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614. 
Врз основа на одредбата на главата XV и ста-

вот 2 одделот 15 главата XXV на Сојузниот опште-
ствен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ФОНДОТ 
НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Уредбата за фондот на обртните средства на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 31/56) по членот 17 се додаваат нови членови 
17а, 176 и 17в, кои гласат: 

„Член 17а 
Сојузниот извршен совет може да определи, од-

делни категории стопански организации почетниот 
износ на фондот на обртните средства да го доби-
јат во проценти од износот на смртните средства 
утврден со посебните прописи донесени врз основа 
на членот 17 став 2 од оваа уредба, како и на од-
делни категории стопански организации да им се 
одложи давањето нг> почетниот износ на фондот на 
смртните средства. 

На стопанските организации што во-смисла на 
одредбите на претходниот став ќе добијат почетен 
износ на фондот на обртнигге средства, банката ќе 
им одобри посебен кредит во височина на разли-
ката меѓу доделениот почетен износ на фондот и 
износот на обртните средства утврден според по-
себните прописи донесени врз основа на членот 17 
став 2 од оваа уредба. На стопанските организации 
за кои е одложено давањето на почетен износ на 
фондот на смртните средства, банката ќе им одобри 
посебен кредит во височината на обртните средства 
утврдена според посебните прописи донесени врз 
основа на членот 17 став 2 од оваа уредба. 

Член 176 
Посебниот кредит од претходниот член банката 

ќе им го одобри на стопанските организации без 
определен срок за враќање 

Интересот по овој кредит ќе се наплатува според 
нормата, на начинот и во сроковите што важат за 
плаќањето на интересот на средствата на фондот 
на обртните средства на стопанските организации. 
Приходот од овој интерес ќе се употреби на начи-
нот пропишан за користењето на приходот од ин-
тересите на краткорочните кредити. 

Височината на посебниот кредит може да се 
менува под условите што ќе ги пропише сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите. 

Во поглед на другите услови за овој кредит ќе 
се применуваат одредбите на Уредбата за кратко-
рочните кредити. 

Член 17в 
Зголемувањето на фондот на обртните средства 

на стопанските организации до височината на по-
себниот кредит од членот 17а како и определува-
њето на изворите на средства за покритие на тоа 
зголемување може да се пропише само со сојузен 
општествен план/4 

Член 2 
Во членот 31 се додава нов став, кој гласи: 
»Сојузниот државен секретар за работи на фи-

нансиите ќе го пропише начинот на употреба на 
средствата на фондот на смртните средства на сто-
панските организации во случај кога стопанските 
организации преминуваат во организации на кои 
според прописите на оваа уредба не им се доделу-
ваат средства за фондот на обртните средства." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавув-ањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 398 
21 ноември 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

615. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДУЌАНИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за престанок ка претпријатијата и 

дуќаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) во 
членот 69 точката 3 се менува и гласи: 

„3) банката за наплата на средствата на" фон-
дот на обртните средства на стопанската органи-
зација и за наплата на посебниот кредит одобрен 
врз основа на Уредбата за фондот на обртните 
средства на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/56 и 49/561;". 

Во истиот член се додава нов став 2, кој гласи: 
„Износот на средствата на фондот на- обртните 

средства на стопанската организација што ќе го 
наплати банката во смисла на точката 3 од прет-
ходниот став, како и износот на средствата што ќе 
остане по подмирувањето на обврските од прет-
ходниот став се уплатува на посебната сметка на 
средствата на ликвидираните претпријатија и ду-
ќани ка ј Народната банха. Сојузниот извршен со-
вет ќе го пропише начинот на користење на овие 
средства." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 399 
21 ноември 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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616. 
Врз основа на чл. 29 и 40 од Уредбата за ор-

ганизацијата и работата на Сојузниот изврше« со-
вет („Службен лист на* ФНРЈ", бр 26/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО И ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊАТА НА 
ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ И РАБОТНИТЕ 

ОДНОСИ 

1. Се разрешува од должноста претседател на 
Одборот за стопанство и член на Координациониот 
одбор на Созузниот извршен совет Добривоје Ра до-
с е љ е н и к , член на Сојузниот извршен совет. 

2. Се разрешува од должноста претседател на 
Комисијата за прашањата на продуктивноста на 
трудот и работните односи Мијалко Тодоровић-член 
на Сојузниот извршен совет, и се именува за прет-
седател на Одборот за стопанство и член на Коорди-
национиот одбор на Сојузниот извршен совет. 

3. Се именува за претседател на Комисијата за 
прашањата« на продуктивноста на трудот и работ-
ните односи Франц Лескошек, член на Сојузниот 
извршен совет. 

4. Се именува за член на Комисијата за праша-
њата на продуктивноста на трудот и работните од-
носи Војо Ракиќ, помошник на државниот секретар 
во Секретаријатот за општи стопански работи на 
Сојузниот извршен совет. 

Р. п. бр. 403 
21 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

617. 
Врз основа на членот 13 од Законот за држав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
44/48), а во врска со одделот 1 главата XIX од Со-
јузниот општествен план за 1956 година и членот 
19 од Уредбата за извршување на Законот за при-
донесот за станбената изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СО-

ЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 
1. На службениците и работниците на сојузни-

те државни органи и установи к'е им се исплати 
како полн из^ос на новогодишна награда 50% од 
вкупните редовни месечни принадлежности. 

На х о н о р а р и т е службеници на органите и 
установите од претходниот став им припаѓа на-
градата ако нивното запослување има постојанен 
карактер и ако се запослени со полно редовно ра-
ботно време. 

2. Под вкупни редовни месечни принадлежно-
сти во смисла на оваа одлука се подразбира основ-
ната и дополнителната плата, положбениот додаток 
и посебните додатоци. 

3. Исплатата на сива а* награда к'е се изврши за -
едно со исплатата на пригадлежностите за месец 
декември 1956 година. 

4. Износот на новогодишната награда не вле-
гува во основицата за пресметување на придоне-
сот за социјално осигурување и на придонесот за 
станбена изградба 

5. Народните републики и другите политичко-
територи јални единици можат да одлучат на слу-

жбениците и работниците на нивните органи и 
установи да им се додели новогодишна награда под 
условите и до височината предвидена со оваа од-
лука. 

6 За исплатата на наградата од претходната 
точка, народните републики и другите политичко-
територијални единици можат да земат посебни 
позајмици под условите и на начинот кои се пред-
видени во Наредбата за давање посебни поза ј -
мици на народните републики и на други поли-
тичкотериторијални единици за подмирување опре-
делени расходи по буџетот за 1956 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 41/56 и 44/56). 

7. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите, по потреба, да дава 
упатства за примена на оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 397 
21 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

618. 
Врз основа на членот 17 од Уредбава за фондот 

па обртните средстава на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЧЕТНИОТ 
ФОНД НА ОБРТИ ИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Во Одлуката за начинот на утврдување на 

почетниот фонд на обртните средства на стопанските 
организации- („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 32/56) 
одделот VI се менува и гласи: 

„VI. На производните стопански организации 
на кои, поради одбивањето на авансите примени од 
инвеститорот односно од нарачачот на работите, им 
е одобрен помал кредит за редовниот обем на ра -
ботењето банката ќе им го зголеми почетниот фонд 
на обртните средства од претходната точка во ви-
сочина на разликата меѓу износот на авансите одби-
ени при одобрувањето на кредитот и состојбата на 
авансите на денот на утврдувањето на почетниот 
фонд на обртни те средства> ако таа состојба е по-
мала од износот на авансите одбиени при одобру-
вањето на кредитот." 

II. Во одделот VII се вршат следните измени и 
дополненија: 

1) во точката 2 под б) по зборот „складови" се 
става запирка и се додаваат зборовите: „освен прет-
пријатијата што се занимаваат со извоз на дрво и 
на производи од дрво"; 

2) во точката 2 по текстот под д) се додава нов 
текст под ѓ), кој гласи: 

„ѓ) за специјализираните претпријатија за извоз 
на. дрво и на производи од дрво — во височина на 
вредноста на просечните едномесечни запаси на 
амбалажа^ материјали и ситен инвентар и на изно-
сот на тримесечна^ режија во 1956 година"; 

3) во точката 3 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Почетниот фонд на обртните средства утврден 

во смисла на претходните два сташа, не може да 
биде поголем од износот на кредитот што граде-
жното претпријатие го користело на 30 јуни 1956 
година." 

III. Одделот VIII се брише. 
Досегашните оддели IX—XX стануваат оддели 

VIII—XIX. 
IV. Досегашниот оддел IX се менува и гласи: 
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„УШ. По завршената постапка пропишана во 
одделите II—VII од оваа одлука, банката писмено 
ги известува*: 

1) стопанските организации, што добиваат по-
четен фонд на смртните средства — за износот на 
об рт пите средства утврден во смисла на одредбите 
од оваа одлука, за износот на почетниот фонд на 
обртните средства што ..им се предава на управу-
вање и за износот на обртните средства што стопан-
ската организација може да го користи во вид на 
посебен кредит под условите пропишани со членот 
176 од Уредбата за фондот на обртните средства на 
стопанските организации; 

2) стопанските организапии на кои им е одло-
жено давањето на почетен фонд на обртните сред-
ства -г- за износот на смртните средства утврден во 
смисла на одредбите од оваа одлука, а што можат 
да го користат во вид на посебен кредит под усло-
вите пропише«™ со членот 176 од Уредбата за фон-
дот на обртните средства на стопанските органи-
зации. 

Банката е должна во извештајот од претходниот 
став да ги наведе: елементите врз основа на кои ја 
утврдува височината на смртните средства во сми-
сла на одредбите од оваа одлука, височината на по-
четниот фонд на смртните средства, како и висо-
чината на посебниот кредит на стопанската 
организација." 

V. Досегашниот оддел X се менува и гласи: 
„IX. По окончувањето на постапката за утвр-

дување и предавање почетниот фонд на смртните 
средства на стопанските организации банката ќе и.м 
ги намали на стопанските организации вкупно одо-
брените кредити за обртни средства за износот на 
смртните средства утврден според одредбите на оваа 
одлука, а остатокот на одобрените обртни кредити 
се регулира според одредбите на Уредбата за кратко-
рочните кредити. 

Со стопанските организации што добиваат по-
четен фонд на обртните средства банката ќе склучи 
договор за посебен кредит за разликата меѓу даде-
ниот почетен фонд и износот на обрти ите средства 
утврден според одредбите на оваа одлука. Со сто-
панските организации на кои им е одложено даша-
њего на почетен износ за фонд на обртните сред-
ства. банката ќе склучи договор за посебен кредит 
за износот на обртните средства утврден според 
одредбите на оваа одлука." 

VI. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавуваното во „Службен лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 400 
2 ноември 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар. Потпретседател, 

Вељко Зенови« е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

619. 
Врз основа на чл. 17 и 17а од Уредбата за фон-

дот на обрти ите средства на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 и 49/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВКУПНИОТ ИЗ&ОС НА СРЕДСТВА ШТО КЕ 

ИМ СЕ ДОДЕЛИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ КАКО ПОЧЕТЕН ФОНД НА ОБРТНИТЕ 

СРЕДСТВА 
1. На стопанските организации им се доделува 

»а управување како почете« фонд на рбетните 

средства износот на средствата на Општиот фонд 
на обрт«ите средства к а ј Народната банка, според 
состојбата на 31 'декември 1956 година. 

2. Од износот на обртните средства пресметан 
во смисла на одделите II—VII од Одлуката за на-
чинот на утврдување на почетниот фонд на смрт-
ните средства на стопанските организации им се 
доделува на стопанските организации како поче-
тен фонд на обртните средства, и тоа: 

а) ^на стопанските организации на индустри-
јата и рударството, на стопанските организации во 
составот на Заедницата на Југословенските желе-
зници, на стопанските организации на. поморскиот, 
речниот и езерскиот, воздушниот и поштенскс-те-
леграфско-телефонскиот сообраќај, како и на сто-
па« ските организации на станбено-комуналната деј -
ност 90%; 

б) на стопанските организации на селското сто-
панство, шумарството, градежништвото, патниот 
сообраќај и занаетчиството 50%. 

3. На другите стопански организации што не 
се наведени во точката 2 од оваа одлука им се 
одлага давањето на почетен фонд на обртните сред-
ства. 

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

P. п бр. 401 
21 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

€20. 
Врз основа на одделот 2 и ставот 3 од одделот 

3 главата XVII на Сојузниот општествен план за 
1956 година. Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ЗА УСЛОВИТЕ СПОРЕД КОИ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ 
КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИ-
ТЕ ФОНДОВИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ОТ-

СТАПЕНИОТ ИМ ДАНОК НА ДОБИВКА 
1. Во Одлуката за начинот и за условите спо-

ред кои определените стопански опганизации мо-
ж а т да ги користат средствата на инвестиционите 
фондов«! што произлегуваат од отстапениот им да-
нок на добивка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/56) во точката 2 се додаваат нови ставови 2 и 3, 
кои гласат: 

, „Претпријатијата на јавниот п«?гген сечобоаќај 
можат средствата од претходната точка да ги ко--
ристат во 1956 година за набавка на превозни сред-
ства и на опрема за нивното одржување. 

Претпријатијата на градскиот патнички сообра-
ќај можат во 1956 година да користат за целите од 
претходниот став и дел од добивката што му одго-
вара на износот на сојузниот данок на добивка, а ^о 
височина на износот што народниот одбор на о п т а -
ната ќе им го отстапи врз основа на членот 120 
став 2 од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските ор га низ рци и („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/56)" 

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

P. п. бр. 393 
20 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, -
Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. {к 
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621. 
Врз основа на членот 80 ст. 3 и 4 од Уредбата 

за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/53, 47/54 и 19/56), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИПОЈУ-
ВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДУЌАНИ И ПОГОНИ 

КОИ ЗАДРУЖНИТЕ ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ 
1. Општи одредби 

1. До донесувањето на законот за стопанските 
организации* претпријатијата, дуќаните и одделни 
погони на претпријатијата (во нг/гамошниот текст: 
претпријатијата) можат да се припојуваат кон за-
дружните деловни сојузи под условите и според по-
стапката пропишани со ов?>а одлука. 

2. Претпријатието припоено кон задружен дело-
вен сојуз добива положба на погон со самостојна 
пресметка и свои органи на работничкото управу-
вање, согласно одредбите од чл. 75—79 на Уредбата 
за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 41/5в). 

II. Услови за припојување 
3. Кон задружен деловен сојуз во кој се здру-

жени земјоделски задруги можат да се припојат 
претпријатија чија основна дејност е една од сто-
панските дејности што, според членот 62 од Уред-
бата за земјоделските задруги, можат да бидат пред-
мет на« работењето на задружните деловни сојузи, 
освен претпријатијата -

а) кои се регистрирани како претпријатија што 
се занимаваат со индустриска дејност или со една 
од стопанските дејности од областа на индустријата; 

б) кои се занимаваат со промет на жита на го-
лемо 

Под претпријатие регистрирано како претприја-
тие што се занимава со индустриска дејност или со 
една од стопанските дејности од областа на инду-
стријата се смета секое претпријатие што при о б и -
вањето како такво е регистрирано без оглед што 
подоцна е извршена промена во неговата регистра-
ција и што дополнително е регистрирано за вршење 
на некаква друга дејност. 

4. По исклучок од одредбата на претходната 
точка, кон задружните деловни сојузи во кои се 
здружени земјоделските задруги од подрачјето на 
една околија, можат да се припојат и помали прет-
пријатија што се занимаваат со доработка или пре-
работка на грозје, овошје, зарзават, млеко, живина 
и производи на живинарството, под услов претпри-
јатието во периодот од 1 јули 1955 до 30 јуни 1956 
година да се снабдувало со суровини потребни за 
доработка и преработка претежно од подрачјето на 
деловниот сојуз кон кој треба да се припои. 

5. Кон задружните деловни сојузи од пошироко 
подрачје (член 82 од Уредбата за земјоделските за-
други) можат да се припојат само претпријатијата 
што се занимаваат со увоз и промет на репродукци-
они и инвестициони материјали потребни за сел-
ското стопанство или со промет и извоз на селско-
стопански производи, освен претпријатијата што се 
занимаваат со промет на жита на големо. 

6 Основните средства на ликвидираните прет-
пријатија што според одредбите од оваа одлука не 
можат да се припојуваат кон задружните деловни 
сојузи не можат да им се дадат иа управување на 
задружните деловни сојузи. 

III. Постапка за припојување 
7. Одлуката за припојување на претпријатие 

кон задружен деловен сојуз спогодбено ја донесу-* 
ваат работничкиот совет на претпријатието и н а ј -
високиот орган на деловниот сојуз. 

Задружниот деловен сојуз е должен одлуката 
за припојување да му ја поднесе на одобрение на 

народниот одбор на око ли јата на чие подрачје е 
седиштето на претпријатието што се припојува. 

Пред да му ја поднесе одлуката за припојување 
на народниот одбор на околијата на одобрение, за-
дружниот деловен сојуз е должен да прибави обра-
зложена изјава од банката дали таа се согласува 
тој да ги преземе долговите на претпријатието што 
му се припојува. 

Кон барањето за одобрување на припојувањето 
задружниот деловен сојуз ја прилгеа одлуката за 
припојување и потребните докази со кои се утвр-
дува дека се исполнети условите предвидени со оваа 
одлука, како и изјавата од банката дали се согла-
сува долговите на претпријатието да ги преземе 
задружниот деловен сојуз. 

8. За барањето за одобрение на припојувањето 
на претпријатието кон задружниот деловен сојуз 
одлучува народниот одбор на околината ео седница. 

Пред донесувањето на решение за одобрение на 
припојувањето народниот одбор на ок оли јата е дол-
жен да утврди дали се исполнети условите за при-
појување предвидени со оваа одлука. 

Ако народниот одбор на околината утврди дека 
не се исполнети пропишаните услови за припоју-
вање, ќе донесе решение за одбивање давањето на 
одобрение за припојување. 

Против решението од претходниот став задру-
жниот деловен сојуз и претпријатието можат да му 
изјават жалба на републичкиот извршен совет во 
срок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението. 

9. Ако одобри да му се припои претпријатието 
на задружниот деловен сојуз, иако банката во сми-
сла на одредбата на точката 7 став 3 од оваа одлука 
не дала согласност долговите на претпријатието да 
ги преземе задружниот деловен сојуз на кој прет-
пријатието треба да му се припои, народниот одбор 
на околијата е должен да и' даде на банката гаран-
ција за тие долгови. 

10. Решението за одобрување припојувањето на 
претпријатието кон задружниот деловен сојуз на-
родниот одбор на околијата е должен да им го до-
стави на републичкото јавно обвинителство* на 
републичкиот финансиски инспекторат и на репу-
бличкиот пазаришен инспекторат. 

Ако најде дека донесеното решение за одобру-
вање на припојувањето не е во согласност со ва-
жечките прописи, а особено ако најде дека со него 
се повредени правата на самоуправување на работ-
ниот колектив или дека е повреден законот во ко-
рист на поединци а на штета на општествената 
заедница, републичкиот јавен обвинител може про-
тив решението на народниот одбор на околната , по 
сопствена иницијатива или на предлог на еден од 
инспекторатите од претходниот став, да му изјави 
жалба на републичкиот извршен совет во срок од 
30 дена од денот на доставувањето на решението. 

11. Кога решението за одобрување на припоју-
вањето ќе стане правосилно, управниот одбор на з а -
дружниот деловен сојуз е должен во срок од 15 дена 
од денот на правосилноста на решението да поднесе 
пријава за упис на припојувањето на претпријати-
ето во регистарот и за бришење на припоеното прет-
пријатие од регистарот на стопанските организации. 
Кон оваа пријава задружниот деловен сојуз е дол-
жен да ги приложи одлуката за припојувањето и 
решението на народниот одбор на околијата за одо-
брение на припојувањето. 

Пријавата од претходниот став му се поднесува 
на окружниот стопански суд на чие подрачје е седи-
штето на задружниот деловен сојуз. 

12. Окружниот стопански суд ќе изврши реги-
страција ако утврди дека решението за одобрување 
на припојувањето станало правосилно, како и дека 
кон пријавата за упис во регистарот се поднесени 
пропишаните исправи. 
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Поблиски прописи за регистрацијата на припо-
јувањата на претпријатијата кон задружните де-
ловни сојузи донесува, по потреба, секретарот за 
правосудни работи на Сојузниот извршен совет во 
согласност со сојузниот државен секретар за ргбоги 
на Финансиите. 

13. Во случај на припојување на претпријатие 
кон задружен деловен сојуз не се спроведува по-
стапка за ликвидација, но се сочинува ликвидаци-
онен биланс на претпријатието што се припојува. 

Правата и обврските на припоеното претприја-
тие ги презема задружниот деловен сојуз кому што 
претпријатието се припојува. 

IV. Преодни и завршни одредби 
14. Окружните стопански судови ќе му достават, 

врз основа на регистарот на стопанските организа-
ции, на републичкиот финансиски инспекторат спи-
сок на сите претпријатија што се припоени кон за-
дружните деловни сојузи до денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, со соодветните податоци 
што се содржани во регистарот. 

Врз основа на списокот од претходниот став 
финансискиот инспекторат ќе поведе постапка за 
утврдување дали во моментот на припојувањето по-
стоеле условите за припојување предвидени со оваа 
одлу?"а. 

Постапката од претходниот став финансискиот 
инспектор?^ може да ја поведе и кога самиот ќе 
дознае дека некое претпријатие му е припоено на 
задружниот деловен сојуз пред влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

15. Ако финансискиот инспекторат од претход-
нава точка утврди дека во моментот на припојува-
њето на претпријатието кон задружниот деловен 
сојуз не постоеле условите предвидени со оваа од-
лука, ќе му поднесе предлог на републичкиот извр-
шен совет да донесе решение за укинување на од-
луката за припојување и на решението за одобру-
вање на припојувањето. 

Решението на републичкиот извршен совет до-
несено врз основа на предлогот од претходниот став 
— е конечно. 

16. Врз основа на решението на републичкиот 
извршен совет за укинување на одлуката за при-
појување и на решението за одобрување на припо-
јувањето. окружниот стопански суд ќе го стави вон 
сила решението за регистрација на припојувањето 
и за бришење на припоеното претпријатие од ре-
гистарот на стопанските организации. 

Против решението од претходниот став задру-
жниот деловен сојуз има право на жалба до вишиот 
стопански суд во срок од 15 дена од денот на до-
ставувањето на решението. 

17. По правосилноста на решението на окру-
жниот стопански суд со кое се става вон сила ре-
шението за регистрација на припојувањето и за 
бришење на припоеното претпријатие од регистарот 
на стопанските организации, претпријатието што на 
задружниот деловен сојуз му е припоено спротивно 
на одредбите од оваа одлука има да се издвои со 
основните и смртните средства што ги користело на 
1 ноември 1956 година. 

18. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука, по потреба, донесува секретарот за селско 
стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет 
во согласност со сојузниот државен секретар за ра-
боти на финансиите. 

19. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ*4, 

P. п. бр. 402 
21 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

622. 
Врз основа на чл. 12 и 34 од Законот за соју-

зните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 13/56), а во врска со членот 2 од Законот за 
регулирање на платниот промет со странство (Де-! 
визен закон) — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНАТА НА ПЛАТИНАТА И 

ИРИДИУМОТ 
1. Цената на платината се утврдува на 2,000.000 

динари за еден килограм чиста платина. 
2. Цената на иридиумот се утврдува на 800.000 

динари за еден килограм чист иридиум, 
3. При купувањето и продажбата на платина и 

ири дну гл Народната банка е овластена да наплатува 
у обичаен а банкарска провизија. 

4. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Решението за утврдување цената 
на среќното и платената („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 23/52). 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавуваното во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 6712 
8 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар за 

работи на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. 

623. 
Врз основа на членот 43 смчз _ _ о од Уред-

бата за организацијата, послувањето и управувањето 
со Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВИ ПОШТЕН-
СКИ К АРТИЧКИ-Р АЗГЛ Е ДНИПИ 

1 На 1 декември 1956 година ќе се пуштат во оп-
тек поштенски картички-разгледници по повод про-
славата на петнаесетгодишнината од формирањето 
на Југословенската народна армија. 

Сликите на овие поштенски картички-разглед-
ници прикажуваат 28 разни мотиви според фото-
графиите од Народноослободителната војна и по-
воениот живот и работа на Југословенската народна 
армија. • 

На.десниот дел на предната страна од поштен-
ската картичка-разгледница. во горниот агол, е от-
печатен цртежот на редовната марка од 10 динари 
(мотив од овоштарството)« на левиот дел, на повр-
шината за писмени соопштувања, е отпечатена слика 
со јубилерен амблем и соодветна легенда — се' во 
темнозелена боја, а меѓу марката и сликата, на сре-
дината, горе., стои во првиот ред отпечатен со киои-
лица и латиница натписот „Дописница", п во вто-
риот ред со кирилица натписот „Поштенска кар -
тичка". 

Продажната цена на поштенската картичка-
разгледкица е 10 динари. * 

Бр 10877 
14 ноември 1956 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите* телеграфите и 

телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, е. р. 



Опрана 81.8 - Број 49 СЛУЖБЕН ЛИСТ ГА ФНРЈ 

Врз основа на точкава 4 од Решението за кон-
тр ах ирање индустриски растеш! ја („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 33/54 и 35/55) и членот 3 под а) 
точка 10 од Уредбата за : > 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ ', бр. '28/56 и 
43/56), Сојузнава индустриска комора, во спогодба 
со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори 
на Ф Н Р Ј и со Сојузот на трговските комори иа 
ФНРЈ, а по одобрението од Државниот секретаријат 
за работи на стоковниот промет- изд-па 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРЕНА ЦЕНА ИА ШЕ-
ЌЕРНАТА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1957 ГОДИНА 

I. Стручното здружение на индустријата на ше-
ќер »а Ф Н Р Ј во рамките на Сојузната индустриска 
комора, Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на ФНРЈ и Сојузот на трговските комори 
на ФНРЈ на заедничкиот состанок одржан на 5 но-
ември 1956 година, а по прибавено^ одобрение од 
Државниот секретаријат за работи на стоковниот 
промет, се спогодија за највисоката откупна цена 
на шеќерната репка од родот на 1957 година. 

И. Според постигнатата спогодба, фабриките за 
шеќер и стопанските организации овластени за кон-
трахирање шеќерна репка, ќе вршат договарање и 
купување на шеќерна репка од родот на 1957 година 
по пената од 5 динари за 1 кг. 

Оваа цена се подразбира франко вагон или 
шлеп, по избор на купувачот, за просечниот квали-
тет '/обичаен во h p w ^ o t . 

При вршење!о на договарање и купување на 
шеќерна репка преку производителните организа-
ции (земјоделски задруги, селскостопански имоти, 
селански работни задруги, и др.), на околиските 
задружни сојузи, на деловните сојузи на земјодел-
ските задруги и на здруженијата на селскостопан-
ски имоти покрај основната цена од 5 динари фа-
бриките за шеќер ќе им признаваат и 0,50 динари 
по 1 кг шеќерна репка, од што ќе им се даваат 
премии на производителите * и ќе се унапредува 
производството на шеќеона репка. 

Стручното здружение на индустријата на шеќер 
на ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска ко-
мора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-
шумарските комори на ФНРЈ , со Сојузот на тргов-
ските комори на ФНРЈ и со Главниот задружен 
сојуз на ФНРЈ, ќе изработи правилник за начинот 
на давање премии на производителите, на распо-
делба и употреба на износот од 0,50 динари од пред-
ниот став, 

Покрај износот од 0.50 динари по JL кг шеќерна 
репка, фабриките за шеќер можат за унапредување 
на производството на шеќерна репка да им даваат 
на задругите и на производителите и премии во 
разни форми, а на товар на своите средства со кои 
слободно располагаат. 

Ш. Ова соопштение влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ*. 

Бр. 14255 
6 ноември 1956 година 

Белград 
За Стручното здружение 

на индустријата на За Сојузната индустриска 
шеќер на ФНРЈ, комора, 

Иван Шпика, е. р. инж. Звонко Мориќ, е. р. 
• Согласни: 

За Сојузот на селскосто-
паноко-шумарските За Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ, комори на ФНРЈ, 

Иван Буковиќ, с . р. Ристо Бајале ки, е. p. 

Среда, 28 ноември 1956 

625. 
Врз основа на точката 4 од Решението за кон-

трахпооЈње индустриски растенија („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 33/54 и 35/55), Сојузната индустриска 
комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-
шумарските комори на ФНРЈ и со Сојузот на тргов-
ските комори на ФНРЈ, а по прибавената согласност 
од Сојузниот уред за цени. издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ПЕНИ НА СО-
ЈАТА, Р И Ц И Н У С О В О ^ СЕМЕ, МАКОВОТО СЕМЕ, 
МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА И ТИКВИИИТЕ СЕМКИ 

ОД РОДОТ НА 1957 ГОДИНА 

I. Здружението на индустријата на уље на Ју -
гославија во рамките на Сојузната индустриска ко-
мора, Сојузот на селскостопанско-шумарските комо-
ри на ФНРЈ и Сојузот на трговските комори на 
ФНРЈ на заедничкиот состанок одржан на 5 ноем-
ври 1956 година, а по прибавената согласност од 
Сојузниот уред за цени. сз счого.т^а за највисоките 
договорени откупни цени на сој ата. рицинусово^ 
семе, маковото семе, маслодадната репка и тикви-
ните семки од родот на 1957 година 

И. Според постигнатата спогодба овластените 
стопански организации ќе вршат договарање и от-
куп на производите од точката I на ова соопштение 
по следните цени и под следните услови: 

Дин ./кг 
1) мас додатна репка 48 
2) соја 50 
3) маково (афионско) семе 68 
4) тиквини семки 50 
5) рицинусово семе — лупено 68 

— нел уп ено 41 
При вршењето на. договарање и купување на 

маково (афионско) семе и на лупено и нелупено 
рицинусово семе преку производителните организа-
ции (земјоделски задруги, селсксстопански имоти, 
селански работни задруги и др.) фабриките за ма-
сло има на овие производггтелни организации, по-
кра ј основната цена наведена под 3 и 5, да им 
признаваат и по 2 динари по 1 кг маково (афионско) 
семе и лупено или нелупено рицинусово семе. кој 
износ овие пр »изводите лин организации ќе го упо-
требат за унапредување на производството на ма-
ково (афионско) семе и рицинусово семе. 

Покрај износот од 2 динари по 1 кг маково 
(афионско) семе и лупено или нелупено рицинусово 
семе од предниот став, фабриките за масло и земјо-
делските задруги можат за унапредување на про-
изводството на маково (афионско) семе и на рици-
нусово семе да им даваат на производителите на 
маково (афионско) семе и на рицинусово семе пре-
мии во разни форми, а на товар на средствата со 
кои слободно располагаат. 

Сите напред наведени цени се подразбираат 
франко магацин, вагон или шлеп, по избор на ку-
пувачот, за просечниот квалитет уобичаен во про-
метот. 

III. Ова соопштение влегува во сила осмиот ден 
по ^објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1770 
7 ноември 1956 година 

Белград 
За Здружението на 

индустријата на уље За Сојузната индустриска 
на Југославија, комора, 

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

За Сојузот на селскосто-
пгш ек о - шу ма р ек и те За Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ , комори на ФНРЈ, 

инж. Војин Поповиќ, е. р. Ристо Бакалски, е. р. 
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РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од 

Уставниот закон и членот £3 став 5 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТА-

РОТ ЗА ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 
Секретарот з а општи стопански работи Киро 

Глигоров, за време неговата отсутност од земјата 
поради службен престој во странство, ќе го заме-
нува Владимир Цериќ, помошник државен секретар 
во Секретаријатот за општи стопански работи на 

^ Сојузниот извршен совет. 
4 В. бр. 2293 

21 ноември 1956 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" во бројот 50 од 3 ноември 1956 година објавува: 

Закон за високите школи за физичко воспи-
тување; 

Закон за измени на Законот за заштитата на 
добитокот од заразните болести; 

Закон за фондот Никола Тесла; 
Закон за измена на Законот за универзитетите; 
Одлука за определување бројот и за избор на 

членовите на Универзитетскиот совет и на ф а к у л -
тетските совети на Универзитетот во Белград; 

Одлука за утврдување износот на надоместо-
кот од издадените дозволи за стопански и спорт-
ски риболов, што во 1956 година има да се упла-
тува во републичкиот и околиските фондови за 
унапредување на рибарството; 

Одлука за определување максимален обем за 
сечење дрва во шумите на ошитона родниот имот 
на одделни шумски подрачја во Народна Репу-
блика Србија за 1956 година; 

Упатство за начинот на утврдување учеството 
на Инвестициониот фонд на Народна Република 
Србија во средствата на инвестиционите фондови 
на околиите за 1956 година. 

Во бројот 51 од 10 ноември 1956 година обја-
вува : 

Правилник за одобрување сечењето на ретки, 
проредени и скапоцени видови шумски дрвја. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХР-

ВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 62 од 31 октомври 
1956 година објавуваат: 

Одлука за плаќање хонорарната настава и пре-
кувремената работа на факултетите и академиите. 

Во бројот 63 од 3 ноември 1956 година објаву-
ваат само решенија на народните одбори. 

Во бројот 64 од 9 ноември 1956 година објаву-
ваат ; 

Исправка на Решението за измена на Решението 
за прогласување Институтот за дрвно-индусгриски 
истражувања во Загреб за установа со самостојно 
финансирање. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

• Во бројот 36 од 11 октомври 1956 година обја-
вува: 

Уредба За оснивање Секретаријат на Извршни-
от совет за народна одбрана; 

Одлука за составот на одборите и комисиите 
на Извршниот совет на Народното собрание на На-

родна Република Словенија; 
Решение за именување главни инспектори и 

директор иа Управата за приходи на Н Р Словенија. 
Во бројот 37 од 18 октомври 1956 година обја-

вува: 
Уредба за измена на Уредбата за новата та -

рифа на придонесот за шумските фондови; 
Одлука за определувг/ње количините на вино 

и ракија што производителите можат да ги трошат 
дома во една производна година без плаќање данок 
на промет; 

Решение за времено заменување на членот на 
Извршниот совет Бориме Коцијанчич; 

Решение за именување секретар на Секретари-
јатот на Извршниот совет за народна одбрана; 

Правилник за посебните награди на службени-
ците на слзгжбата за приходи. 

Во бројот 38 од 25 октомври 1956 година обја-
вува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
фондовите за обнова, одгледување и заштита на 
шу:,1г;те: 

Закон за Фондот на НР Словенија за унапре-
д у в а л е на селското стопанство; 

Закон за Фондот за патишта на Н Р Словенија; 
З а к о » за измени и дополненија на Законот за 

фон;:свите за уредување на водите; 
г;зхон за потврда на завршната сметка за и з -

вршувањето на републичкиот буџет на Народна 
Република Словенија за 1955 година; 

Одлука за потврда на претсметката на прихо-
дите и расходите на републичките буџетски фон-
дови за 1956 година; 

Одлука за потврда на Уредбата за оснивање 
С е к р е т а т л а т на Иот?т>ттт-^мггг совет за н ^ о т т н а од-
б р а а • 

Одлука за изО^ро-г на с к и и ч е на Врховниот суд 
на НР Словенија и за изборот на судиите на окру^ 
ж к и т е судови; 

Одлука за разрешување на судиите на окру-
жните судови во Љубљана и Горица; 

Одлука за изборот на судиите на Вишиот сто-
пански суд на НРС и судии на Окружниот суд во 
Марибор: 

Одлука, за избирање привремени судии на Ви-
шиот стопански суд на НРС; 

Уредба за укинување Комисијата за енергетика; 
Одлука за измена на седиштето на општината 

Петповци-Шаловци во околијата Мурска Собота; 
Решение за именување членови на стручниот 

совет на Извршниот совет за урбанизам, за изгради 
ба на станови и за комунални работи; 

Решение з а именување членови на стручниот 
совет на Извршниот совет за индустрија; 

Решение за именување* членови на стручниот 
совет на Извршниот совет за шумарство; 

Решение за именување управен одбор на Фон-
дот на НР Словенија за изградба на станбени 
згради: 

Решение за именување филмски совет на* прет-
пријатието за снимање филмови ,,Триглав филм" " 
во Љубљана; 

Наредба за отпочнување со работа на Окру-
жниот суд во Копер и за пренесување работите 
врз Окружниот суд во Копер; 

Упатство за сроковите и начинот на плаќање 
на придонесот за кадрови за земјоделските задруги. 

Во бројот 39 од 2 ноември 1956 година објавува 
само одлуки на народните одбори 
С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Б О -

СНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 
.»Службени лист Народне Републике Босне и 

Херцеговина" во бројот 21 од 11 октомври 1956 го-
дина објавува: 

Задолжително толкување на членот 143 ст. 2 од 
Законот за Универзитетот во Сараево; 

Уредба за Советот за прашања на научно-
истражувачката работа; 

Одлука за овластување Координациониот одбор 
на Извршниот совет на Н Р Б и Х да донесува ре* 
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т е н и ј а и одлуки во определени работи од над ле- СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
жноста на Извршниот совет на НР БиХ; МАКЕДОНИЈА 

Одлука за овластувгње Административната ко- „Службен весник на Народна Република Ма-
ми си ја на Извршниот совет на Ч Р Б и Х да донесува кедонија" во бројот 29 од 26 октомври 1956 година 
решенија во работите од надлежноста на Извр- објавува: 
in ни от советува НР БиХ; Одлука за расподелување на одделни фондови 

решение за именување претседател и членови приходите од продажба на тревата, овоштието и 
на Советот за прашања на научно-истражувачката дрвата од земјиштето на патот и паричните казни 
работа: за повреда на сообраќајните прописи; 

Решение за именување членови на управниот Решение за одредување подрачја на кои не 
оцбо 1 на фондотГза кадрови при Селскостопанската можат да се осниваат откупни станици; 
комора на Н Р БиХ. при Угостителската комора на Упатство за дополнување на Упатството за 
НР БиХ, при Здружението на претпријатијата на стручниот испит за звањето учител и воспитан на 
патниот сообраќај, при Трговската комора на претшколска установа; 
Н Р Б и х и при Занаетчиската комора на Н Р БиХ. Упатство за школувањето во општообразовните 

Во бројот 22 од 24 октомври 1956 година нема и стручните училишта; * Ј А ^ м Правилник за полагање дипломски испит во с л у ж о е н д е л . _г , гл Во бројот 23 од 31 октомври 1956 година обја- Учителско-домакинскагга школа во С к о п ј е 
вуне СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 

Резолуција за мерките за унапредување зана- - ГОРЕ 
етчиството во Народна Република Босна и Хорде- „Службени лист Народне Републике Црне 
говина; Горе" во бројот 20 од 25 октомври 1956 година обја-

Одлука за потврда на статутите на околиите вува: 
не. подрачјето на Народна Република Босна и Хер- Наредба за забрана ловот и риболовот во од-
цет об ина; делип зони на С к а д а р с к о г Езеро; 

Одлука за потврда на Уредбата за измени и Решение з а определување органи за вршење 
дополненија на Уредбата за организацијата и рабо- испитувања на здравствената состојба и на хвали-
те«, ето на Извршниот совет на Н Р БиХ; тетот на семенската стока. 

Одлука за разрешување на судија н а Брхов- — • — — — — • — — 
ниот СУД на Н Р Б и Х и на судии на окружните 
судови С О Д Р Ж И Н А : 

Одлука за потврда на Задолжителното толку- Страна 
вање на членот 143 став 2 од Законот за Универ- 614. Уредба за дополненија на Уредбата за 
зитетот во Сараево; фондот на обртните средства на стопан-

Одлука за одобрувале претсметката на прихо- ските организации — — — — — — 813 
дите и расходите на Републичкиот фонд за уна- 615. Уредба за измени и дополненија на Уред-
предување на рибарството; бата за престанок на претпријатијата и 

Одлука за одобрување претсметката на прихо- дуќаните — — — — — — — — . 813 
дите и расходите на Републичкиот фонд за уна- 616. Одлука за разрешување и именување 
претурање на шумарството за 1956 година; претседател на Одборот за стопанство и 

Одлука за одобрување претсметката на прихо- претседател на Комисијата за прашањата 
дите и расходите на Републичкиот фонд за уна- на продуктивноста на трудот и работните 
предување на селското стопанство за 1956 година; односи — — — — — — — — — 814 

Одлука за одобрување Статутот на Угостител- 617. Одлука за доделување новогодишна на-
ската комора на Н Р БиХ; града на службениците и работниците на 

Одлука за одобрување Статутот на Занаетчи- сојузните државни органи и установи — 814 
ската комора на НР БиХ; 618. Одлука за измени и дополненија на Од-

Одлука за одобрување Статутот на Трговската луката за начинот на утврдување на по-
комора на Н Р БиХ; четниот фонд на обртните средства на 

Одлука за потврда на изборот на Херцег Ѓорѓе стопанските организации — — — — 814 
за народен пратеник на Соборот на производите- 619. Одлука за вкупниот износ на средства 
лите на Народното собрание на Народна Република што ќе им се додели на стопанските ор-
Босна и Херцеговина: ганизации како почетен фонд на обрт-

Одлука за примање на знање престанокот на ните средства — — — — — — 815 
мандатот на народниот пратеник Миле Перковиќ 6 2 0- Одлука за дополнение на Одлуката за 
и - з а определување дополнителни избори; начинот и за условите според кои опре-

Одлука за одобрување Правилата на Здруже- делените стопански организации можат да 
нието на селскостопанските производни организам г и £ о р и с т а т средствата на инвестициони-
цин на НР БиХ- фондови што произлегуваат од отста-

л ' ^ пениот им данок на добивка — — ' — 815 
Одлука за изборот на судиите на окружните 6 21. Привремена одлука за условите и постап-

судови; ката за припојување претпријатија , ду-
Наредба за измена на Наредбата за височината ќани и погони кон задружните деловни на надоместокот на трошоците за храна и ноку- сојузи _ JL — 816 

вал иште на судиите поротници; ' 622. Наредба за утврдување цената на пла-
наредба за дополнение на Наредбата за опре- тината и иридиумот — — — — — 817 

делување реки на кои е допуштено плавење; 6 2 3 . Решение за пуштање во оптек на нови 
Решение за назначување главен републички поштенски картички-разгледници - - 817 

пазарнион инспектор; 624. Соопштение за највисоката договорена 
Измени во списокот на ПОСТОЈ аните судски тол- ц е н а н а шеќерната репка од родот на 

1957 година — — 818 
Список на овластените проектанти за градежно б 2 5 . Соопштение за највисоките договорени 

проектирање. • 1 

. цени на собата, р и ц и н у с о в о ^ семе, мако-
в о бројот 24 од 9 ноември 1956 година нема вото семе, маслодајната репка и тикви-

службен дел. ните семки од родот на 1957 година — — 818 
Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица «Краљевиќа 
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевина Марка бр. 9. 
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