 
Врз основа1 на чл. 12 и 14 став 2 од Општиот 

закон за спречување и отстранување на заразните 
болести ка ј добитокот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/48) и членот 14 под а) точка 1 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на Л у з н и т е 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за народно 
здравје на Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ ОБОЛЕ-
НИЈА ОД ГРИП НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Секоја здравствена установа^ до натамошна 

наредба мора секојдневно да го пријавува вкупниот 
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број на новоутврдеиите случаи на оболенија од грип 
(Сгѓрре), со назначување колку случаи се следени 
со компликации, како и бројот на евентуалните 
смртни случаи. 

Пријавата се поднесува писмено истовремено до 
управниот орган надлежен за работите на народно-
то здравје на народниот одбор на околијата и до 
републичкиот хигиенски завод. 

2. Републичките хигиенски заводи мораат да 
му доставуваат на Сојузниот завод за народно здрав-
је секојдневно писмени извештаи со податоци од 
точката 1 став 1 на оваа наредба за целата терито-
рија на народната република. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лиет на ФНРЈ". 

- Бр. 1203 . 
5 септември 1957 години 

Белград 
Секретар 

за народно здравје на 
Сојузниот Извршен совет, 

Др Херберт Краус, с. р. 

510. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата зз 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и 
Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на 
ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен секретари-
јат за работи на стоковниот промет и со согласност 
од Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕ-
ТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ 

ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на добитокот за 

колење наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/56), членот 41 се менува и гласи: 

,Д-ва класа 
Во 1-ва класа спаѓаат сосем згоени овци јало-

вици, овнови што се отстранети од одгледување за 
расплод и скопенци, во возраст до 2 години. 

Рандманот најмалку 50% од жива тежина." 
Член 2 

Членот 42 се менува и гласи: 
,Д1-ра класа ' 

Во Н-ра класа спаѓаат згоени овци, обнови 
што се оддалечени од' одгледување за расплод и 
скопенци, без оглед на годините на возраста. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 31827 
21 август 1957 година 

Белград 

Сојуз на селскосто-
панско-шумарските 
комори на ФНРЈ 

Претседател 
на Управниот одбор, 
Иван Буковиќ, с.,р. 

511. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и 

,Сојузот на селскостопанско"шумарските комори на 
ФНРЈ", со потврда од Сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на стоковниот промет и со согла-
сност од Комитетот за надворешна трговија, пропи-
шуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ИНДУСТРИСКОТО ЈАБОЛ-

КО НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 
Член 1 

Со одредбите на овој правилник се утврдува 
квалитетот на индустриското јаболко наменето за 
извоз. 

Член 2 
Во индустриските јаболки наменети за извоз 

спаѓаат јаболките од сите сорти, со кои можат да 
бидат измешани и диви и полудиви јаболки. 

Се дозволува до 50% плодови оштетени од бо-
,лест, штетници, средства за заштита на растенијата 
и механички повреди и најмногу; до 80/о зашиени 
плодови. 

Јаболките од овој квалитет се отпремаат во рин-: 
фуза состојба. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
што неговите одредби ќе се применуваат само до 
крајот на 1957 година. 

Бр. 33092 
4 септември 1957 година 

Белград 
Сојуз на селскосто-
панско-шумарските 
комори на ФНРЈ 

Претседател 
на Управниот одбор, 
Иван Буковиќ, с. р. 

Сојузна надворешно-
трговска комора 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Руди Колак, с. р. 

Сојузна надворешно-
трговска комора 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Руди Колан, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Општиот закон за уредување на оп-
штините и околиите, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/57, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава следнава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ-

НИТЕ И ОКОЛИИТЕ 
Во новиот член 23 последниот став последниот 

ред, место „чл. 40 до 50" треба да стои „чл. 44 до 50". 
Од Сојузната народна скупштина, 28 август 1957 

година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за виното, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57, се 
поткраднале долу наведените трешки, та се дава 
следнава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО 

1) Во членот 15, вториот ред, место „виното и 
ширата" треба да стои „виното или ширата"; 

2) во членот 49, вториот став третиот ред, место 
„патувањето" треба да стои „пакувањето". 

Од Сојузната народна скупштина, 28 август 1957. 
година, Белград. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за надоместокот (ре-
гресот) при купувањето на вештачко ѓубре и сред-
ства за заштита на растенијата за потребите на 
селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/57), со пропуст изоставен е долу наведениот текст, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) 
ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ И 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

На крајот од точката 1 треба да се внесе како 
нов став изостанатиот текст, кој гласи: 

„Точката III се менува и гласи: 
Корисниците на регресот од точката I на оваа 

одлука го остваруваат надоместокот (регресот) врз 
основа на фактурата за извршената купувачка на 
вештачко ѓубре." 

Од Сојузниот извршен совет, 23 август 1957 го-
дина, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за одобру-
вање инвестициони заеми за изградба кошеви з-а 
пченка без конкурс, објавена во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/57, се поткраднала долу наведената 
грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИ-

ОНИ ЗАЕМИ ЗА ИЗГРАДБА КОШЕВИ ЗА 
ПЧЕНКА БЕЗ КОНКУРС 

Во точката IV став 1 место „КУУо" треба да стои 
„5%". 

Од Сојузниот извршен совет, 5 септември 1057 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Техничките прописи 
за употреба на електричните уреди и за изведување 
електрични инсталации во подземните рудници што 
се загрозени од експлозивни јамски гасови, кои се 
составен дел од Правилникот за техничките прописи 
за употреба на електрични уреди и за изведување 
електрични инсталации во подземните рудници што 
се загрозени од експлозивни Јамски гасови, објавеа 
во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/57, се потерале долу наведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБА НА 
ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ И ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ПОДЗЕМНИТЕ 
РУДНИЦИ ШТО СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕКСПЛОЗИВ-

НИ ЈАМСКИ ГАСОВИ 
Во точката 6. 5 во четвртиот ред озгора место 

зборот: „марају" треба да стои: „морају^ 
Во точката 9. 1 во петтиот ред озгора место збо-

рот: „термчким" треба да стои: „термичким". 
Во точката 11. 10. 2 во дванаесѓтиот ред озгора 

место зборот: „водоника" треба да стои: ,,водов^". 
Во точката 11. 16 во вториот и третиот ред озгора 

место зборот; „зглавке" треба да стои: „затлавке", 
Од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот 

извршен совет, 21 август 1957 година, Белград. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН ПРА-
ТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ 
ВО ДАНСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ополномоштен МИНИСТЕР НА 

ФНРЈ ВО ДАНСКА 
I. 

Се отповикува: 
Милош Царевиќ од должноста на вонреден пра-

теник и ополномошен министер на ФНРЈ во Данска. 
II. 

Се назначува: 
Љубомир Илиќ, досегашен амбасадор во Држав-

ниот секретаријат за надворешни работи, за вон-
реден пратеник и ополнозмѓошен министер на Феде-
ративна Народна Република Југославија во Данска. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 10 
20 август 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 31 од 20 јули 1957 година објавува: 

Одлука за избор на судија на Врховниот суд на 
НР Србија и на судии на окружните судови; 

Одлука за разрешување од судиската должност 
на судија на Врховниот суд на НР Србија и на су-
дии на окружните судови; 

Одлука за траење на одморот на собранието во 
1957 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлукава 
за надоместоците, наградите и платите за по-
стојани функции на народните пратеници на Народ-
ното собрание да НР Србија; 

Одлука за утврдување бројот на членовите на 
Советот на Уметничката академија и на советите 
на академиите во состав на Уметничката академија 
што ги избира Народното собрание на НР Србија и 
за изборот на. тие членови. 

Одлука за измена на Одлуката за основањето и 
за територијалната надлежност на окружните и око-
лиските судови; 

Одлука за потврда на Статутот на Медицинскиот 
факултет на Универзитетот во Белград; 

Одлука за утврдување бројот и за именување 
членови на Советот на Адвокатската комора во Бел-
град; 

^ Одлука за одобрување на измените и дополне-
нијата на Правилата на Здружението на градежни-
те и градежно-занаетчиските. претпријатија на НР 
Србија; 

Препорака за работа на републичките органи, 
на народните одбори и нивните органи, како и на 
органите за административно казнување при доне-
сување и примена на прописите за прекршоците; 
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Решение за оснивање Завод за социјални пра-
шања; 

Решение за расподелба на вишокот на прихо-
дите што издавачките установи ќе ги остварат во 
Ш7 година; 

Одлука за р азврстувањето на одделни занает-
чиски работи во постојните занаетчиски дејности. 

Во бројот 3(2 од 27 јули 1967 објавува: 
Закон за избирање и отповикување на одборни-

ци на народните одбори; 
Закон за туристичките водичи; 
Одлука за измени на Одлуката за плаќање на 

хонорарната настава на факултетите на Универзи-
тетот; 

Решение за доделување и расподелба на сред-
ствата за подобрување условите за користење на 
одморот на работниците и службениците; 

Решение за оснивање Завод за издавање учеб-
ници; 

Исправка на Наредбата за ловостојот на за-
штитен дивеч, за заштитата на ретките и прореде-
ните видови заштитен дивеч, за ловот на незашти-
тен дивеч и за фаќањето на жив заштитен дивеч. 

„НАРОДНЕ НОВИНЕ" 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНИ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКЕ 
„Народно новине", службени лист Народне Ре-

публико Хрватска во бројот 34 од 15 јули 1057 обја-
вуваат само одлуки на народните одбори. 

Во бројот 35 од 18 јули 1957 објавуваат: 
Закон за измена на подрачјата на општините во 

НР Хрватска; 
Упатство за предавање и преземање на несвр-

шените предмети, архивите и инвентарот на народ-
ните одбори на укинатите општини. 

Во бројот 36 од 25 јули 1957 година објавуваат: 
Одлука за привремената можност за избираше 

Судии на околиските судови без положен судиски 
испит; 

Правилник за изградбата, минимумот на уреди-
те и опремата на угостителските претпријатија и ду-
ќани; 

Решение за оснивање здравствена станица Пи-
том ача; 

Решение за распишување дополнителни избори 
Нсј1 Народниот одбор на општината Грачац. 

ВО бројот 37 од 29 јули 1957 година објавуваат: 
Закон за изборот и отповикот на одборници на 

народните одбори; 
Одлука за измени и дополненија на Решението 

за надлежноста за одобрување на инвестиционата 
програма; 

Решение за оснивање Ветеринарна станица во 
Петриња. 

Во бројот 38 од 2 август 1957 година објавуваат: 
Закон за универзитетите; 
Закон за академиите на уметностите; 
Одлука за распоредот и начинот на употреба на 

средствата за подобрување условите за користење 
одмор на работниците и службениците; 

Одлука за Советот за прашања на извршува-
њето на казните; 

Решение за оснивање Центар за учење странски 
језици во Загреб како установа со самостојно фи-
нансирање. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист људске републико Словеније" во 
бројот 23 од 5 јули 1957 година објавува: 

Закона за универзитетот во Љубљана; 
Закон за професионалните театри; 
Закон за оснивање фонд на НР Словенија за 

унапредување на културните дејности; 
Закон за уредување и искористување на селско-

стопанските земјишта на мелиорправните подрачја?; 

Резолуција На Народната скупштина на Народ-
на Република Словенија за прашањето на рекон-
струкција на љубљанскиот железнички јазел; 

Одлука за на1радите на ,пратениците на На-
родната скупштина на Народна Република Слове-
нија и за платите за пратениците што вршат по-
стојани функции во Народната скупштина, домо-
вите, одборите и комисиите; 

Одлука за избирање лица што немаат судиски 
испит, за судии на околиските судови; 

Одлука за измена и дополнение на Одлуката 
за ново определување бројот на судиите при око-
лиските судови во Народната Република Слове-
нија; 

Наредба за пренесување работите на околи-
скиот суд во Ракек. 

Во бројот 24 од 11 јули 1957 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Управа-

та за патишта на НР Словенија; 
Уредба за организацијата и работата на Геодет-

ската управа на НР Словенија; 
Уредба за организацијата и работата на Хидро-

метеоролошкиот завод на НР Словенија; 
Уредба за оснивањето, делокругот и работата на 

Стручниот совет за туризам на Извршниот совету 
Уредба за оснивањето, делокругот и работата на 

Стручниот совет за геодезија на Извршниот совет; 
Уредба за оснивањето, делокругот и работата на 

Стручниот совет за хидрометеорологија на Извр-
шниот совет; 

Наредба за дОполнене на Наредбата за опреде--
дување на установите што можат да ги испитуваат 
прехранбените продукти. 

Во бројот 25 од 15 јули 1957 објавува: 
Закон за избирање и отповикување на одборни-

ци на народните одбори; 
Закон за измени на Законот за подрачјата на 

околиите и општините во НР Словенија; 
Закон за изведување на припојувањето на уки-

натите општини и околии; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

оснивање на Школа за социјални работници; 
Одлука за пренесување месната надлежност на 

Околискиот суд во Кочевје на Окружниот суд во 
Ново Место врз подрачјето на Окружниот суд во 
Љубљана; 

Одлука за определување бројот на членовите на 
Советот на Адвокатската комора на Словенија; 

Одлука за избор на членови на Советот ца Адво-
катската комора на Словенија што ги избира На-
родното собрание на НР Словенија; 

Одлука за ново определување бројот на члено-
вите што ги избира Народното собрание на КР Сло-
венија во Универзитетскиот совет и во факултетски-
те совети на Универзитети во Љубљана; 

Одлука за разрешување членови на У,ниверзи-
тетскиот совет и на членови на некои факултетски-
совети на Универзитетот во Љубљана што ги избра-
ло Народното собрание на НР Словенија; 

Одлука за избор на членови, што ги избира На-
родното собрание на НР Словенија во Универзитет-
скиот совет и во факултетските совети на Универ-
зитетот во Љубљана; 

Решение за определување бројот на одборниците 
што ги избира народниот одбор на секоја околија, 
кој престанува со работа, во народниот одбор на око-
лијата кон кој се припојува; 

Решение за распишување на дополнителните из-
бори за пратеници на Републичкиот собор на На-
родното собрание на НР Словенија во 7 изборна еди-
ница. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНИ РЕПУБЛИКИ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ . 

„Службени лист Народно Републико Босне и 
Херцетовине" во бројот 25 од 5 јули 1957 тодина 
објавува: 

Указ за прогласување на Законот за допол-
нение на членот 150 од Законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на народните 
пратеници; 

Уредба за прогласување шумите на планината 
Козара за шуми од историско значење; 

Наредба за времето за сечење на стоечните 
стебла; 

Решение за Изборната комисија на НР БиХ за 
распишување дополнителните избори за избирање 
народен пратеник на Републичкиот собор на На-
родната скупштина на "Народна Република Босна 
и Херцеговина. 

Во бројот 26 од 12 јули 1957 година нема слу-
жбен дел. 

Во бројот 27 од 19 јули 1937 година објавува: 
Одлука за утврдување бројот на членовите на 

Советот на Адвокатската комора на НР БиХ и за 
избивање на половина од членовите на Советот; 

Одлука за потврда на Одлуката за измени и до-
полненија на Статутот на Околијата Добој; 

Одлука за траење на одморот на Народното со-
брание на НР БиХ во 1957 година; 

Одлука за одобрување на Решението на Ман-
датно-имунитетскиот одбор со кое се дава одобрение 
за поведување кривична постапка против народниот 
пратеник Џирло Џебраил; 

Уредба за Заводот за унапредување на домаќин-
ствата. 
СЛУЖБЕН ВЕСЕ НИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Во бројот 17 од 8 јули 1967 година објавува: 
Наредба за задолжителна туберкулинизација на 

говедата; 
Наредба за задолжително земање на крв од го-

веда и свињи за преглед во поглед на бруцелоза; 
Наредба за одобрување на трошоците на проме-

тот на големо на петролот за осветление; 
Упатство за начинот на изградување гробишта 

ва добиток, јами-гробници" и постројки зи искори-
стување на мрши од пцовисан добиток (екарисажи); 

Програма за полагање стручен испит за звањето 
зквалификуван работник — патар од сообраќајната 
струка. 

Во бројот 18 од 10 јули 1957 година објавува: 
Резолуција за натамошната изградба на кому-

налниот систем во НР Македонија; 
Одлука за ,наградите и надоместоците на народ-

ните пратеници на Народното собрание на НР Маке-
донија; 

Одлука за избор на претседател и судин на 0 -
кружниот суд во Титов Велес; 

Одлука за продолжување на срокот за избоо на 
Судии на околиските судови без положен судиски 
Ѕкжшт; 

Одлука за утврдување бројот на членовите на 
Советот на Адвокатската комора во Скопје; 

Одлука за избор на членови на Советот на Адво-
катската комора во Скопје; 

Одлука за одбрување правилата на - Стручното 
здружение на претпријатијата од хемиската инду-
стрија во НР Македонија; 

Одлука за височината на таксата за престој во 
туристичките места; 

Решение за пренесување средставата на фондот 
за унапредување производството на опиум во Репу-
бличкиот фонд за унапредување на земјоделството; 

Наредба за евиденција на предметите во управ-
ната постапка. 

Во бројот 19 од 13 јули 1957 година објавува: 
Закон за подрачјата на околиите и општините 

во НР Македонија; 

Закон за околиските противпожарни фондови; 
Одлука за одобрување Статутот на Угостител-

ската комора на НР Македонија; 
Одлука за одобрување Правилата на Стручното 

здружение на претпријатијата од електро и метал-
ната индустрија во НРМ; 

Упатство за начинот на преземањето на архи-
вата, инвентарот и останатата подвижна имовина на 
укинатите општини; 

Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за дипломски испит во средните струч-
ни школи; 

Правилник за измена на Правилникот за услови-
те за прием и за школувањето во училиштето за ме-
ханизација на земјоделството во Куманово. 

Во бројот 20 од 16 јули 1957 година објавува: 
Закон за избор и отповикување одборници на 

народните одбори; 
Закон за оружјето; 
Закон за спречување на полските штети; 
Одлука за отпоч,нување со работа на Окру-

жниот суд во Титов Велес. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ 
„Службени лист Народне Републико Црне Горе" 

во бројот 13 од 15 јули 1957 година објавува: 
Правилник за организацијата и работата на 

Средното земјоделско училиште во Бар; 
Наредба за определување големината на економ-

ски важните риби, ракови, школки и полжави под 
која не смее да се лови ниту да се пушта во промет; 

Наредба за забрана на ловот на ракови, јастог и 
полжави во 1957 и 1958 година; 

Решение за одобрување на риболовот со остви. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стр;,. 

506. Правилник за враќањето и прекнижува-
њето на погрешно или: повеќе платените 
приходи на буџетите и фондовите - — 697 

507. Наредба за максималната норма на ин-
тересот на краткорочните кредити за ла-
герување на опремата за извоз и за 
испраќање на опремата во консигнацио-
ните складови во странство — '— - 700 

508. Упатство за измени на Упатството за 
спроведување на Уредбата за начинот на 
користење на средствата на фондовите 
основани со сојузни прописи во 1957 го-
дина — — — — — — — — — 700 

509. Наредба за задолжително пријавување 
оболени јата од грип на целата територија 
на Југославија - — — - — — — 700 

510. Правилник за измени на Правилникот за 
квалитетот на добитокот за колење наме-
нет за извоз — — — — — — — 701 

511. Правилник за квалитетот на индустри-
ското јаболко наменето за извоз — — 701 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Општиот закон за уредување на оп-
штините и околиите — — — — — 701 

Исправка на Законот за вино — - — — 701 
Исправка на Одлуката за измени и дополне-

нија на Одлуката за надоместокот (ре-
гресот) при купувањето на вештачко ѓу-
бре и средствата за заштита на растени-
јата за потребите на селското стопанство 702 

Исправка на Одлуката за одобрување инве-
стиции заеми за изградба кошеви за 
пченка без конкурс — — — — — 702 

Исправка на Техничките прописи за употреба 
на електричните уреди и за изведување 
електрични инсталации во подземните 
рудници што се загрозени од експло-
зивни јамски гасови — — — — — 7С. 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица Краљевиќ^ Марка бр. 9. 
Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќ Марка бр. 9. Пена! ал 

Белградскиот графички завод, Белград 


