
Среда, 15 октомври 195Ѕ 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 41 ГОД. ХЈУ 

727. 
Врз основа на чл. 14 и 24 став 2 о-д Уредбата 

за заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56) и точката 4 од Решението за до-
делување средства од стопанските резерви на ф е -
дерацијата за изградба на кошеви за пченка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 28/58), сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за селско стопанство и шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОН-
КУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА КОШЕВИ 

ЗА ПЧЕНКА 
1. Во Наредбата за условите и начинот на одо-

брување заеми без конкурс од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за изградба на кошеви 
за пченка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/58) 
точката VII се менува" и гласи: 

„VII. Филијалите на Југословенската инвестици-
она банка ќе примаат барања за заем според оваа 
наредба до 31 октомври 1958 година, со тоа одобре-
ните заеми да можат да се користат до 31 декември 
1958 година." 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07-16243/5 
9 октомври 1958 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за'работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е. р. 

728. 
Врз основа на членот 8 од Уредбата за користе-

њето на општествените средства за патнички авто-
мобили („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58) со-
јузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски и со 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД 

СТРАНА НА ЦАРИНАРНИЦИТЕ 
1. Царинарниците на кои патничките теренски 

автомобили, моторциклите и моторните чамци (во 
натамошниот текст: моторните возила) им се доде-
лени заради вршење специјални задачи на царин-
ската служба, можат да ги користат овие според 
одредбите од оваа наредба. 

2. Специјални задачи на царинската служба се 
оние службени дејствија што царинските органи ги 
преземаат со цел за брзо спроведување на царин-
ската контрола и надзор на копно и на царинско-

патролната служба на море, гранични реки и езера, 
а особено: 

1) спречувањето на недозволен истовар, прето-
вар и натовар на стоки и патници, како и спречу-
вањето, на царински прекршоци; 

2) преземањето на итни мерки заради гонење 
на извршителите на царински прекршоци; 

3) спроведувањето на мерките на царински над-
зор над превозните средства со стоки и патници 
што поради виша сила пристанале надвор од место*-
то определено за пристанување; 

4) итното интервенирање на гранични премини 
заради спречување на застој и заради благовремено 
вишење царинска постапка-на границата. 

3. Моторните возила можат да се користат само 
врз основа на пат^н н ~ о г издаден од страна на 
управникот на - царинарницата на коЈа моторното 
возило ќ е дадено на употреба. 

Патниот налог мора да содржи: 
1) службено дејствие при кое се користи мотор-

ното возило; 
2) име на возачот на моторното возило; 
3) име и функција на службеникот што се упа-

тува заради извршување на службеното дејствие; 
4) време за кое службеното дејствие тре-~а да се 

изврши; 
5) место односно подрачје на кое службената 

дејствие треба да се изврши. 
4. Во текот на патувањето возачот на моторното 

возило е должен да води контролен лист, во кој 
се запишуваат податоците за извршеното патување 
во одење и враќање, а особено: 

1) датумот, часот и местото на тргнувањето на 
патување и ознаката на состојбата на поминатата 
километража на бројачот од патничкиот теренски 
автомобил односно моторцикл; 

2) датумот и часот на завршетокот на патување-
то и ознаката на состојбата на поминатата кило^ 
метража ца бројачот од патничкиот теренски авто-
мобил односно моторцикл. 

Контролниот лист го потпишуваат возачот на 
моторното возило и службеникот што го извршил 
службеното патување. 

За моторните чамци, како и за моторцикл ите 
што немаат бројачи, поминатата километража се 
означува според оддалеченоста на местата до кои. 
е извршено патувањето. 

5. Возачот на моторното возило е должен по 
завршеното возење да А поднесе на царинарницата, 
покрај контролниот лист, и извештај за потрошено-
то гориво и Мазиво во текот на патувањето. 

в. Царинарницата на која моторното возило ќ е 
дадено на употреба, е должна да установи евиден-
ција за користењето на моторното возило и за по-
трошувачката на гориво и мазиво. 

Управата за царини ќе води збирна евиденција 
за користењето на моторните возила и за потрошу-
вачката на гориво и мазиво. 

7. Сметководството на Управата за царини ќе 
ги ликвидира сметките за потрошувачката на гориво 
и мазиво врз основа на патните налози (точка 3), 
контролните листови (точка 4) и извештаите за по-
трошувачката на гориво и мазиво ^точка 9), заве-
рени од управникот на царинарницата. 
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8. Патничките теренски автомобили што немаат 
исправен бројач за километража нб смеат да се ко-* 
ристат за вршење службени дејствија. 

9. Управата за царини во срок од 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба ќе 
издаде обрасци за патен налог, контролен лист и из-
вештај за потрошувачката на гориво и мазиво и ќе 
им ги достави на царинарниците на кои моторните 
возила им се дадени на употреба. 

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

Бр. 15-13944/3 
2 октомври 1958 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е. p. 

729. 

Брз основа на членот 8 од Уредбата за ко-
ристењето на општествените средства за патнички 
автомобили („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58), 
сојузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите, во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски и со 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти, издава 

Н А Р Е Д Б А . 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ТЕРЕНСКИ АВТОМОБИЛИ 
ОД СТРАНА НА ГЕОДЕТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Сојузните, републичките, покраинските, обла-
сните и околиските геодетски (катастарски) органи 
на управата и самостојните геодетски установи, како 
и Заводот за геомагнетски мерења (во натамошниот 
текст: организациите) можат патничките теренски 
автомобили што ги употребуваат при теренски ра-
боти на извршување и одржување на државниот 
премер (катастарот на земјиштето) и слично, да ги 
користат според одредбите од оваа наредба. 

2. Како патнички теренски автомобили во сми-
сла на оваа наредба се сметаат автомобилите од до-
машно производство од типот теренски автомобил 
„Застава", како и автомобилите од странско произ-
водство од сличен тип и намена (во натамошниот 
текст: теренските автомобили). 

3. Теренски работи на извршување и одржува-
' ње на државниот премер во смисла на оваа наред-

ба се: 
1) основните геодетски (триангулација, нивсл-

аган и астрогеодетски и гравиметриски работи) и 
геомагнетски работи; 

2) деталниот премер на населени и ненаселени 
подрачја; 

3) бонитирањето и катастарското класирање на 
бем ј иште; 

4) излагањето на катастарски податоци на ја -
вен увид; 

5) одржувањето на катастарските елаборати и 
на катастарските операти во согласност со фактич-
ната состојба на земјиштето; 

в) теренските работи и превозот на инструменти 
и материјали во врска со аеро-фото-снимањата на 
населени и ненаселени подрачја; 

7) инспекцијата, техничкиот надзор и приемот 
ла теренските работи наведени во оваа точка под 
1 и 6. 

4. Теренските автомобили можат да се користат 
исклучиво на подрачјето каде што се вршат терен-
ските работи од претходната точка. 

5. Теренските .автомобили се користат врз основа 
на патните налози, издадени од страна на органи-
зацијата на која ft се доделени автомобилите на 
употреба. 

Патниот налог мора да содржи: 
1) ознака на теренската работа при која се ко-

ристи теренскиот автомобил; 
2) име на возачот на теренскиот автомобил; 
3) име и функција на службеникот (извршите-

лот на работата односно^ракозодителот на терен-
ската екипа) што се упатува заради извршување на 
теренската работа; 

4) време за кое теренската работа треба да се 
изврши; 

5) место односно подрачје на кое теренската 
работа треба да се изврши. 

Патниот *иалог го потпишува старешината на 
организацијата или старешината на постојана те-
ренска внатрешна организациона единица на кеја 
теренскиот автомобил ft е доделен на употреба. 

в. Во текот на патувањето возачот на терен-
скиот автомобил е должен да води контролен лист, 
во кој се запишуваат податоците за извршеното 
патување во одење и враќање, а особено: 

1) датумот, часот и местото на тргнувањето на 
патување и ознаката на состојбата на поминатата 
километража на бројачот од теренскиот автомобил; 

2) датумот и часот на доаѓањето во местото на 
задржувањето и ознаката на состојбата на помина-
тата километража на бројачот од теренскиот авто-* 
мобил; 

3) датумот и часот на завршетокот на патува-
њето и ознаката на состојбата на поминатата кило-
метражата на бројачот од теренскиот автомобил. 

Контролниот лист го потпишуваат возачот на 
теренскиот автомобил и извршителот на теренскгта 
работа односно раководителот на теренската група. 

7. Возачот на теренскиот автомобил е должен по 
завршеното патување да ft поднесе на организаци-
јата, покрај контролниот лист, и извештај за потро-
шеното гориво и мазиво во текот на патувањето, 

8. Организациите се должни да установат еги-
денција и контрола на користењето на теренск .те 
автомобили и на потрошувачката на гориво и 
мазиво. 

Сметководството на организацијата ќе ги лик-
видира сметките за потрошеното гориво и ма?иво 
само врз основа на патните налози, контролните 
листови и извештаите за потрошеното гориво и ма-
зиво заверени од страна на старешината на внатре-
шната организациона единица односно службеникот 
определен за таа цел. 

9. Ако теренската работа на извршување и одр-
жување на државниот премер бара патување по-
долго од 30 дена. контролниот лист и извештај от 
за потрошеното гориво и мазиво ft се доставуваат 
на организацијата, односно на постојаната теренска 
внатрешна организациона единица, секои 15 дена. 

10. Теренските автомобили што немаат испра-
вен бројач за километража не смеат >ца се користат 
за вршење теренски работи. 

11. Сојузната геодетска управа во срок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба ќе изработи обрасци за патен налог, контролен 
лист и извештај за потрошувачката на. гориво и 
мазиво и ќе им ги достави на сите организации за-
ради еднообразна примена. 

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

Бр. 15-9941/7 
1 октомври 1958 година 

Белград 

Го заменува Државниот секретар 
за работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 
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730, 
Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата 

за надворешнотрговското работеше („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/56), во врска со членот 7 оддел I 
став А под а) точка 1 алинеја 3 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. -18/58), \со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет и од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за селско стопанство и шумарство, Комитетот 
за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗ-
ВОЗ НА СВЕЖИ СЛИВИ, ГРОЗЈЕ И ЈАБОЛКИ 

1. Свежи сливи, грозје и јаболки може да изве-
зува само онаа стопанска организација запишана 
во надворешнотрговскиот регистар за вршење ра-
боти на извоз на тие производи што за тоа ќе до-
бие посебно одобрение од претседателот на Коми-
тетот за надворешна трговија. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

П. бр. 905 
С октомври 1958 година 

Белград 
<* Претседател 

на Комитетот 
за надворешна трговија, 

Љубо Бабиќ, е. р. 

731. 
Врз основа на точката б од Одлуката за про-

дажните цени на шеќерот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/58), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-

ВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА 
ШЕЌЕРОТ 

1. Трговските претпријатија на мало и дуќани 
и другите продавачи на големо и на мало се дол-
жни на запасите на шеќер утврдени на 1 октомври 
1958 година да ја пресметаат и да ја уплатат ра-
зликата меѓу дотогашната продажна цена опре-
делена за шеќер во кристал со точката 1 под б) од 
Решението за намалување единствените продавни 
цени на мало на маста и шеќерот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/52), а за шеќерот во коцка со точка-
та 1 од Решението за намалување единствената 
продаваа цена на мало и продавната цена на голе-
мо на шеќерот коцка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/53) — и продажните цени на мало за овие 
производи определени со точката 3 под а) и б) од 
Одлуката за продажните цени на шеќерот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/58), во- корист на по-
себната сметка ка ј Народната банка под бр. 338-030/1 
— „Уплата на разликите на затечените запасти 
шеќер"/ 

2. На запасите шеќер во прав утврдени на 1 
октомври 1958 година, продавачите од претходната 
точка ќе уплатат 25 динари по 1 килограм во ко-
рист на посебната сметка од претходната точка ка 
ова упатство. 

3. За количините шеќер (во кристал, коцка и 
прав) што на Г октомври 1958 година се затекнале 
на пат, пресметувањето и уплатувањето на разли-
ките според одредбите од ова упатство е должен 
да го изврши примателот на стоките. 

4. Уплатите на износите пресметани опоред од-
редбите од оЅа Упатство треба да се извршат во 
срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
ова упатство* 

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

Бр. 07-20272/1 
9 октомври 1958 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за работите на финансиите 
9 Државен потсекретар, 

Зоран Полич, е. р. 

732. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за про-

дажните цени на тутунот и на тутунските прера-
ботки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА ТУТУ-

НОТ И НА ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ 
1. Трговските и угостителските претпријатија и 

дуќани и другите продавачи на големо и на мало 
на Тутун и на тутунски преработки се должни на 
запасите на тие производи утврдени на денот од 
кога се применува Наредбата за продажните цени 
за одделни видови цигариња, цигари и тутун 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58) да ја пресме-
таат и да ја уплатат разликата меѓу продажните 
цени на мало што беа во важност на 30 септември 
1958 година и цените определени со точката 1 од 
таа наредба, во корист на посебната сметка кај На-
родната банка под бр. 338—030/2 — „Уплата на ра-
зликите на затечените запаси тутун и тутунски пре-
работки". 

2. Продавачите од претходната точка ќе пре-
сметаат на за-пасите тутун и тутунски преработки 
од точката 2 на наведената наредба, утврдени на де-
нот од кога се применува наредбата, 15% од дотога-
шните слободно формирани цени внесени во по-
писот и така пресметаниот износ ќе го уплатат во 
корист на сметката од претходната точка на ова 
упатство. 

3. За количините тутун и тутунски преработки 
што на 1 октомври 1958 година се затекнале на 
пат, пресметувањето и уплатувањето на разликите 
според одредбите од ова упатство е должен да го 
изврши примателот на стоките. 

4. Уплатите на износите пресметани според од-
редбите од ова упатство треба да се извршат во 
срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
ова упатство. 
' 5. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07-20271/1 
9 октомври 1958 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, е. р. 

733. 
Врз основа на членот 296 став б од Законот за 

Јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
'бр. 53/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за народно здравје пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПШТИТЕ НАЧЕЛА ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИ-

ЈАТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
Член 1 

Систематизацијата, на работните места во здрав-
ствените установи (во натамошниот текст: устано-
вите) се врши врз основа на начелата за системати-
зацијата утврдени во Законот за јавните службе-
ници, на правилата на установата, »а одредбите од 
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©во} правилник и прописите донесени врз основа 
иа него. 

Член 2 
Со систематизацијата во установите се утврду-

внат постојаните службенички работни места на 
кои се назначуваат здравствени службеници одно-
сно службеници и работници од други струки (во 
натамошниот текст: службеници), како и потребен 
број службеници за секое работно место. 

Член 8 
Со систематизацијата можат да се предвидат и 

работни места на кои не е потребно полно работно 
време. 

На овие места можат да се назначуваат хоно-
рарни службеници со скратено работно време. 

Член 4 
Со систематизацијата се определуваат звањата 

и стручноста потребна за одделни работни места. 
Иазначувања и унапредувања можат да се 

в р т а т само на работни места утврдени со система-
тизацијата. 

Член 5 
При утврдувањето на видот и бројот на работ-

ните места во установата се земаат предвид: 
1) во стационарните установи (универзитетски 

клиники, општи и специјални болници, во ибо л нич-
ии породувалишта, стационари, болнички одделе-
нија во природни лекувалишта) — бројот на по-
сте л ите, бројот на одделенијата и намената на 
установата; 

2) во амбулантно-поликлиничните установи — 
бројот на жителите, процентот на здравствено оси-
гурените лица на определено подрачје, како и бро-
јот на прегледите односно бројот и видот на услу-
гите извршени или предвидени да се извршат во 
таа установа; 

3) во хигиенско-епидемиолошките установи — 
бројот на жителите, хигиенско-епидемиолошката 
состојба, организационите единици, стопанската ра-
звиеност и големината на територијата; 

4) во медицинските заводи и институти — за-
дачите ра односната установа; 

5) во природните лекувалиште, и тоа: 
а) во амбулантата — фреквенцијата на бол-

ните. 
6) во стационарот и во објектот за сместува-

ње, ако е во склоп на лекувалиште бројот на 
побелите; 

б) во здравствените центри — условите од том. 
1, 2, 3 и 7-на овој член; 

7) ве.« аптеките — бројот на услугите што ги 
дава аптеката на определено подрачје, а особено 
бројот на готовите лекови опрема бројот на маги-
стралните лекови, кано и бројот и видот на лаво-
ра ториските услуги. 

Аго "стационарната установа ига амбулактно-
поликлинична илч диснанзерска служба односно 
ако амбулантно-поликлиничната установа има ста-
ционар, систематизацијата на работните места за 
оваа служба се утврдува на тој начин што за пол-
ното работно време се определуваат соодветни по-
стојани работни места. Ако работата на овие места 
не трае полно работно време, на нив можат 
да се назначат хонорарни или конзилијарни слу-
жбеници со скратено работно време. 

Член в 
Во бројот на службениците што работат на ра-

ботните места предвидени со систематизацијата не 
се засметуваат волонтерите и службениците што 
ги плаќа друг орган или установа со цел за усовр* 
шурење односно »добивање со определена пракса. 

Член Т 
Спарел видот на работите што се вршат на 

одделно работно место се определува стручната 
спрема што треба да ја има службеникот што ги 
врши тие работи. 

На работните места за кои е потребна посебна 
стручна спрема {специјализација) можат да се на-

значуваат само здравствените службеници што 
имаат соодветна стручна спрема или што на по-
себни курсеви се оспособени за вршење на тие 
работи. 

Член 8 
Со систематизацијата се утврдуваат работните 

места по организациони односно работни единици 
(одделенија, отсеци, медицински единици,ч рефера-
ти и др.) предвидени со пр^вилатѕГ на установата. 

Која организациона единица се смета како 
одделение, отсек, медицинска единица, реферат или 
др., определува републичкиот совет за народно 
здравје со својот пропис за систематизацијата, со 
тоа одделението да мора да има најмалку 10 по-
стојани службеници, од кои најмалку 5 мораат да 
бидат здравствени службеници. 

Член 9 
Со систематизацијата мораат да се предвидат 

работното место на стаоешината на установата и 
работните места на шефовите на организационите 
единици. 

Член 10. 
Бројот на лекарите-специјалисти на одделни 

одделенија не може да изнесува повеќе од 50% од 
вкупниот број на лекарите на односните одделе-
нија. 

По исклучок, републичкиот совет за народно 
здравје може да им даде согласност на одделни 
установи да имаат на одделни специјалистички 
одделенија и поголем број лекари-специ ја листи од 
бројот предвиден во претходниот став. 

Член 11 
Нормативите за бројот на службениците на* 

одделни работни места и за стручната опрема на 
службениците за тие работни места во одделни ви-
дови установи ги пропишува републичкиот совет 
за народно здравје со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за народно здравје. 

Член 12 
Систематизацијата ја утврдува управниот од-

бор на установата на предлог од управникот, со акт 
за систематизацијата. 

Предлогот на акт за систематизација управни-
кот задолжително му го става на увид на работниот 
колектив на установата на 14 дена пред доставува-
њето на управниот одбор. 

Забелешките од членовите на работниот колек-
тив на установата врз предлогот на акт за система-
тизација што »е ќе ги усвои, управникот му ги до-
ставува на одлучување на народниот одбор заедно 
со предлогот на акт за систематизација. 

Ако управниот одбор не ги усвои забелешките 
од членовите на колективот, должен е заедно со 
актот за систематизацијата и со свое образложение 
да му ги достави забелешките на органот надле-
жен за потврдување на овој акт. 

Актот за систематизацијата добива задолжи-
телна сила кота ќе го потврди органот надлежен за 
потврдување на правилата на установата. 

Член 13 
Поблиски прописи за спроведување на OF ој 

правилник донесува, по потреба, републичкиот со-
вет за народно здравје. 

Со прописите од претходниот став поблиску се 
определуваат елементите врз основа на кои во 
одделни видови здравствени установи се утврдува 
потребен број работни места (член 5), највисокото 
звање за одделно работно место во рамките пред-
видени со посебни прописи, како и срокот во кој 
установите ќе ја ускладат постојната систематиза-
ција со начелата утврдени со овој правилник и со 
прописите на републичките совети за народно 
здравје донесени Брз основа на него. 

Со прописите од ставот 1 на овој член се опре-
делуваат и установите и максималниот број на во-
лонтерите, како и бројот на службениците на други 
органи или установи што определена установа мо-
же да ги прими со цел за усовршување односно 
здобивање со потребна пракса (член 6). 
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Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 07-1529/1 

1 октомври 1958 година 
Белград 

Секретар 
за народно здравје, 

др Херберт Краус, е. р. 

734. 
Врз основа на чл. б и 21* од Уредбата за орга-

низацијата, послувањето и управувањето со Ј у -
гословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53) и членот 11 оддел I под в) точка 
2 од Уредбата за пренесување работите во над-
лежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58)* 
Управниот одбор на Генералната дирекција на Ј у -
гословенските железници, со согласност од Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за сообра-
ќај и врски и од сојузниот Државен секретаријат 
за внатрешни работи, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕТО НА МЕЃУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗНИЧ-
КИ ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРА-

КАЈ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Размената на службени телеграми и телефон-
ски соопштенија меѓу Југословенските железници 
и странски железнички управи се врши според 
одредбите од Овој правилник. 

Член 2 
Како службени железнички телеграми и теле-

фонски соопштенија што се даваат односно се вр-
шат меѓу Југословенските железници и странските 
железнички управи се сметаат, во смисла на овој 
правилник, соопштенијата што се однесуваат на: 

1) правилната организација и вршењето на ре-
довен и безбеден меѓународен железнички патнич-
ки и товарен сообраќај, како непосредните меѓу 
Југословенските железници и соседните железнич-
ки управи, така и оние што транзитираат преку, 
мрежата на Југословенските железници; 

2) регулирањето на специјални превезувања, 
што бараат разни ограничувања и посебни мерки; 

3) меѓусебната размена и користењето на во-
зни средства; 

4) меѓусебните известувања за настанатите сме-
ќавања и за промените во сообраќајот и транспортот; 

5) непосредното следење на меѓународниот со-
обраќај и транспорт; 

6) техничките и организационите прашања за 
одржување и експлоатација на пругите *и возните 
средства во меѓународниот сообраќај, што бараат 
брза, заедничка или координирана акција на две 
или повеќе управи; 

7) размената на итни соопштенија меѓу работо-^ 
водните управи на меѓународните железнички ор-
ганизации и одделни железнички управи, како и 
меѓу одделни железнички управи, со цел за ускла-
дување на меѓународниот железнички сообраќај 
и за решавање на одделни заеднички прашања 
што произлегуваат од меѓународните обврски; 

8) размената на итни соопштенија меѓу одделни 
железничку управи и нивните претставништва во 
странство. 

Телеграмите и телефонските соопштенија што 
немаат службен карактер треба да се вршат преку 
меѓународната мрежа на јавниот телеграфски и 
телефонски сообраќај. Меѓу ваквите телеграми и 
телефонски соопштенија спаѓаат особено; 

1) соопштенијата од страна на корисникот на 
железницата или од приватни лица; 

2) личните соопштенија од одделни железнич-
ки функционери; 

3) соопштенијата од железничките управи до 
одделни претпријатија, лиферанти или нивни за-
стапници и агенции. 

Член 3 
Размената на меѓународни телеграми и теле-

фонски соопштенија се врши врз основа на: 
1) прописот« и препораките од Меѓународната 

железничка унија за меѓународниот железнички 
телеграфски и телефонски сообраќај; 

2) одредбите од билатералните договори меѓу 
Југословенските железници и одделни железнички 
управи или меѓународна железничка организација 
која опфаќа повеќе железнички управи; 

3) одредбите од овој правилник. 
Генералната дирекција на Југословенските же-

лезници ги донесува поблиските технички прописи 
за вршење на меѓународната железничка телеграф-
ска и телефонска служба ка ј Југословенските же-
лезници. 

Член 4 
Размената на службени телеграми и телефон-

ски соопштенија се врши, по правило, преку же-
лезничките телеграфски и телефонски врски на 
Југословенските железници врзани со меѓународ-
ната железничка телеграфско-телефонска мрежа 
на странски железнички управи. 

Како железнички телеграфски и телефонски 
врски се подразбираат и оние врски што се на упра-
вување ка ј Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони како носител на јавниот телеграфски и 
телефонски сообраќај, ако според посебни догово-
ри меѓу управата на железницата и управата на 
поштите, телеграфите и телефоните ft се отстапени 
на железницата на трајно или привремено кори-
стење во рамките на железничката мрежа. 

Член 5 
Размената на службени телеграми и телефонски 

соопштенија може да се врши само во итни слу-
чаи, или кога соопштението на кој и да е друг на-
чин не би можело да се предаде во срокот што е 
потребен за да се постапи благовремено според 
него. 

Член б 
Право за користење на меѓународните желе-

знички телеграфски и телефонски врски имаат 
само железничките органи што се функционално 
врзани со процесот на организирањето и вршењето 
на меѓународниот железнички сообраќај. 

Генералната дирекција на Југословенските же-
лезници ќе определи кои железнички органи се 
овластени да користат меѓународни железнички 
телеграфски и телефонски врски. 

Член 7 
Југословенските железници се должни да им 

оневозможат користење на меѓународните желе-
знички телеграфски и телефонски врски како на 
претплатниците на јавната телеграфска и телефон-
ска мрежа, така и на сите корисници на железнич-
ката телеграфска и телефонска мрежа што немаат 
овластување' за крристење на меѓународните же-
лезнички телеграфски и телефонски врски. 

Член 8 
Југословенските железници се должни да орга-

низираат и да вршат контрола и евидентирање на 
сите извршени меѓународни телеграфски и телефон-
ски соопштенија. 

Член 9 
Размената на службени телеграми и телефон-

ски соопштенија меѓу одделни железнички управи 
се врши врз база на заемни услуги, без наплата на 
трошоците, 
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Член 10 
Службените телеграми и телефонски соопштеа 

нија мораат да бидат кратки и јасни и во нив тлее 
да се употребува само отворен слог и јасно разбир-
лив и недвосмислен текст. 

Член 11 
Размената на телеграми и телефонски соопште-

нија се врши според прописите на Меѓународната 
железничка унија на француски, немски, англиски, 
талијански или руски јазик. 

Разменете на соопштенијата на Југословенски-
те железници со соседните железнички управи мо-
жат спогодбено да се вршат и со употреба на југо-
словенските јазици и јазикот на односната земја 
или само на еден од нив. 

II. Посебни одредби 
Член 12 

Како меѓународни железнички телеграфски и 
телефонски врски се подразбираат само оние врски 
што меѓусебно непосредно врзуваат два железнич-
ки телеграфски односно телефонски центра од 
едната и другата страна на државната граница, 
како на пример: 

1) меѓу две соседни железнички погранични 
дирекции т и меѓу железнички транспортни прет-
пријатија од едната и другата страна на државна-
та граница; 

2) меѓу две соседни погранични големи отпрем-
но-приемни ранжирни станици; 

3) меѓу една погранична дирекција или желе-
зничко транспортно претпријатие и нејзиниот од-
носно неговиот застапник на пограничната ( у в о д -
ната) станица; 

4) меѓу главните управи на железниците. 
Правците на- меѓународните железнички врски, 

по правило, се поклопуваат со главните правци на 
меѓународниот железнички сообраќај. 

Во мрежата на Југословенските железници 
преодивте места на железничките телеграфски и 

7i е Ф о и ски врски преку државната граница се 
кај! Сежана, ЈесеЈшце, Марибор, Коториба, Субо-
тица, Кикинда, Димитровград и ѓевѓелија. 

Член 13 
Како меѓународни железнички телеграфски и 

телефонски ЕПСКИ, во смисла на овој правилник, 
не се подразбираат деловните телеграфски, теле-
фонски и сигнализациони линии што врзуваат 
д^е соседни станици од едната и другата страна на 
државната граница и што служат за регулирање 
и обезбедување на движењето на возовите меѓу тие 
две станици. Овие деловни линии се завршуваат во 
пограничните станици и не смеат да бидат во врска 
со внатрешните железнички телеграфски и теле-
фонски мрежи, така што тие да не можат да се 
користат за воспостават*^ на ' некои други теле-
графски и телефонски врски преку границата, туку 
само за чисто оперативна работа меѓу тие две 
станици. 

Член 14 
Меѓународните телеграми се пренесуваат, по 

правило, преку железничка телепринтерска мре-
жа преку која се врши и редовниот внатрешен те-
леграфски сообраќа! на Југословенските железници. 

Преку кои врски и телеграфски централи ќе 
одат овие преноси, определува Генералната дирек-
ција на Југословенските железници. 

Член 15 
Меѓународните 'железнички службени телегра-

ми, по правило, се примаат на пограничната стани-
ца што со телепринтер е врзана преку границата 
со определен телепринтерски центар на соседната 
железничка управа. 

Натамошниот пренос на телеграмите што не се 
наменети за железничките органи во погранична-
та станица се врши или со давање транзитна врска 
преку еден мануелен посредник, или сб ретрансми-

еија преку перфорирана лента, или со рачна ре-
траномисија на примениот текст. Кој начин ќе се 
примени се определува со меѓусебна спогодба меѓу 
Југословенските железници и соседната железнич-
ка управа. Со оваа спогодба, се регулираат и сите 
технички прашања" во врска со остварувањето на 
оваа меѓународна телегГринтерска врска. 

На релациите преку кои се врши главниот те-
леграфски транзитен сообраќај преку повеќе желе-
знички телеграфски центри, транзитот на телеграм 
мите треба, по правило, да се врши без пречуку-
вање на текстот. 

По исклучок, ако обемот на меѓународниот ж е -
лезнички телеграфски сообраќај го оправдува тоа, 
можат според спогодбата меѓу Југословенските же-
лезници и соседните железнички управи да се 
остварат и директни телепринтерски врски меѓу 
две соседни железнички телеграфско-телефонски 
центри. 

Член 16 
Во поглед на постапката при приемот, транзи-

тирањето и справувањето на телеграмите, како и 
во поглед на содржината и формата на телегра-
мите, важат прописите на Меѓународната желе-
зничка унија во објавата 4б1-0. 

Член 17 
Во -пограничните железнички телепринтерски 

станици, како и во сите транзитни железнички те-
лепринтерски централи, мора да се води посебен 
дневник на примените, отпремените и транзитира-
ните телеграми, со основни податоци. 

Во пограничните приемно-опредавни и транзитни 
места по една копија од примените, опремените и 
транзитираните телеграми мора да се чува три 
години. 

Член 18 
Во поглед на остварувањето на пренос на ме-

ѓународните железнички службени телефонски со-
^ опуштенија и на патиштата на преносот важи с4 

што е пропишано со овој правилник за телеприн-
терските врски, со следните- дополненија: 

1) освен елужбените телефонски соопштенија 
што се завршуваат во пограничната (преодната) 
станица, сите други меѓународни службени теле-
фонски врски мораат да се остваруваат по ману-
елен пат само преку едно за тоа определено работ-
но место на посредничката маса на железничката 
дирекциска или поголема погранична јазолна те-
лефонска централа најблиска до погранич-*, 
ниот премин, и тоа: Љубљана, Марибор, Загреб, 
Нови Сад, Ниш или Скопје; 

2) при воопоставањето на транзитна врска од-
носно на натамошен пренос кој не би се завршу-
вал во пограничната јазолна централа, манипулан-
тот на посредничката маса од оваа централа ста-* 
пува во врска со манипулантот од определено ра-
ботно место на посредничката маса од главната ди-
рекциска *елефонска централа — за врските што 
не ја преминуваат Територијата на другите дирек-
ции, односно на главната железничка телефонска 
централа" во белград — за сите други врски, да-
вајќи му податоци за бараната врска. Овој послед-
ниов манипулант ќе ја оствари бараната врска со 
овластениот орган на внатрешната железничка 
мрежа односно врска со последната железничка 
централа што треба да ја оствари врската преку 
границата, чиј манипулант од своја страна ја оства-
рува врската со соседната железничка управа. Дупи 
кога опојниот пат до бараниот овластен орган од-
носно до централата на соседната железничка упра-
ва е остварен, му се дава врска на странски прет-
платник што ја барал врската; 

3) при барањето на врска од странство мооа 
точно да се означи службеното место што ја ба-
рало врската, како и службеното место на нашите 
или на странските железници кое се бара. Врска-
та смее да се воспостави само ако двата места се 
овластени за меѓународен железнички телефон-
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ски сообраќај. Југословенските железници спогод-
бено со соседните железници ќе определат кои слу-, 
жбени места на нашите и на странските железни-
ци можат меѓусебно да огтштат преку овие меѓу-
народни железнички телефонски вфски. 

Контролни места за правилно користење на 
овие меѓународни телефонски врски и за водење 
евиденција за извршените врски се: 

1) пограничните места — за врските што се за-
вршуваат во нив; 

2) пограничните јазол ни односно дирекциските 
железнички централи — за врските што не ја пре-
минуваат територијата на другите дирекции; 

3) главната железничка централа во Белград 
— за сите други врски. 

Сите контролни места мораат да имаат список 
на нашите и на странските железнички единици 
овластени за користење на врските на меѓународ-
ниот железнички сообраќај. Тие мораат да водат и 
дневник на остварените врски, со основните по-
датоци. 

Генералната дирекција на Југословенските же-
лезници и железничките транспортни претприја-
тија ќе определат и одговорни лица во контролни-
те места за контрола на извршените меѓународни 
телефонски врски. 

Член 19 
Генералната дирекција на Југословенските же-

лезници спогодбено со соседните железнички упра-
ви ќе определи временски план за користење на 
меѓународните, особено транзитните телефонски 
врски, ако поради обемот и карактерот на работа-
та, како и поради капацитетот на опојните патишта 
и според режимот на запоседнување™, не би била 
можна или целесообразна постојана дваесетчетири-
часовна работа. 

Користење на врските надвор од утврдениот 
временски план може да се врши само во исклу-
чително "итни и оправдани случаи, кои посебно се 
евидентираат. 

Член 20 
Техничките карактеристики на опојните пати-

шта мораат да им одговараат на прописите на Ме-
ѓународната железничка унија за меѓународни те-
леграфски и телефонски врски, ако со посебна 
билатерална спогодба меѓу две железнички управи 
не е предвидено отстапување од тие прописи. 

Член 21 
Сите меѓународни железнички телеграфски и 

телефонски врски што преминуваат преку држав-
ната граница, мораат на нашата страна да имаат 
раздвојио испитно место, од кое се вршат потребни 
мерења, испитувања и исклучувања. Овие места 
мораат да бидат специјално затворени и неприста-
пни за неовластени лица. Од овие места не смеат да 
се вршат никакви други разговори освен оние што 
се однесуваат до испитувањето и мерењето. На 
тие места мора да се наоѓа дневник во кој се запи-
шуваат сите податоци за користењето на тоа место. 

Овластениот технички орган мора користењето 
на раздвојното испитна место претходно да му го 
пријави на контролниот орган на пограничното те-
лефонско односно телеграфско место. Контролниот 
орган е должен во својот дневник да го забележи 
часот на почетокот и часот на завршетокот на ра-
ботата, како и името на односниот технички орган. 

Член 22 
Неовластено и неслужбено користење ив ме-

ѓународните железнички телеграфски и телефон-
ски врски, покрај дисциплинската, повлечува и кри* 
вична одговорност, ако таквото користење прет-! 
ставува кривично дело, како и материјална одго-
ворност. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
ГДЈЖ бр. 4460/58 

22 јули 1958 година 
Белград 

Генерална дирекција на Југословенските железници 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор,, 

Благоје Богавац, е. р. Петар Стошиќ, е. р, 

735. 
Врз основа на членот 37 став 3 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), а со согласност од Сојузниот извршен 
совет, Управниот одбор на Југословенската инве-
стициона банка донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОВОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОЦЕН-
ТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО 
ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ШТО СЕ ФИ-
НАНСИРААТ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
1. Во Одлуката за процентите на учеството на 

инвеститорите во трошоците на инвестициите што 
се финансираат од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/58) во точката I став 3 по одредбата 11 се дода-
ва нова одредба 12, која гласи: 

„12) за инвестиции во прехранбената индустри-
ја, и тоа за изградба, проширување и реконструк-
ција на капацитети за производство на шеќер 
(комплетни фабрики на шеќер и сировини) 15%." 

2. Одредбите од оваа одлука ќе се примену-
ваат на заемите за кои се склучени договори по 
нејзиното влегување во сила. 

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

О. бр. 686 
9 септември 1958 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Генерален директор, 
Аугустин Папиќ, е. р. 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Никола Минчев, е. 

736. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОР-

НАТА ОКОЛИЈА СЛАВОНСКИ БРОД 
ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА .СКУПШТИНА 

С о ј у з е н с о б о р 
Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими избор-
ните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори што се одржани во 135) Изборна околија 
Славонски Брод, та во смисла на чл. 201 и 146 од 
Законот за правата и должностите, Избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници го под-
несува следниот, * 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина во Изборната околија Славонски Брод, 
Определени со одлуката на Сојузниот собор од 26 
јунк 195в година, одржани се на 28 септември 1958 
година. 

X 
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2) Гласањето е извршено за кандидатот Ловин-
чиќ Марко Иво од Белград и Свилар Софија Ратко 
од Славонски Брод, чии кандидатури беа потвр-
дени од страна на Околината изборна комисија за 
Изборната околија Славонски Брод и објавени од 
страна на Сојузната изборна комисија под бр. BOO 
од 10 септември 1958 година во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37 од 17 септември 1958 година. 

3) Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Славонски Брод го утврди резултатот од 
изборите на начинот пропишан со чл. 139, 141, 143 
и 144 од Законот за правата и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните народни прате* 
ници. 

Резултатите од изборите се следните: 
Запишани избирачи — — — — — 37.323 
Гласале — — — — — — — — 29.026 
За кандидатот Ловинчиќ Иван — — 17.323 
За кандидатот Свилар Ратко — — — 10.332 
Неважечки гласачки ливчиња — — 1.371 

Врз основа на тоа Околиската изборна коми-
сија за Изборната околија Славонски Брод го про-
гласи за народен пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина Ловинчиќ Иван од 
Белград. 

Бр. 808 
11 октомври 1958 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, 'Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

737, 

Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тр-
говската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31^57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од На-
редбата за задолжително договарање за цените за 
свежа слива, сува слива и ракија произведена од 
сливи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/58) и со 
точката 1 од Наредбата за договарање за цените 
по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат сел-
скостопанските производи од индивидуалните про-
изводители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), 
претставниците на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги 
на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопан-
ските задруги на НР Хрватска, на Главниот за-
дружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Глав-
ниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот 
задружен сојуз на НР Македонија и' на Главниот 
задружен сојуз на НР Црна Гора на состанокот 
одржан на 25 септември 1958 година постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА СЛИВИТЕ И НА 

РАКИЈАТА ОД СЛИВИ ОД РОДОТ НА 1958 
ГОДИНА 

1. Во Договорот за највисоките цени на сли-
вите и на ракијата од сливи од родот на 1958 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/58) името 
на договорот се менува *ака што -да гласи: 

„Договор за највисоките цени на сливите и на 
ракг^пта од сливи". 

2. По точката 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

„1а. Највисоката цена за ракија од сливи од 
претходната точка важи за сите количини нова и 
стара ракија од сливи." 

3 . OBOI договор го одобри сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет. 

4. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1699 
6 октом ири 1958 година 

Белград 

За Главниот задружен сојуз на <^НРЈ 
Член на Претседателството, 
Димитрије Бајалица, е. p. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на текстилнава 
индустрија, објавено во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/58, се потпаднала долу наведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ \Н-

ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

Во точката 1 називот и ознаката на првиот на-
веден југословенски стандард наместо: „Кофи за 
вода од платно — — — JUS F.G3.001" треба да 
гласат: „Кофа за вода од каделна тканина — — 
JUS F.G3.100". 

Од Сојузната комисија за стандардизација, Бел-
град, 29 септември 1958 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на точката 4 од Решението за' Теле-

графската агенција Нова Југославија — „Танјуг" 
како установа со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/54), во врска со членот 
33 од Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ТЕЛЕГРАФСКАТА АГЕНЦИЈА НОВА 

ЈУГОСЛАВИЈА — „ТАНЈУГ" 
I. Во Управниот одбор на Телеграфската аген-

ција Нова Југославија — „Танјуг" се именуваат, 
и тоа: 

1. Др Младен Ивековић претседател на Соју-
зниот собор на Сојузната народна скупштина, 

2. Никола Вујановић главен и одговорен уред-
ник на ''весникот „Комунист", 

3. Мило Поповиќ, секретар на Комисијата за 
печат на Сојузниот одбор на ССРНЈ, 

4. Иво Сарајчиќ, директор на дневниот весник 
„Борба", 

5. Данило Пуриќ, главен уредник на дневниот 
весник „Политика", 

6. Драган Будимовски, главен уредник на Ра-
дио Скопје, 

7. Зоран Полич, државен потсекретар за рабо-
тите на финансиите. 

II. Со ова решение се става вон сила досега-
шното Решение на Сојузниот извршен совет Б. бр. 
2442 од 8 февруари 1957 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/57). 

Б. бр. 63 
9 октомври 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, <Ј. р« 
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О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 32 од 2 август 1958 година објавува: 

Одлука за определување бројот и за изборот 
иа членови ва Универзитетскиот совет и на ф а -
култетските совети на Универзитетот во Белград; 

Одлука за основување Виша техничка текстил-
на 'школа во Белград; 

Правилник за измени на Правилникот за изра-
ботка и ревизија на проектите за уредбата на по-
роите и за заштита на земјиште од ерозија; 

Правилник за организацијата и работата на Ре-
публичката комисија за физичка култура; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за едногодишните планови за обнова и 
нега на шуми од општонародниот имот; 

Правилник за измени, и дополненија на Пра-
вилникот за едногодишните планови за сека во за-
дружните и приватните шуми; 

Исправка на Одлуката за потврда на Уредбата 
Ѕа организацијата и работата на Извршниот совет 
на Народното собрание на НР Србија. 

Во бројот 83 од 9 август 1958 година објавува: 
Одлука за утврдување на реонизацијата на 

овоштарството на територијата на НР Србија на-
двор од подрачјата на автономните единици. ' 

Во бројот 34 од 16 август 1958 година содржи 
сагло записници од седниците на Народното собра-
ние на НРС. 

Во бројот 35 од 23 август 1953 година објавува: 
Решение за правото на запишување на Виша-

та техничка текстилна школа во Белград; 
Решение за ставање под заштита на државата 

на црквичето Св. Никола наречено Гориоч со ико-
ностасот; 

Решение за ставање под заштита на држава-
та на мермерниот саркофаг во црквата Св. Никола 
во село Бања. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 32 од 1 август 1958 
година објавуваат: 

Одлука за определување на срокот за одржу-
вање на првите избори за задружни совети и управ-
ни одбори на земјоделските задрузи; 

Одлука за определување на организациите и 
установите што учествуваат во управувањето со ре-
публичките стопански комори; 

Одлука за распоредот и за начинот на употре-
бата на средствата за подобрување на условите за 
користење на годишниот и другите одмори; 

Одлука за определување на општествените ор-
ганизации што избираат по еден чаев за Советот 
за социјална заштита на НР Хрватска; 

Решение за именување и разрешување на ^ле-
нови на Советот за социјална заштита на НР Хр-
ватска; 

Решение за минималните лични доходи на ра-
ботниците во рудниците на јаглен. 

Во бројот 33 од 8 август 1958 година објавуваат: 

Одлука за определување на функционерите на 
стопанските организации што можат да користат 
патнички автомобили под условите од членот 2 
точка 2 и членот 5 на Уредбата за користење на 
општествените средства за патнички автомобили; 

Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње на најразвиените околии и општини на подрач-*-
јето на НР Хрватска и за најголемите положај™ 
плати на секретарите на одделни народни одбори 
на општините; 

Решение за оковување Завод за физикална 
медицина и за рехабилитација на НР Хрватска во 
Загреб; 

Правилник за организацијата и работата на 
Секретаријатот за. општа управа на Извршниот со-
вет на Саборот. 

Во бројот 34 од 14 август 1958 година објавуваат: 
Правилник за организацијата и работата на Се-

кретаријатот за шумарство на Извршниот совет на 
Саборот; 

Наредба за определување посебен хонорар на 
наставниот персонал на медицинските факултети 
за работата во здравствени установи. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 
во бројот 24 од 24 јули 1958 година објавува: 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за привремена помош на воените инвалиди од вој-
ните од точката 8 на XIV прилог кон Мировниот 
договор со Италија; 

Одлука за определување аконтација и за пла-
ќање данок на доход од селско стопанство, како и 
на општинскиот придонес за третото тримесечје на 
1958 година; 

Одлука за нормите на придонесот за кадрите во 
стопанството што во 1958 година го плаќаат при-
ватни занаетчиски дуќани и приватни угостителски 
дуќани, како и приватни соственици на моторни 
возила и бродови што се занимаваат со јавен 
превоз; 

Одлука за определување срокот за распишу-
вање на првите избори на задружни совети на зем-
јоделските задруги; 

Одлука за конкурсот за прием на нови студенти 
на факултетот за општа медицина и стоматолог^ а 
на Универзитетот во Љубљана; 

Решение за измени на составот на Советот за 
здравство на НРС; 

Решение за измена на составот на Советот за 
социјала заштита на НРС; 

Решение за именување претседател и членови 
на комисијата според вториот став од членот 291 на 
Законот за јавните службеници; 

Решение за именување помошници на држав-
ниот секретар во Државниот секретаријат за вна-
трешни работи на Н Р С 

Во бројот 25 од 31 јули 1858 година објавува! 
Наредба за определување на работните места 

во здравствените установи за кои може да се дана 
посебен додаток заради особена потреба од технич-
ки персонал со определени квалификации. 

Во бројот 26 од 7 август 1958 година oOjaLvr.a! 
Објава на Републичката изборна комисија ла 

НРС за потврда на кандидатурата за избирање на-
роден пратеник за Републичкиот собор на Народно-
то собрание на НР Словенија; 

Договор за највисоките откупни цени на пем 
чурките. у 

Во бројот 27 од 14 август 1958 година објавува! 
Одлука за данокот на промет на хмелот. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
*о бројот 27 од 26 јули 1953 година објавува: 

Одлука за помилувањето на осудени лица; 
Наредба за одбирање (лиценциран^) на овни за 

јавен приплод; 
Исправка на Правилникот зл учителекиот ди-

пломски испит и за обрасците што се составен дел 
на правилникот; 

Исправка на Извештајот за резултатот од из-
борите на народни пратеници за Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на НР БиХ 
одржани на 26 и 27 март 1958 година, 

Во бројот 28 од 2 август 1958 година објавува: 
Уредба за Институтот за проучавање на истори-

јата на работничкото движење; 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за посебните ловишта; 
Одлука за запишување нови студенти на фа-

култетите од Универзитетот во Сараево; 
Одлука за потврда на измената на членот 4 од 

Статутот на Техничкиот факултет ќа Универзите-
тот во Сараево; 

Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње на републичките органи што ги вршат утврде-
ните права и должности спрема установите што ги 
основале републички органи, 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за Клиничката болница на Медицинскиот фа -
култет во Сараево; 

Решение за пренесување на правото на осно-
вузач на Детското поткрепувалиште во Лозница 
ка ј Дубровник врз Главниот одбор на Црвениот 
крст за Босна и Херцеговина; 

Решение за измени на Решението за Заводот 
за глуви деца во Сараево; 

Решение за измени на Решението за Заводот 
&а одгледување на женска младина во Рељево; 

Наредба за определување на работните места 
во здравствените установи што се сметаат како 
Опасни по животот или здравјето 

Во бројот 29 од 9 август 1958 година и во бројот 
30 од 16 август 1958 година нема службен дел. 

Во бројот 31 од 23 августа 195-8 нема службен дел. 
Во бројот 32 од 30 август 1958 објавува: 
Договор за највисоката цена по која земјодел-

ските задруги ќе купуваат семе од смиљкита од ин-
дивидуалните селскостопански производители во 
1958 година; 

Договор за цените по кои стопанските органи-
зации ќе купуваат натурално семе од смиљкита 
од земјоделските задруги, деловните сојузи и сел-
с ^стопанските производите леки организации во 
1958 година. 

Список на овластените проектанти за градежно 
проектирање. 

Исправка на Решението за основуЕање Сервис 
за вршење тргнечортни услуги на републичките 
органи и установи, 

Ro бројот 33 од 6 септември 1958 нема службен 
дел. 

Во бројот 34 од 12 септември 1958 објавува: 
Одлука за определување на времето во кое ќе 

се извршат избори за задружни совети и управни 
одбори на постојните земјоделски задруги; 

Одлука за дополнетине на Одлуката за про-
грамата за равиток на гимназиите до 1981 година; 

Одлука за дополнение на Одлуката за програ-
мата за развиток на средните технички училишта 
ЛО 1961 година; 

Одлука за плаќањето на хонораоните настав-
ници во средните стручни училишта; 

Одлука за овластување Секретаријатот за ин-
дустрија и градежништво на Извршниот совет на 
НР БиХ за определување личниот додаток на ра-
ботниците и службениците на претпријатијата во 
изградба во областа на индустријата и' градежни-
штвото; 

Решение за - преземање на Ревизиониот завод 
на околната Сараево во Сараево и за неговото 
припојување кон Ревизиониот завод на НР БиХ 
во Сараево; 

Решение за пренесување правото на основу-
вач на факултетски опитни стопанства врз Зем-
јоделско-шумарскиот факултет на Универзитеот во 
Сараево; 

Решение за престанок на работата на Централ-
ниот антитуберкулозен диспанзер во Сараево; 

Решение за разрешување и назначување на 
функционери на републичките органи на упра-
вата; 

Решение за назначување на помошници секре-
тари во Извршниот совет на НР БиХ и на помо-
шник директор на Заводот за статистика на НР 
Босна и Херцеговина; 

Наредба за височината на посебниот хонорар 
за наставниот и помошниот наставен персонал на 
Медицинскиот факултет во Сараево за работата во 
здравствени установи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 23 од 12 јули 1958 година обја-
вува: 

Указ за прогласување на Законот за здравстве-
ните станици, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на. Законот за здравстве-
ните домови, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за хигиен-
ските заводи, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за Универзитетот 
во Скопје, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измену-
вање на Законот за училиштата за стручно обра-
зование на земјоделците, со текст на истиот закон; 

Одлука за измена на точката 2 од главата 15 од 
Општествениот план на Народна Република Маке-
донија за 1958 година; 

Одлука за одредување летниот одмор на Народ-
ното собрание во 1958 година; 

Одлука за определување објекти и работи чии 
инвестициони програми ги одобрува Одборот за 
стопанство на Извршниот совет; 

Одлука за пренесување правата на оснивач од 
Извршниот совет на Земјоделско-шумарскиот фа -
култет на Универзитетот во Скопје; 

Одлука за одредување денот на престанокот со 
работа на укинатите и за почнување со работа на 
новооснованите републички органи на управата; 

Одлука за одредување установата спрема која 
одредени права и должности врши Републичкиот 
совет за социјална политика и комунални пра-
шања; 

Одлука за бројниот -состав на Советот за соци-
јална политика и комунални прашања; 

Одлука з а ' одредување установите и организа-
циите кои своите први претставници во Советот за 
социјална политика и комунални прашања ги из-
бираат за една година; 

Одлука за самоуправните установи и стручните 
и општествените организации што избираат прет-
ставници во Советот за социјална политика и ко-
мунални прашања; 

Одлука за определување организации на сто-
панските претпријатија кои избираат член во Со-
ветот на Вишата стопанска школа во Скопје и за 
начинот на неговиот избор; 
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Решение за определување реонот „Габровчица", 
општина Делчево, Штипска околија за подрачје на 
кое стрмните земјишта се загрозени од ерозија; 

Решение за определување реонот „Козјак Пре-
тор", општина Расен, околија Охридска за подрачје 
на кое стрмните земјишта се загрозени од ерозија; 

Решение за основање Сервис за вршење тран-
спортни услуги на републичките органи и установи; 

Решение за разрешување и назначување секре-
тари ва Извршниот совет; 

Решение за назначување помошници секретари 
во секретаријатите на Извршниот совет; 

Решение за изменување и дополнување на Ре-
шението за именување членови на Републичката ко-
мисија- за службенички работи; 

Решение за именување претседатели и членови 
на Советот за социјална политика и комунални пра-
шања; 

Решение за именување пленови на Советот на 
Вишата стопанска школа во Скопје; 

Решение за именување претставници на Извр-
шниот совет што ќе учествуваат во управувањето 
со Занаетчиската комора на НРМ; 

Решение за именување претставници на И З Б Р -
ЗАНИОТ совет што ќе учествуваат во управувањето 
со Угостителската комора на НРМ; 

Решение за именување претставници на Извр-
шниот совет цои ќе учествуваат во управувањето 
со Земјоделско-шумарската комора на НРМ; 

Решение за именување претст%вници на Извр-
шниот совет што ќе учествуваат во управувањето 
со Трговската комора на Народна Република Ма-
кедонија; 

Решение за ослободување членови на Републи-
чкиот совет за просвета и именување на нови чле-
нови; 

Одлука за највисоките положај ни плати за по-
ложаите на управници (директори) на одделни ви-
дови здравствени установи во НРМ. 

/ 
Во бројот 24 од 5 август 1958 година објавува: 
Препорака за подобрување управувањето и ко-

ристењето на пасиштата; 
Уредба за измени и дополнение на Уредбата 

за начинот на осигурување дополнителни средства 
за обезбедување правата, на лицата што се наоѓаат 
времено вон работен однос; 

Уредба за Советот за стручно' образование на 
кадрите во стопанството; 

Уредба за заштита на водите; 
Одлука за употребата на патничките автомо-

били дадени на користење на определени државни 
функционери и користење на патнички автомо-
били од страна на старешини на државни органи; 

Одлука за одредување денот во кој ќе почне со 
работа новообразуваниот Природно-математички 

.факултет на Универзитетот во Скопје; 
Одлука за отпочнување со работа на Околиски-

от суд во Кратово; 
Одлука за одредување установите и организа-

циите што своите претставници во републичкиот 
Срвет за култура ги избираат , за една година; 

Одлука за престанок на Заедницата на прет-
пријатија за промет со жито на НР Македонија; 

Одлука за органите и организациите кои се 
одредуваат за корисници и за расподелба на дота-
цијата за одобрување условите за користење на 
годишните и другите одмори; 

Решение за пренесување финансирањето на 
око-плеќите судови од републичкиот буџет во над-
лежноста на народните одбори на околиите; 

Решение за промена на и т н и т е ка средно 
медицинските училишта во Скопје; 

Решение за пренесување на стручните меди-
цински училница со интернатите што се при нив, 
во надлежност на Народниот одбор на Скопска' 
околија; * 

Р е ш е ш е за именување членови на републич- •• 
киот Совет за култура; 

Решение за минималниот личен доход на ра-
ботниците во Рудникот за јаглен „Ослсмеј" — село 
Осломеј (Охридска околија); 

Решение за спроведување на изборите за за-
дружни совети и управни одбори на земјоделските 
задруги во НР Македонија; 

Решение за именување Комисија за спроведу-
вање конкурс за назначување главен директор на 
Електро-стопанската заедница во Скопје; 

Решение за именување членови на Советот за 
стручно образование на кадрите во стопанството; 

Решение за основање Претпријатие за промет 
со жито и преработки од жито на големо „Жито-
Македонија"; 

Решение за именување членови на Републич-
киот совет за народно здравје; 

Решение за образување Комисија за давање 
предлози за унапредување во звања виши кустос, 
виши библиотекар и виши архивист; 

Упатство за донесување прописи од страна на 
општинските народни одбори за усмерување на 
станбената изградба; 

Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за извршување на Законот за рибар СТРО; 

Упатство за постапката за утврдување на на-
домести на шумската штета; 

Ценовник за надоместа на шумските штети; 
Правилник за категоризација на положаите во 

просветните установи и за износите на зголемува-
њето на положајните плати за тие положаи; ' 

Исправка на Законот за изменување и допол-
нување на Законот за органите на управата во НР 
Македонија. 

Во бројот 25 од 18 август 1958 година објавува: 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за пренесување работите по републичките про-
писи во надлежност на републичките органи на 
управата; 

Одлука за одредување на Сервисот за вршење 
транспортни услуги на републичките органи и 
установи да ја изврши продажбата на патничките 
автомобили; 

Решение за дополнување на Решението за осно-
вање Завод за културно-просветен и наставен 
филм; 

Правилник за обликот, големината, називот од-
носно текстот и начинот на изработување на штем-
били, печати и жигови; 

Правилник за условите на конкурсот и за при-
емниот испит за прием на слушатели во Вишата 
стопанска школа во Скопје за учебната 1958/f9 
година; 

Правилник за основање и работата на терен-
ските единици на шумските стопанства. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Цоне Го-
ре" во бројот 20 од 21 јули 1958 година објавува: 

Указ за прогласување на Законот за надзор над 
стручната работа на здравствените установи, со 
текст од истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот »а измени на 
3?/ - -от за републичките органи на управата во 
НР Црна Гора, со текстот од истиот закон; 
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Указ за прогласување на Законот за измена и 
дополнение на Законот за основување и укинување 
из. средни училишта, со текст од истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за општинскиот локален 
данок, со текст од истиот закон; 

Указ за Прогласување на Законот за устано-

twTe за предучилишно воспитување, со текст од 
стиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за буџетот на НР Црна 
Гора (Републичкиот буџет) за 1958 година, со текст 
од истиот закон; 

Одлука за измени и дополненија на Општестве-
ниот план на НР Црна Гора за 1958 година; 

Одлука за потврда на Уредбата за организа-
цијата и работата на Извршниот совет на Народно-
то собрание на НР Црна Гора. 

Во бројот 21 од 5 август 1958 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за пренесување на работите жз надлежност на ре-
публичките органи на управата и на републичките 
совети; 

Одлука за укинување-на I и II клас на Учител-
ското домаќинско училиште во Андриевиќ ; 

Решение за ословување Дом за учениците на 
Угостителското училиште во Котор како установа 
со самостојно финансирање; 

Решение за ооновување работилница на Уго-
стителското училиште во Котор како установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за привремена забрана на ловот на 
риби во риболовното око „Градац" на Скадарског 
Езеро; 

Решение за привремена забрана на ловот на 
риби во реката Буковица. 

Во бројот 22 од 12 "август 1958 објавува: 
Одлука за измена и дополнение ца Одлуката 

за начинот на осигурување на дополнителните сред-
ства за осигурување на правата на лицата привре-
мено вон рбетниот однос и за другите потреби на 
службата за посредување на трудот; 

Одлука за посебните услови за оковување 
претпријатија и дуќани за искористување на шуми 
или преработка на дрво; 

Одлука за изведување и колаудација на шум-
скоодгледувачки работи; 

Одлука за надоместокот за експроприрани гра-
дежни земјишта; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за тарифата за превоз на патници, багаж и поштен-
ски пратки во меѓумесниот автобуски сообраќај на 
територијата на НР Црна Гора; 

Одлука за нормите на данокот на доход од 
селското стопанство за 1958 година; 

Одлука за приемот на свршени ученици од 
ср~ п стручни училишта за студенти на Вишата 
лед, гошка школа во учебната година 1958/59; 

Одлука за распоредот на расходите за несто-
панска инвестиции предвидени во Републичкиот 
буџет за 1958 година; 

Одлука за начинот на одобрување на дополни-
телната претсметка на фондот за кадрите во сто-
панството на НР Црна Гора; 

Решение за определување на нормата по која 
општинските бирои за посредување на трудот ќе 
уплатуваат придонес во дополнителните средства 
на Републичкото биро за посредување на трудот 
во 1958 година; 

Решение за определување височината на при-
донесот на народните одбори на општините кој ќе 

се уплатува во дополнителните средства на општин-
ските бирои за посредување на трудот; 

Решение за обновување Дом на учениците на 
Средната медицинска школа во Цетиње како уста-
нова со сомостојно финансирање; 

Решение за утврдување процентот на мини-
малниот личен доход за работниците во рудниците 
на far лен на територијата на НР Црна Гора; 

Решение за назначување членови на управ-
ниот одбор на Сервисот за вршење транспортни 
услуги на републичките органи и установи; 

Решение за определување на времето во кое 
ќе се извршат избори на задружни совети на зем-
јоделските задруги во Народна Република Црна 
Гора; 

Решение за именување членови на советот н& 
Вишата педагошка школа; 

Решение за расподелба на 100,000.000 динари 
дотирани од средствата на стопанските резерви на 
федерацијата за фондот за патишта на НР Црна 
Гора; 

Наредба за дополнение на Наредбата за сто-
панските дејности што се сметаат како слични на 
занетчиската дејност; 

Решение за определување местата во кои на-
родните одбори на општините можат да установат 
евиденција и контрола на цените; 

Упатство за начинот на уништување на живо-
тни штетни за риболовот и отстранување на боле-
сти ка ј риби. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

727. Наредба за измена на Наредбата за Усло-
вите и начинот на одобрување заеми без 
конкурс од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за изградба на кошеви 
за пченка — — — — — — — — 957 

728. Наредба за користењето на моторни во-
зила од страна на царинарниците — — 957 

729. Наредба за користењето на теренски ав-
томобили од страна на геодетските орга-
низации — — — — — — — — 958 

730. Наредба за определување посебни услови 
за извоз на свежи сливи, грозе и јаболки 959 

731. Упатство за начинот на пресметување и 
уплатување на разликите во цените на 
шеќерот — — — — — — — — 959 

732. Упатство за начинот на пресметување и 
уплатување на разликите во цените на 
тутунот и на тутунските преработки — 959 

738. Правилник за општите начела за систе-
матизацијата во здравствените установи 959 

Т84. Правилник за вршењето на меѓународен 
железнички телеграфски и телефонски 
сообраќај на Југословенските железници 961 

735. Одлука за дополнение на Одлуката за 
процентите на учеството на инвестито- * 
рите во трошоците на инвестициите што 
се финансираат од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд — — — 963 

736. Извештај од Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен 
пратеник ма Сојузниот собор на Соју-
зната народна скупштина одржани во 
Изборната околија Славонски Брод — 963 

737. Договор за измена и дополнение на До-
говорот за највисоките цени на сливите 
и на ракијата бд сливи од родот на 1958 
година — — — — — — — — — 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди од областа на текстилната ин-
дустрија — т- — — — — — — 964 


