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251. 
Врз основа на членот 70 точка 6 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските претпријатија и 
Дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 1/57) 
и членот 3 под а) точка 5 алинеја 4 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а со согласност од Секре-
таријатот за селско стопанство и шумарство на Соју-
зниот извршен совет, сојузниот Државен секрета-
ријат зб работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МО-
ЖЕ ДА СЕ ВРШИ КОНТРАХИРАЊЕТО НА ТУТУН 

1. Со оваа наредба се регулира склучувањето на 
договори за производство и испорака на тутун (во 
Натамошниот текст: контрахирање на тутун). 

На контрахирањето на тутун се применуваат по-
крај одредбите од оваа наредба и одредбите од Уред-
бата за производството л прометот на тутун (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/52). 

2. Договори за контрахирање на тутун со про-
изводителите на тутун можат да склучуваат само 
претпријатијата за обработка На тутун. 

Претпријатијата за обработка на тутун можат да 
^снтрахираат тутун само на определените подрачја. 
Овие подрачја договорно ги утврдуваат претприја-
тијата за обработка на тутун во рамките на Здру-
жението на индустријата к а тутун на ФНРЈ, водеј-
ќи сметка за расположивите капацитети на претпри-
јатието за обработка на тутун, за еколошкото и тио-
Зкото реонирање на производството на тутун, како 
и за економската поврзаност на производителот на 
4утун со местото во кое се наоѓа претпријатието за 
обработка на тутун. 

Границите на подрачјата од претходниот став 
не мораат да се поклопуваат со границите на поли-
тичкотериторијалните единици. 

Ако договор за подрачјата за контрахирање на 
тутун не се постигне на начинот од ставот 2, од оваа 
точка, овие подрачја ти определува сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на стоковниот промет. 

3. Односот и меѓусебните права и обврски на 
претиријатието за обработка на тутун и произво-
дителот се утврдуваат со договор за контрахирање. 

Со договорот за контра хирање се утврдуваат 
сносено: откупната цена; површината и бројот на 
стракоЕИте што пропив одите лот на тутун е должен 
да ги посади, како и срокот до кој мора да биде 
завршено садењето на тутун; бројот на браковите 
на тутун над договорениот број што производителот 
на тутун може да ги посади", со тоа овој број да не 
може да биде поголем од 10% од договорениот број 
на страковите на тутун; количината на тутун за 
испорака и условите на испораката; обврската на 
производителот тќа тутун во поглед обработката на 
земј-иштето, негувањето на посевот и сузбивањето 
на болестите и штетниците на тутунот; обврската 
на претпријатието за обработка на тутун во поглед 
давањето на средства за репродукција (семе, ве-
штачко ѓубре, средства за заштита и сл.), за суз-

е, 
„ . . .. „ .. д-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Д е л б и н е 22-619, тел, централа 88-010. 

би,вање на болестите и штетниците на тутунот и 
во поглед давањето на стручна и техничка помрш 
околу обработката на земјиштето, негувањето на 
посевот и др. 

Со договорот за контрахирање можат да се 
предвидат и други форми на взаемна соработка и 
давање на производителите ада тутун други погод-
ности што треба да го унапредат производството на 
тутун. 

4. Како договорени количини на туту,н во сми-
сла на одредбата на точката 3 став 2 од оваа на-
редба се сметаат количините на тутун утврдени со 
проценка на приносот на тутун. 

Проценката на приносот на тутун во смисла на 
претходниот став се врши со вештачење. 

Контролата на проценката на приносот ја вр-
шат пазаришните инспектори. 

5. Претпријатието за обработка на тутун и про-4 
изводителот на тутун ти утврдуваат условите на! 
договорот за контрахирање на туту,н слободно, но 
се должни да се придржуваат за пропишаните це-
ни и за одредбите од оваа најредба што се о-днесу-
ваат на височината на кредитот. 

6. Контрахирањето на тутун се врши по цени-
те што се утврдени ,со посебни прописи. 

7. Кентрахирањето на тутун се врши пред са-
дењето. 

8. Претпријатието за обработка на тутун може 
на производителите на тутун да им дава аванси 
без интерес во средства за репродукција и зашти-
та (вештачко ѓубре, средства за заштита на расте-
нијата ,и др.), како и во готови пари. 

Авансите од претходниот став можат да до-
стигнат најмногу 40% од вредноста на контрахи-
раните количини тутун. 

9. Авансот во готови пари од претходната точ-
ка може да достигне најмногу 30% од вредноста 
на кошрахираните количини тутун. 

Авансот во готови пари може да се дава во 
две или повеќе рати во периодот од извршеното 
нонтрахирање до крајот на бербата на тутунот. 

10. Авансите во средства за репродукција и за-
штита можат да им се даваат на производителите 
на тутун веднаш по извршеното контра,хирање. 

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

Бр. 1813 
27 април 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Марјан Вредел, с. р. 
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252. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ 

ВО ИЗВОРНАТА ОКОЛИЈА ДУБРОВНИК 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
До С о б о р о т на п р о и з в о д и т е л и т е 

Б е л г р а д 

Сојузната избери а комисија ги прими изборни-
те акти што се однесуваат на дополнителните из-
бори1 одржана во Изборната околија Дубровник, та 
во смисла I а чл. 178, 167 и 132 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на 
о?узлите народни пратеници, го поднесува следниот 

И з в е ш т а ј ' 
I. Дополнителните избори за избирање на на-

редат 'пратеник на Соборот на производителите во 
групата индустрија, трговија и занаетчиство во Из-
борната околија Дубровник, определени со одлу-
ката на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина од 25 февруари 1957 година, 
одржани се на 28 април 1957 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
ед Сојузната изборна комисија, раководеше Избор-
и, па комненјј на КР Хрватска и Околиската из-
бор-а комисија надлежна за спроведувањето на иѕз-. 
борите за народен пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина во Изборната околи-
ја град Дубровник, околија Дубровник и Корчула 
со седиште во Дубровник. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот Шоле-
тиќ (Луја) Луда од Дубровник, чија кандидатура 
беше потврдена од страна на Околиската изборна 
комисија и објавена од страна ва Сојузната избор-
на комисија под бр. 17 од 8 април 1957 година во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15 од 10 април 1957 
година. 

4) Околиската изборна комисија го утврди ре-
зултатот од изборите на начинот пропишан во чл. 
178, 167 и 146 од Законот за правата и должности-
те, избирањето и отповикот на сојузните народни 
пратеници. 

Резултатите од изборите се следните: 
Вкупно Процент 
гласови 

Членови ш изборното тело 60 14.894 
Гласале членови на изборното 

тело 35 - - - - - 8.106 54,4 
За кандидатот Шолетиќ (Луја) 

Луја - - - - - 8.106 100 
Неважни гласачки ливчиња немаше. 
Врз основа на тоа Околиската изборна коаш-

сија го прогласи за народен (пратеник Шолетдеќ (Лу-
ја) Луј а од Дубровник. 

ф 
Во прилог се доставуваат сите акти што ое од-

несуваат на овие избори. 
Бр. 20 

10 мај 1957 година 
Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

др Дражен Сееарднќ, с р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

По извршеното сравнува,ње со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за изодени 
и дополненија на Сојузниот општествен плав 94 
1957 година, објавена во „Службен, лист на ФНРЈ", 
бр. 14/57, се поткраднала грешка, та се дава след-
ната 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1987 

ГОДИНА 
Во точката 7 во првиот ред наместо зборот 

„одделот 1" треба да стои „во одделот 1 став 
Од Сојузната народна скупштина, 11 мај 195? 

година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текоу 
утврдено е дека во текстот оа Уредбата за п л а т и в 
на работниците на стопанските организации („Слу^ 
кобен лист на ФНРЈ", бр. 18/57) се потпаднати до-
лу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во членот 72 последен 'став во вториот ред 

наместо зборовите: „(претходниот став" треба да стОт!ј 
„претходните ставови"; 

2. Во членот 79 став 2 во (првиот ред пред бро-
јот „3" треба да се стави број „2" и запираа. 

Од Сојузниот извршен совет, 4 мај 1967 година, 
Белград. 

По извршеното? сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за расподелба ва вкуЅћ 
илот приход на претпријатијата во состав на Заед-
ницата на стопанските претпријатија на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/57) се поткраднала долу За-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИ-
ОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СО-
СТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИ^ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПО-

ШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 
Во точката IV став 2 место: ,,точката III под 

се става: „реаа точка под 2/". 
Од Сојузниот извршен совет, 7 мај 1957 година^ 

Белград. 

По извршеното сравнување ор изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на тарифата, за влФѓ^ 
триена енергија објавена во „Службен лист ^а 
ФНРЈ", бр. 17/57, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТАРИФАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Во точката XXXII под 1 во првиот ред место 
„да м2" треба да стои „20 м2". 

Од Сојузниот извршен совет, в мај 1967 година, 
З а г р а д . 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 3 од Уредбата аа осни-

вање Сојузна комисија за п у ^ в З Ш ћ ЗвШѓмЏ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/18), Сојузниот 
Свршен селвет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА н о в СОСТАВ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА 

ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 
Сојузш^а комисија ^а нуклеарна енергија се 

жџфцхрт бр адови членови, тжа што н о к т о т 
состав да гласи5: 
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Џретседател: 
Ранковиќ Александар, Потпретседател на Со-

јузниот извршен совет: 
Потпретсед-атели: 
Вукманошќ Светозар, потпретседател на Со-

јузниот извршен совет, 
Сазиќ Па-вле, академик, претседател на Науч-

ниов савет на Институтот „Борис Кидрич" во Винча, 
Членов-и на Претседателството: 
Гошњак Иван, член на Сојузниот извршен со-

вет и државен секретар за работи на ШроДНата 
одбрана, 

Поповиќ Милентие, член на Сојузниот извршен 
совет, претседател на Одборот за перспективен оп-
штествен пласт на Сојузниот извршен соти, 

Зековиќ Вељко, секретар на Сојузниот извршен 
сове'!', 

Какикеноаиќ Слободан, секретар на Сојузната 
комисија за нуклеарна енергија, 

Радуновиќ Миладин-, директор на Дирекци.јата 
за нуклеарни суровини; 

Членови: 
Варбариќ инж. Љубомир, началник на секто-

рот за иаучно-истражушчад р а б % на С о ј ^ Ш т 
Шшхсмјо. за еуклеариа енергија, 

Босанац дд инж. Тома1, шеф нр Проекта^тчжотр 
ро на Фабриката за е лектромашиии „ЃадЅќ Кон-

Заграб, 
Бунар инж. Мило,ш, началник на Сш^ението 
врели со странство нѓб Сојузната ќошиња зга 
дФариа енергија, 
Вулат Раде, тенор ал-мајор на ЈНА, 
Еуњи инж. Вела, директор од Институтот за 

те^^олотИа на минерадШЈќѓв суровини АЛ Беи^ра-Д, 
Грданиќ др Драго, професор ш укт^тњг џ 

Елен на Управниот одбор Ш ЈМтодтог ,̂Руѓер 
ВоЖкоѕкќ" во Заграб, 

Гушени инж. Божидар, директор на фабрика-
та ,,Ли^острој" во Љубљана, 

Кое др ФрашЈ; сшолношжцен мшЈжхгар 9о Др-
жа^Шђт секретаријат за надворешШ работи, 

Кр^уџ др Херберт, секретар за народно здравје 
на Содашјбт извршен сов^т, 

зитет, ч, М -,Л 

„Во-

М о м др Антон, доцент на 
џа Шучмибт совет на иистит; 
фаќ" во Љубљана, 

ЈЉвичмќ Војко, директор на Институтот 
рие Кидрич" во Вии^а, 

ТЏвлевиќ др Стојан, академик, член на Струч-
ниот (Ј5вет на Сојузниот гео^ошЛ; ^бод, 

др Антон, аквдемл, т^јреедагел ^а 
НаучЅјМрг совет на, Институтот ,,Јожеф Штефан" 
Ш Лизгањана, 

инж. Милорад, дарадтор на Шстаирутот 
ја производство и оплеменување На раЈс^винЈћ во 
Зенун, 

Ристиќ ујзж. Милорад, член на Управниот од-
бор на Институтот „Б^рис Ѕ^гдоич" вб ВѕИЈЃ̂ а, 

С у а т др Иван, професор на унадерз^гет, 
седат^Л на Научниот сов^т НА Љсшдаутбт? 
Бошковиќ" во Загреб, 

Шунда инж; Салом, началник на Секторот за 
п р и з н а на нуклеарна е ^ е ш ^ а 
мисија за нуклеарна 

В. бр. 2814 
8 мај 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен оооет 

ж НА Секторот за 
Ѕва Ооју^^Ш 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

Потрвтседотел, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Врз основа на членот 29 од Уредбата за фон-
довите за к а б о в и во стопанството („Службен лист 
на ФНРЈ"', бр. 13/57), а во овдека со членот 23 став 
5 од Уредба^ за организацијата и работата на Со-
ЈУЗНИОТ изграден совет, Сојузниот извршен совет ,д 
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАШЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА КАДРОВИ ВО 

СТОПАНСТВОТО 
1. За членови на Управниот одбор на СОЈУЗНИОТ 

фонд за кадрови во стопанството се именуваат, и тоа: 
Минчев Никола, член на Сојузниот извршат со-

вет, 
Мпливојевкќ Светислав, -потпретседател ги 

управниот одбор на Сојузната индустриска комерц 
и директор па Индустријата на трактори и машини, 
Земун, 

Чер,мак др Недељко, секретар на Здруженото 
на конзервн-ата индустрија на ФНРЈ, 

Томиќ Станко, член па управниот одбор на Со-
јузната индустриска комора.и директор на Рудни-
кот на мрк јаглен „Крека% 

Антиќ Божидар, член на Претседателетвото па 
Сојузната градежна комора и директор на Гр-л 1е-
жно-занаетчиското претпријатие, Белград, 

Кесиќ Радивоје, член на управниот одбор НА 
Сојузната сообраќајна комора и директор на Југо-
словенската линиска пловидба, Риека, 

Колак Руди, претседател на управниот од-бор на 
Сојузната надворешнотрговска комора, 

Фајфар Тоне, (претседател на Сојузот на занает-
чиските комори и член на Извршниот совет на НР, 
Словенија, 

Тепавац Илија, член на управниот одбор на Со-
јузот на сел скостол алеко -шум арскит е комори на 
ФНРЈ и сојузен народен пратеник, 

Ва јал ица Димитрије, член иа Претседателство^ 
то на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, 

Шимшиќ Душан, член на управниот одбор ни 
Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и тла вис 
секретар на Трговската комора на НР Босна и Хер^ 
цеговина, 

Рвдовановиќ Димитрије, член на Претседател-
ството на Сојузот ЅЈа у^тителските комори таа Ју^ 
гос давија и секретар од Угостителската комора ни 
НР Србија, 

Медан Саво, члек на Цретседателетвото на Цен-" 
тралното веќе на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија, 

Делеон Ашер, член да Претс ода тедетв ото на 
Централното вШе ни Сојузот си^иЈЉгРтите на Ју-
гославија, т 

Осолник Богдан, секретар за просвета и култу-
ра на Сојузниов нуртен) совет, 

Велимироаиќ ш . Спасоје, помошник ошра^Рар 
за трудот На Сојузниот извЈќшЈк саќет, 

Ромиќ Боривоје, т ^ ш ѕ ш к на дрл^алиот се-
кретар во сојузниот добавен секретаријат За 
боти (на финансиите,. 

Мадовјчиќ Александар, советник во Секретари-
јатот за индустрија на Сојузник изврп^г совет, 

Хан инж. Стјепан, директор на Сојузниот за-
вод за продуктивност на трудот, 

Крнета Бранко, советник во Секретаријатот за 
просвета и.култура на Сојузниот швршеќс Сошт, 

Крахтис (инж. ѓорѓе, помошник секретар на Со-
ветот за школство на ЦР Србије. 

2. Во управниот одбор ма Сојузниот фонд за 
кадрови во стопанството влегувшт и 
л!ите иа републичките фондови за кадрови во сто-
г?шс?гвото. 

В. % 2613 
8 мај Ш7 абдила 

Белград 
Сојузен извршен оввет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с, р. 

Потпретсед ател, 
Александар Ранковиќ, с. р. 
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Врз основа, на членот 19 од Уредбата за Југо-
словенската ивд^стициона! баша („Службен Лист 
на ФНОЃЈ1', бр. 30/56), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИН-

ВЕСТИЦИОНА ВАНКА 
За помошник на генералниот директор на Ју-

гословенската инвестициона банка се назначува 
Стеван Благојевиќ, досегашен помошник на дирек-
торот на Заводот за планирање нч НР Србија. 

Б. бр. 2616 
П мај 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, о. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
Т Т Ж Ш П П ГЛАСНИК НАРОДОТ: РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
Во бројот 14 од 6 април 1057 година објавува: 
Одлука^ за нормите на данокот на доход од сел-

ското стопанство за 1957 година; 
Решение за оснивање фонд за станбена изград-

ба кај установите со самостојно финансирање; 
Решение за издвојувањето на шумата „Шупља 

Стена" за потребите на науката и наставата; 
Основен сметковен план за 1957 година; 
Упатство за копањето на камен, чакал, песок, 

глина, бусен и други состоини на шумско земјиште; 
Одлука за употребата на нераспоредените ви-

шоци на Републичкиот завод за социјално осигу-
рување - Белград од 1954 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народве новине", службени лист Цародне Ре-

публико Хрватске, во бројот 12 од 22 март 1957 
година објавуваат: 

Објава од Републичката избор-на комисија за 
потврдените кандидатури за избирале народни пра-
теници во РепушЅвчкиот собор на Саборот на На-
родна Република Хрватска; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Народниот одбор на општинава Вековит ; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Народниот одбор на општината ђруда; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Народниот одбор на општината Бедековчина; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Народниот одбор на општината Капела; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за оснивање на Студентскиот дом бр. 2 во Загреб 
како установа со самостојно финансирање; 

Решение за прогласување на Народната шко-
тска во Кутјево за установа со самостојно финан-
сирање. 

Во бројот 13 од 28 март 1957 година објавуваа^: 
Одлука за оснивање О,дбор на Извршниот совет 

за организационо-управни прашања; 
Одлука за именување претседател и членови 

на Одборов на Извршниот совет за организационо^ 
п р а в н и прашања; 

Одлука за овластување Одборот на Извршниот 
совет за организационо-управни прашања За Да-
вање согласност на одлуките на народните одбори 
и на правилниците на републичките органи на 
управата; 

Одлука за овластување Одборот за стопанство 
за давање согласност односно одобренија во рабо-
тите од надлежноста на Извршниот совет; 

Одлука за овластување Административната ко-
мисија да донесува решенија во работите од над-
лежноста на Извршниот совет; 

Одлука за определување делот од добивката на 
издавачките претпријатија што за 1956 година се 
уплатува во Републичкиот фонд за унапредување 
на издавачката дејност; 

Наредба за определување градежни објекти за 
кои републичкиот Градежен инспекторат односно 
народните одбори на околиите ќе осниваат комисии 
за преглед на изведените градежни објекти во 1957 
година; 

VII конкурс за давање заеми од средствата ца 
Републичкиот инвестиционен фонд со цел за уна-
предување на селскостопанското производство; 

Решение за прогласување на Здравствената ста-
ница Миховљан за установа со самостојно финан-
сирање; 

Решение за оснивање Здравствена станица Ве-
лика; 

Решение за оснивање Здравствена станица Ку-
бево; , 

Решение за оснивање Здравствена станица во 
Бебрина. 

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ" 
излезе од печат 
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БРОДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА 

ФНРЈ 
Цена 40 динари 
Порачки прима Комерцијалните одделение на 

„Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевиќа 
Марка бр. 9. Жиро сметка 1032-Т-220. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

261. Наредба за определување условите под 
кои може да се врши контрахира-
њето на тутун — - - — — — — 367 

252. Извештај од Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен 
пратеник на Соборот на производителите 
на Сојузната народна скупштина одржани 
во Изборната околија Дубровник - — 367 

Исправка на Одлуката за измени и дополне-
нија на СојуѕШот општествен план за 
1957 година - - - - - - - - - 857 

Исправка на Уредбата за платите па работни-
ците на стопанските организации — - 358 

Исправката на Одлуката за расподелба на 
вкупниот приход на претпријатијата во со-
став на Заедницата на стопанските прет-
пријатија на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони - — — — — 358 

Исправка на Тарифата за електрична енер-
гија - - - - . - - - - - - 358 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица Краљеви^, Мариа (јр. 9. 
Директор и одговорен уредник Слободан М. Де тониќ, Улица Краљевска Магка бр. 9. Печат на 

Белградскиот графички завод, Белград 


