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450. 
Врз основа на чл. 35 ст. 4 од Уредбата за упра-

вување со основните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА опитното ПРОИЗВОДСТВО НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Како опитно производство се смета п,роизвод-

ната дејност на стопанските организации или нив-
ните (погони за време испитувањето на функциони-
рањето на нови производни постројки и на произ-

' водството со тие постројки до почетокот на редов-
ното производство. 

2. Опитно производство во смисла на оваа од-
лука можат да вршат претпријатијата од областа 
на селското стопанство, индустријата и рударството, 
нивните про-изводни погони, како и производните 
погони на стопанските организации од другите сто-
пански области. 

3. Стопанската организација е должна да води 
одделно книговодство за секој ноктон што врши опит-
но производство и одделно да ги утврдува и иска-
жува резултатите од работењето на овие погони. 

4. За време траењето на опитното производство 
стопанската организација не плаќа интерес на основ-
ните средства што му служат на опитното про-
изводство, ни земјарина на земјиштето што служи за 
таа цел. 

Ако стопанската организација не оствари до-
бивка во опитното производство, не уплатува ни 
амортизација пресметана врз основа на средствата 
што му служат на опитното производство. 

5. Стопанската организација не плаќа данок на 
добивката остварена за време на опитното производ-
ство, ниту во таа добивка учествува околијата одно-
сно општината, туку таа во целост и' припаѓа на 
стопанската организација односно на нејзиниот по-
гон што го вршел опитното производство и се 
распоредува според одредбите од оваа одлука. 

6. Опитното производство на стопанската орга-
низација односно на нејзиниот погон трае шест ме-
сеци. 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет може, во исклучителни случаи, срокот за тра-
ење на опитното производство да го продолжи до 
дванаесет месеци ако финансирањето на инвести-
циите е вршено од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд. 

Опитното производство на селскостопанската 
про-изводна организација трае три години. По исклу-
чок, опитното производство на селскостопанската 
организација во поглед на засадите (на нови: лозја, 
овошни градини, шуми) и мелиорираното земјиште 
трае онолку години колку е предвидено траењето 
на временото даночно олеснување според прописите 
за данокот на доход, но не подолго од шест години. 

Срокот за траење на опитното производство не 
може да се продолжи ни во случај на прекин на ра-
ботата во текот на траењето на отттитното производ-
ство. 

7. Како ден за почеток на опитното производ-
ство се смета денот на фактичкиот почеток на про-

изводството со нови постројки во стопанската орга-
низација односно во нејзиниот погон. 

Одредбите од претходниот став не и' даваат 
право на стопанската, организација да почне ф 
опитно производство пред да ш исполни условите 
кои со одделни прописи се определени за почеток 
на производството. 

8. Како ден за почеток на опитното производ-
ство на селскостопански производи од страна на 
нови селскостопански производни организации, во 
поглед срокот на траењето на опитното производ-
ство се смета 1 јануари наредната година по истекот 
на годината во која селскостопанската производна 
организациј,а првпат ги: собрала посевите и ги обра-
ќа плодовите од земјиштето со кое управува^ 
По исклучок, како ден за почеток на опитното 
производство на селскостопанското производни: ор-
ганизации во поглед новите засади: (лозја, овошни 
градини и шуми) и мелиорираното земјиште, се 
смета 1 јануари наредната година по истекот на 
годината во која е извршено засадувањето односно 
мелиорирањето. 

К а к а нова селскостопанска производна 'Орга-
низација во смисла на одредбите од оваа одлука не 
ноже да се смета селскостопанска производна ор-
ганизација што станала со делба или спојување на 
поранешни селскостопански производни организа-
ции што ги искористиле олесненијата и ослободу-
вањата определени со оваа одлука. Ако срокот за 
траење на опитното производство на поранешните 
организации не истекнал, преостанатиот дел од тој 
срок ќе се смета како време на опитното производ-
ство во новата селскостопанската производна ор-
ганизација. 

9. Според пријавата од стопанската организација, 
а по претходно прибавениот извештај од финан-
сиската инспекција за исполнувањето на условите-
за почеток на работата на опитниот погон, одделе-
нието за стопанство и комунални работи на народ-
ниот одбор на општината со решение го утврдува 
денот за почеток на опитното производство на сто-
панската организација односно на нејзиниот погон, 
и по еден примерок од решението им доставува на 
стопанската ор-ганизација, на банката ка ј која сто-
панската организација има жиро сметка и на ф и -
нансиската инспекција на општината. 

Против решението од претходниот став стопан-
ската организација може да поднесе жалба до на-
родниот одбор на околијата во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

10. При одобрувањето на кредитот за финанси-
рање на инвестициите, на стопанската организација 
и' се одобрува и кредит за постоја,ни обртни сред-
ства за нејзиното редовно работење. 

Кредитот за постојани обртни средства се одо-
брува од средствата од кои се одобрува и кредитот 
за финансирање на инвестици,ите. 

Стопанската организација го користи кредитот 
за постојани обртни средства одделно од кредитот 
за финансирање на инвестициите, и го враќа според 
прописите ,што важат за враќање на кред,итот за 
постојани обртни средства, а не според прописите 
што важат за враќање на кредитот за финансирање 
на инвестици,ите. 

,На креди,тите за постојани обртни средства што-
се одобрени според претходните ставови стопанска-
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та организација односно нејзиниот погон, и за вре-
ме ова опитното производство, плаќа интерес според 
нормата што важи за плаќање интерес на креди-
тите за постојани обртни средства на стопанските 
организации од стопанската област односно гранка 
во која спаѓа) стопанската организација. Интересот 
на овој кредит се смета и се плаќа од денот на 
почетокот на неговото користење. 

11. Платите на работниците и службениците на 
стопанската организација за вре^е на опитното про-
изводство ги определува инвеститорот (оснивачот). 
Ако! инвеститорот (основачот) не т определил пла-
тите, тие се определуваат според прописите чза пла-
тите на работниците и службениците на државните 
органи. 

Платите на работниците и службениците на 
стопанската организација на работа во нејзиниот 
1КЖ)вс што се наоѓа во опитно производство се опре-
делуваат со тарифниот правилник на стопанската 
организација. 

Платите на работниците и службениците на 
стопанската о,рганизација односно на погонот кои: 
работат во опитно производство, се исплатуваат во 
определените износи според претходните ставови, 
јбез оглед на постигнатиот успех во опитното про-
изводство. 

12. За време траењето на опитното производство 
стопанската организација е должна да составува и 
тодевска извештаи за периодичните пресметки и 
годишна пресметка (завршна сметка) одделно за 
секој погон кој врши опитно производство, ,и тоа во 
сроковите и на начинот што се пропишани: за со-
ставување и поднесување извештаи за периодине 
ната пресметка односно за годишната пресметка (за-
вршната сметка) на стопанската организација. 

Ако опитното производство трае повеќе години, 
стопанската организација е должна за секоја. го-
рдана одделно да поднесува годишна пресметка (за-
вршна сметка) за успехот ма работењето и да врши 
/ расподелба на вкупниот приход во смисла на одред-
)би1те од оваа одлука како да престанало кон крајот 

секоја година опиеното производство, со тоа за-
губата или добивкава што не е употребена за наго-
'ЅЅе^рвање на платите да се пренесува во наредната 
ќдаиа . 

13. Стопанската организација е должна во срок 
од дена по истекот на срокот на траењето на 
,^шетното производство, да состави конечна пре-
сметка (завршна сметка ) на резу лтатот од рабете" 

одделно за секој погон што вршел опитно про-

14. Вкупниот приход на стопанската организа-
односно на погонот за време на опитното про-

со утврдува според прописите за утврду-
р Ш ^ вкупниот приход на стопанските организации. 

Вредноста на недовршеното производство, запа-
леа Ѕа готовите производи, полупроизводите и ма-
("рфијали^е се утврдува со попис (инвентарисање) и 
ф ј^роценка на денот на истекот на срокот на опит-
ното производство според нивните фактички тро-
шоци. 
! Како фактички трошоци на недовршеното про-
изводство ш на запасите од претходниот став се 
подразбира нивната цена на чинењето во која е 
содржана и амортизацијата на основните средства 
ђ!то служеле за опитното производство. Во цената 
Ш чинењето не се пресметани интересот на основ-

средства и! земјарината на земјиштето што 
служеле на опитното производство. 

!(1опи!сот И проценката ја врши комисијата што 
ја формира народниот одбор на општината. Во ко-
мисијата влегуваат претставници на стопанската 
организација и на! народниот одбор. 

Според одредбите од претходните ставови се 
постапува и при составувањето на годишните пре-
с м е т а (завршните сметки) кога опитното производ-
ство тјр^Ф цовеќе години. 

15. За вр^да на трае^етр нф оѕцшдатд р)ои-
зводство стопанската организација пре^шува 

амортизацијата на основните средства што служат, 
за опитно производство те тоа според прописите што 
важат за нејзиното пресметување во редовно про-
изводство. 

16. Од вкупниот приход пресметан според тон, 
14 од оваа одлука се одбива, покрај издатоците што 
се одбиваат од вкупниот приход остварен во редов-
ното производство, уште и делот од 'управно-иро-
дажната режија на стопанската организација кој! 
сразмерно му одговара на вкупниот приход на сто-
панската организација во целост според вкупниот, 
приход на погонот кој врши опитно производство. 

17. Од остварената добивка на стопанската ор-
ганизација односно на погонот за време на опит-
ното производство, се одбива и уплатува делот кој, 
му. одговара на пресметаниот износ на амортизаци-
јата на основните средства, со тоа што на име амор-
тизацијата не може да се одбие повеќе од 50% од 
остварената добивка1. 

Ограничувањата пропишани во поглед употре-
бата на средствата од амортизационите фондови на 
стопанските организации, не важат за употреба на 
оние средства што ќе се уплатат и употребат за 
време на траењето на. опитното производство. 

18. Делот од добивката, по издвојувањето на 
име амортизација според; претходната точка, сто-
панската организација односно погонот што вршел 
опитно производство го употребува за наголемува-
ње на платите над определените плати, односно над 
платите според тарифниот правилник (точ. 11) со 
придонес за социјално осигурување, а остатокот го 
внесува во средствата за самостојно располагање. 

Делот од добивката за наголемување на пла-
тите со придонесот за социјално осигурување го 
опред,елува народниот одбор на општината во про-
цент од износот на делот од добивката од ст. 1 од 
оваа точка. По исклучок за 1956 година овој дел од 
добивката го определува на ист начин народниот 
одбор на околијата. 

10. Ако во поодделни: погони на стопанската ор-
ганизација е отпочнато со производство во исто 
или! во различно време во текот на една календар-
ска година, стопанската организација е должна во 
срок од 30 дена по истеков на срокот за траење на 
опитното производство во погонот кој најдоцна поч-
нал со производство, да состави збирна пресметка (за-
вршна сметка) за сите тие погони, со која ќе извр-
ши! пребивање на позитивните и негативните ре-
зултат% од работењето на поодделни погони и со 
конечниот резултат ќе постапи според одредбите 
од оваа одлука како да е во прашање резултатот 
од работењето на еден погон. 

20. Ако изградбата на стопанската организација 
или на погонот што вршел опитно производство е 
финансирана од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд, или ако од тие средства е вршена 
набавка на производните постројки1 со кои е вршено 
опитното производство, та во конечната пресметка 
(завршната сметка) за опитното производство се 
покаже загуба, Народната банка на ФНРЈ на сто-
панската организација ќе и' одобри долгорочен ин-
вестиционен кредит за покритие на таа загуба. 

Со договор меѓу стопанската организација и 
Народната банка на ФНРЈ ќе се определат сроко-
вите и другите услови за враќаше на овој заем. 

Срокот за отплата на овој заем не може да биде 
подолг: 

а) од 5 години — за стопанската организација 
која во целост или претежно вршела опитно прои-
зводство; 

б) од 3 години — за стопанската организација 
чии само одделни погони вршеле опитно произ-
водство. 

Ануитетите за отплата на заемот даден за по-
критие на загубата ги плаќа стопанската организа-
ција на товар на оние средства на чиј товар ги! 
п^аќа ануитетите од кредитот зф ф ^ а ^ с и р ^ е на 
инвестициите. - ^ % ' V ^ V" 
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21. Ако изград-бата на стопанската организација 
или на лошиот кој вршел опитно производство е 
финансирана од други средства а не од Општиот 
инвестиционен фонд, иди ако од други, средства е 
вршена набавка на производните постројки: со кои 
е вршено опитното производство, па според конеч-
ната пресметка Завршната сметка) се покаже за-
губа, инвеститорот кој го вршел финансирањето на 
инвестициите или, стопанската организација ќе обез-
беди потребни средства за покриле на таа^ загуба. 

Во поглед сроковите за отплата на средствата 
употребеше за п-окритие на, загубата, и плаќањето 
ануитети важат одредбите од претходната точка. 

22. Конечната пресметка ^завршната сметка) на 
општото производство на стопанската организација 
односно на погонот јточ. 13, 19) подлежи на одобру-
вање ж согласност на надлежните органи, според 
прописите за завршните сметки на стопанските ор-
ганизации. 

23. Се 'овластува Одборот за стопанство ири 
Сојузниот извршен совет да определи одделни сро-
кови за траење на опитното производство и одделни 
услови кои, покрај условите определени со оваа од-
лука, мораат да бидат -исполнети за користење по-
властиците од оваа одлука од страна на стопан-
ските организации и нивните погони кои почнале 
со производство од 1 јануари 1955 година до влегу-
вањето во сила на оваа одлука, или кен ќе почнат 
СО производство до крајот на 1955 година. 

24. Се овластува сојузниот државен секретар 
фЈ Сработи на народното стопанство да издава, по 
тЅодреб% упатства за примена на оваа одлука. 

26. Работите што со оваа одлука се дадени во 
надлежност на народните одбори на општините ќе 
ти вршат досегашните народни одбори на околиите, 
а работите што се дадени во надлежн,ост на народ-
ните одбори ,на околиите републичките извршни 
совети, 

26. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за времено кредитирање 
трошоците на пробниот погон („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/53). 

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

Р.П. бр. 298 
22 јуда 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
М е т Марковиќ, с. р. Светозар Вукгааттѕкќ, с. р. 

491. 
Врз основа^ на точ. I под 1) од Одлуката за овла-

сту,вање Одборот за просвета да донесува решенија 
по работите од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54), Одборот 
за просвета на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАНГОТ 
НА УЧИЛИШТАТА, КУРСЕВИТЕ И СТРУЧНИТЕ 

испити 
I 

На опремата II класа средив училиште за оп-
што, образование (гимназија) и' одговараат следниве 
училишта, курсеви и стручни испити: 

Б — во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) Курсот на Сојузот на воените инвалиди од 
војните за шефови на купопродажни складови на 
тутун; 

2) Курсот на Сојузот на воените инвалиди ОД 
војните за секретари на. одборите на Сојузот на во-
ените инвалиди од војните; 

3) Првиот курс за стрелочници, Јдан^Ерист^ и 
Кочничари одржаа шф текот на 1944/45 година при 

Железничкото училиште на Земскиот антифаши-
стички совет на народното ослободување на Хрват-
ска со положен завршен испит; 

4) курсевите: за д ентитети, помошни медицински 
лаборанти и лекарски лаборанти; 

5) Двегодишното училиште за диетално ,готвење 
во Марибор завршено во училишната 1947/48 го-
дина; 

6) Воено-политичкото училиште бр. 2 при Упра-
вата за државна безбедност на ФНРЈ, со претходно 
завршено основно училиште; 

7) Офицарскиот курс при Вишото училиште на 
Управата за државна безбедност на ФНРЈ, со прет-
ходно завршено основно училиште. 

II 
На опремата неполно средно училиште за оп-

што образование (гимназија) и" одговараат следниве 
училишта, курсеви и стручни испити: 

А — Во предаваната Југославија 
1) Морнарското училиште „Кралевиќ Томислав" 

во Корчула, со претходно завршено основно учи-
лиште; 

2) Стручниот испит положен според чл. 46 и 55, 
од Правилникот за службениот однос на дневни ча-
рите на Сред итниот уред и на окружните уреди за 
осигурување на работниците „СУЗОР" од 1937 го-
дина за премин од VIII во. VII положба односно за 
премин во категоријата „Ц"; 

3) Теорискиот испит положен според правилата 
за полагање на теорискиот испит врз основа на чл. 
245 од Законот за чиновници^ и за другите слу-
жбеници од граѓански! ред од 1923 година, со прет-
ходно завршено основно училиште; 

4) Нижото поморско училиште во Србин кај 
Херцег Нови со траење од две ,години; 

5) Идадија во Приштина, Пеќ и Сјеница со тра-
ење од пет години, со претходно завршено основно 
училиште; 

6) Обласното музичко училиште во Сараево со 
траење од 4 години, со претходна училишна спрема 
од неполно средно или нему рамно училиште; 

В — во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) Првиот курс за надзорници на пруги, маши-
нсивоѓи, прометници, касиери, телефонисти-телегра-
фиети, одржан во текот на 1944/45, година при Ж е -
лезничкото училиште на Земскиот антифашистички 
совет на народното ослободување на Хрватска со 
положен завршен испит; 

2) Училиштето за индустриски раководители во 
Загреб со траење од една училишна година, завр-
шено во училишната, 1947/48, 1948/49, 1949/50 и 1950/51 
година, со претходно завршени два класа средно 
или нему рамно стручно училиште; 

3) Едногодишниот курс за ди,ректори на прет-
пријатија со претходно завршени два класа гимна-
зија или нејзи рамно училиште; 

4) Државниот курс за еднообразно книговодство 
и еднообразно сметководство со траење од најмалу 
шест месеци, со претходно завршени два класа гим-
назија или нејзи рамно училиште; 

5) едногодишните училишта и шестм е сечиште 
курсеви: за деѕнтисти асистенти-техничари, болнича-
ри, детски одгледувачка бабици, помошни медицин-
ски лаборанти, медицински хигиеничари, лекгрски 
лаборанти, СЕ' ЧЈО претходно завршени два ,класа 
средно или нему рамно училиште; 

6) двегодишното бабичко училиште во Љу-
бљана ; 

7) Воено-полигигакото училиште бр. 2 при Упра-
вата за државна безбедност на ФНРЈ, со прет-
ходно завршени најмалу два класа средно или нему 
рамно училиште; 

8) Офицерскиот курс при Вишото училиште на 
Управата за државна безбедност на ФНРЈ, со 
претходно завршени најмалу два класа средно или 
нему рамно училиште; 

9) Под офицерското училиште таа Народната ми-
лиција., со претходно завршено ^основно училиште; 
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10) Училиштето за командири на станици на 
Народната милиција при сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи, со претходно завр-
шени два класа средно или нему рамно училиште. 

III 
На опремата шест класа средно училиште за 

општо образование (гимназија) и' одговараат след-
ниве училишта, курсеви и стручни испити: 

А - Во предвоена^ Југославија 
1) Едногодишниот забавил ски курс, со претход-

но завршено неполно средно училиште со положена 
мала натура или нему рамно училиште; 

2) килимареките училишта во Ниш, Пирот, По-
жар гвац и Сј еница, со претходно завршено неполно 
средно училиште со положена мала матура или не-
му рамно училиште; 

3) Полудржавното градежно занаетчиско учили-
ште во Белград со траење од четири години; 

4) Едногодишното училиште за социјална и хи-
гиенска заштита на децата во Љубљана, со претход-
но зав.ршено најмалу неполно средно училиште со 
положена мала матура, ил,и рамно училиште; 

5) Штајерското посадочно и винарско учили-
ште во Марибор, со претходно завршено најмалу 
неполно средно училиште со положена мала матура 
или нему рамно училиште; 

С) Училиштето за домаќинки во Белград, со прет-
ходно завршено најмалу неполно средно училиште 
со положена мала матура или нему рамно училиште; 

-ј, — Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) Училиштето за офицери на Народната мили-
ција, V, VI и VII класа, со претходно завршено не-
полно средно училиште со положена мала матура 
или нему рамно училиште; 

2) Средниот административен курс на НР Ср-
бија во Белград, со претходно завршени пет класа 
гимназија или нејзи рамно училиште; 

3) Едногодишниот курс за директори на прет-
пријатија4, со претходно завршено неполно средно 
училиште со положена мала матура или нему рамно 
училиште; 

4) Курсот за погонски техничари во Бања Лу-
ка, организиран од страна на Мици сте рството на 
лесната индустрија на ФНРЈ, со претходно завр-

,шено неполно средно уч-илиште со положена мала 
матура или нему рамно училиште; 

5) Едногодишното училиште за медицински се-
стри во Титоград, од! 1945 година, со претходно завр-
шено најмалу неполно средно училиште со поло-
жена мала -матура или нему рамно училиште; 

6) Едногодишното или двегодишното Државно 
училиште за детски огледувачки во Љубљана и 
Цеље, со претходно завршено неполно средно учи-
лиште со положена мала матура или нему рамно 
училиште; 

7) Едногодишното училиште за медицински те-
хничари во Љубљана, од 1947 до 1950 година, со 
претходно завршено неполно средно училиште со 
положена мала матура или нему рамно училиште; 

8) Едногодишното училиште за медицински те-
хничари — рентгенски (помошници и хируршки по-
мошници во Љубљана, од 1945 до 1952 година; 

9) Воено-политичкото училиште број 2 при Упра-
вата за државна безбедност на ФНРЈ, со претходно 
завршено најмалу неполно средно училиште со по-
ложена мала матура или нему рамно училиште; 

10) Офицерскиот курс при Вишото училиште на 
Управата за државна безбедност на ФНРЈ, со прет-
ходно завршено нај малу неполно средно училиште 
со положена мала матура или нему рамно училиште; 

11) Новинарското училиште во Сараево, со (прет-
ходно завршено неполно средно училиште со поло-
жена мала матура или нему рамно училиште; 

IV 
На спремата полно средно училиште за општо 

образование (гимназија) и' одговараат следниве учи-
лишта, курсеви и стручни испити: 

А — Во предадената Југославија 
1) Едногодишниот забави локи курс, со претход-

но завршени најмалу шест класа гимназија или 
нему рамно училиште; 

2) Словенското трговско училиште во Љу-
бљана во времето од 1911—1919 година; 

3) Школата за болничарка на Црвениот крст во 
Белград со траење од четири години, со претходно 
завршено неполно средно училиште со положена 
мала матура или нему рамно училиште; 

4) Положениот испит за воено-тежнички чинов-
ник на инжекерско-техничката струка IV класа, 
со претходно завршено лодофицирско училиште во 
предвоената Југославија; 

5) 'Државното даночничко училиште; 
6) Теорискиот 'испит положен според правилата 

за полагање теориски испит врз основа на чл. 245 
од Законот за чиноозниците и за другите службени-
ци од граѓански ред од 1923 година, со претходно 
завршено неполно средно училиште со положена 
мала матура или нему рамно училиште; 

7) Државното трговско училиште во Скопје и 
Битола, во времето од 1919 до 1926 година; 

8) Фрањевачката класична гимназија во Дубров-
ник со право на јавноста, со положена голема ма-
тура; 

9) Обласното музичко училиште во Сараево, со 
траење од осум година, со претходно завршено не-
полно средно училиште со положена мала матура 
или нему рамно училиште; 

10) Музичкото училиште „Мокрањац" и „Стан-
ковиќ" во Белград завршено до училишната 1940/41 
година, со претходно завршено неполно средно учи-
лиште со положена мала матура или нему рамно 
училиште; 

11) Музичкото училиште „Лиешѕски" и „Поли-
химниЈа" во Загреб; 

12) Музичкото училиште „Мокрањац" во Скопје, 
завршено до училишната 1940/41 година, со прет-
ходно завршено неполно средно училиште со поло-
жена мала матура или нему рамно училиштен 

13) Средното музичко училиште во Љубљана 
завршено по 1939 година, со претходно завршено 
неполно средно училиште со положена мала матира 
или нему рамно училиште; 

14) Едногодишното ;и двегодишното училиште 
за медицински, сестри во Љубљана од 1924 година до 
1932 со завршен испит; 

15) Државното стручно занаетчиско училиште 
во Осиек, завршено во училишните 1929/30, 1930/31, 
1931/32, 1932/33 и 1933/34 години,, со претходно" завр-
шено неполно средно училиште со положени мала 
матура или нему рамно училиште; 

Б — Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

^ 1) Училиштето за офицери на Народната ми-
лиција, V, VI и VII класа, со претходно завршени 
најмалу шест класа гимназија или нејзи рамно 
учил,иште; 

2) Новинарското училиште во Сараево, со прет-
ходно завршени најмалу шест класа средно или 
нему рамно училиште; 

3) Едногодишниот курс за директори на прет-
пријатија, со претходно завршени шест класа гим-
назија или нејзи рамно училиште; 

4) Музичкото училиште „Мокрањац" и „Стан-
ковиќ" во Белград, завршено во времето од 1946 до-
1947 година, со претходно завршено неполно средно 
училиште со положена мала матура или нему рам-
но училиште; 

5) Воено-политичкото училиште бр. 2 ,при Упра-
вата за државна безбедност на ФНРЈ, со претходно 
завршени најмалу шест класа средно или нему! 
рамно училиште; 

6) Училиштето за внатрешна управа при соју-
зниот Државен секретаријат за внатрешни работи; 

7) Едногодишниот курс за помлади шумарски' 
техничари-таксатори, со претходно завршени на. -
малу! шест класа средно или нему р ада о училиште;. 
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8) Едногодишниот музички курс, завршен во 
училишната 1947/48 година, со претходно завршени 
најмалу шест класа средно или нему рамно учили-
ште, додека лицата со оваа спрема остануваат во 
таа струка; 

9) Шестмесечниот музички курс, завршен учи-
лишната 1947/48' година со претходно завршени нај-
малу седум класа средно или нему рамно училиште, 
додека лицата со оваа спрема остануваат. во таа 
струка; 

10) Двегодишното, тригодишното или четириго-
дишното училиште за медицински сестри во Љу-
бљана и Марибор од 1945 година и натаму, со прет-
ходно завршено неполно средно училиште со поло-
жена мала матура или нему рамно училиште. 

V 
На опремата вишо училиште и' одговараат след-

ниве училишта: 
А — Во прв двоената Југославија 

1) Сојузното предавачко училиште во Љубљана 
и Марибор завршено 1930, 1931 и 1932 година, со 
претходно" завршено полно средно училиште со 
положена голема матура или нему рамно училиште; 

2) Едногодишниот курс" за наставници по теле-
сно ,воспитување при Министерството за физичко 
воспитување на народот, одржан во Белград, учи-
лишната 1938/39 година, со претходно завршено 
полно средно училиште со'положена голема матура 
или нему рамно училиште; 

3) Православната богословија во Задар и Ре-
љево, со претходно завршени шест класа средно или 
нему рамно училиште; 

4) Музичкото училиште „Мокрањац" и „Стан-
ковиќ" во Белград, завршено до училишната 1940/41 
година, со претходно завршени шест класа средно 
или нему рамно училиште; 

5) Музичкото училиште „Мокрањац" во Скопје, 
завршено до училишната 1940/41 година, со прет-
ходно завршени шест класа средно или нему рамно 
училиште; 

6) Средното музичко училиште во Љубљана, за-
вршено по 1939 година, со претходно завршено пол-
но средно училиште со положена голема матура или 
нему рамно училиште; 

7) Вишото музичко училиште во Љубљана, со 
претходно завршено полно средно училиште со по-
ложена голема матура или нему рамно училиште; 

8) Државниот конзерватор^ во Љубљана завр-
шен во времето од 1 март 1929 година до 1 септем-
ври 193'9 година, со претходно завршени шест класа 
средно или нему рамно училиште. 

Б. — Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) Едногодишниот виши курс за телесно воспи-
тување при училиштето за телесно воспитување, 
завршен во училишната! 1945/46 година во -Белград, 
со претходно завршено полно средно училиште со 
положена голема матура или нему рамно училиште 
на курсот; 

2) наставниците по предвојничка обука што 
имаат завршено дванаесетмесечно или осумнаесет-
м^зсечно училиште за активни офицери, со претходи 
но завршено полно средно училиште со положена 
голема матура или нему рамно училиште; 

3)1 Едногодишниот наставнички курс. во Нови 
Сад одржан 1945/46 училишна година, со претходно 
завршено полно средно училиште со положена го-
лема матура или нему рамно училиште; 

4) Тригодишното училиште на Црвениот крст за 
медицински сестри во^ Белград, со претходно завр-
шено полно средно училиште со положена голема 
матура или нему рамно училиште; 

5) Воено-политичкото училиште бр. 2 при Упра-
вата за државна безбедност на ФНРЈ, со претходно 
завршено полно средно училиште со положена го-

матура или нему рамно училиште; 
6) Музичкото училиште „Мокрањац" џ „Стан-

ковиќ" во) Белград завршено до времето од 1945 до 

1047 година, сој претходно завршени шест класа 
средно или нему рамно училиште. 

VI 
На факултетска спрема и' одговараат следниве 

училишта: ' 
А - Во предвоената Југославија 

1) Православната богословија во Задар и Ре-
љево, со претходно завршено полно средно учили-
ште со положена голема матура или нему рамна 
училиште; 

2) Музичкото училиште „Мокрањац" и „Стан-
ковиќ" во Белград завршено до училишната 1940/411 
година, со претходно завршено полџо средно учи-
лиште со положена голема матура или нему рамно 
училиште; 

3) Конзерваторијот на Музичката матица во Љу-
бљана, до 1 март 1929 година, без оглед на претход-
ната училишна спрема; 

4) Државниот конзерватор^ во Љубљ-ана, завр-
шен до 1 март 1929 година, без оглед на претходната 
училишна спрема;' 

5) Државниот конзерватор^ во Љубљана завр-
шен, во времето! од 1929 до 1939 година, со претходно 
завршено полно средно училиште со положена голе-
ма матура или нему рамно училиште; 

6) Високото училиште на Државниот конзерва-
тор^ во Љубљана, завршено во времето од 1929 
до 1939 година-, без оглед на претходнава училишна 
спрема; 

7) Завршеното Педагошко одделение на Држав-
ниот конзерватор^ односно на Музичката академија! 
и на Академијата за музика во Љубљана во времето 
од 1929 до! 1941 година, со претходно завршено полно 
средно училиште со положена голема матура или 
нему рамно училиште; 

8) Високото училиште на Државниот конзерва-
тор^ и Музичката академија во Љубљана од 1939 
година и натаму, со претходно завршено полно сред-
но училиште со положена голема мацура или нему; 
рамно училиште. 

Б — Во Федеративна Народна Република Ју^ 
гдолавија 

1) Завршеното Педагошко одделение на Држав-
ниот конзерватор^ односно на Музичката акаде-, 
миј а и на Академијата за музика во Љубљана, во 
времето од 1945 до 1951 година, со претходно завр-
шено полно средно училиште со положена голема 
матура или нему рамно училиште; 

2) Академијата за музика во Љубљана, завршена 
во времето од 1945 година и натаму, со претходна 
завршено полно; средно училиште со по л оженам голе-
ма матура или нему рамно училиште. 

VII 
Воените училишта, курсевите и испитите, завр-^ 

шени за време на отслужувањето на редовниот ка-
дровски воен срок, или на воена вежба, немаат пл-
ешков! ранг. 

VIII 
Рангот на училиштата, курсевите и стручните! 

испити утврдени со ова решение не го одредува Од-ч 
носот на едно училиште спрема друго со цел да се 
признаат некои класови или испити на еден вид) 
училиште за премин односно продолжување на шко-, 
лузањето во друг вид училишта, туку може да ишј 
служи на надлежните органи како основа за опре^ 
делување на стручната спрема при регулирањето^ 
на службеничките односи, пензиите и инвалидни^ 
ките. ' 

Сојузен извршеа совет ^ 
Бр. 1351 

26 јули 1955 година 
Белград 

Претседател : ",.-
на Одборот за просвета^/' 
Родољуб Чолановиќ, с, ЗД 
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452, 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за трговската 

дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
ж и ш лист на ФНРЈ", бр. 37/56), а по претходно 
прибавено мислење од Сојузот на трговските комори 
на Југославија издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВНАТРЕШНАТА. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРГОВ-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИТЕ ДУЌА-

НИ СО РЕДОВНА ПРЕСМЕТКА 

1) Како развиена внатрешна организација на 
^тонските претпријатија, -во смисла на чл. 3 од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-

пријати ја и дуќани, се смета постоењето на поод-
д е л н и служби комер-цијална, Стопанкжо-сметковна 
итн.) што се одделно организирани и внатре на кои 
е спроведена целосна делба на работата но работни 
места. 

Трговските претпријатија што имаат деловни 
единици (продавници, откупни станици, складови 
итн,) мораат да имаат организирана сопствена кон-
,тролна служба. Контролната служба може Да биде 
организирана во рамките на постоечката сметковод-
ствена односно! комерцијална служба или како од-
делно работно место. 

Со правилата на претпријатието се утврдува 
организацијата на поодделни служби и работните 
тоста) во тие служби. 

2) Се смета дека постои целосна делба на рабо-
(Тата вб трговски дуќан со редовна пресметка (во 
натамошниот текот: дуќанот), во смисла на чл. 4 
од Уредбата за дамската дејност и трговските 
'претпријатија п дуќани, ако во трговскиот дуќан 
^ с т о ј а т следни Основни работни места: 

а) работно место на работоводител, 
б) работно место на касиер, 
в) работно место на книговодител (постојан или 

хонорарен), 
г) работни места на продавачи. 
Со( правилата на дуќанот може да се предвиди 

постоен^ и на други работни места (набавувачи, 
магационери, контролна служба итн.). 

3) Книговодството на дуќанот се води во самиот 
дуќан. Советот за стопанство на ^народниот одбор на 
општината може да одобри книговодството да се 
води и во книговодствгно биро (сервис). 

Покрај книговодството според пропишаниот кон-
тен план дуќанот е должен да ги води л пропиша-
ните ^евиденции. Овие евиденции задолжително се 
водат во самиот дуќан. 

4) Со правилата на дуќанот се определува на-
чинот за заменување на времено отсутни лица на 
поодделни работни места работоводител, касиер, 
книговодител, продавач). 

Работоводителот како наредбодавец по финан-
сиското работење не може да го заменува книгово-
дител како сметкополагач. 

Касиерот или лицето што е определено во не-
ррва отсутност да го заменува едино е овластен да 
врши наплати и исплати и да ракува со пари. 

5) (Зо правилата на дуќанот односно со решение 
од со-ветот За, стопанство на народниот одбор на о-п-
штината кожо да се определи во трговското прет-
пријатие во неговите деловни единици во кои ра-
боти! повеќе од едно лице, како и во дуќанот да се 
-бсигури ^ клуч а р ство. 

6) Испитуваното дали се исполнети условите 
ОД точ. 1 и 2 од! оваа наредба се врши по постапка-
та Што му претходи на издавањето одобрение за 
конституирањ-е СчГл. 30 од Уредбата за оснивање 
-претпријатија и дуќани - „Службен лист на ФНРЈ", 

51/9 3) . 
Ј. I) И р ш т а в ^ . ^ дали постоечките трговски 
^ЅдафиЈндаЈа и дуќани ги исполнуваат условите о,д 

точ. 1 и 2, како и проверувањето дали тие во тој 
поглед се придржуваат за одредбите од оваа наред-
ба, го врши инспекцијата за пазаршнтето. 

8) Оваа наредба влегува во сила со денот да 
објавувањето во „Службен ли-ст на ФНРЈ", 

Бр. 6181 
8 август 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

453. 

Врз основа на чл. 22 од Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани „Слу-
жоен лист на ФНРЈ", бр. 37/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА БОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ВО ТРГОВСКИ 

ДУЌАН СО РЕДОВНА ПРЕСМЕТКА 

1) Трговскиот дуќан со редовна пресметка (во на-
тамошниот текст: дуќанот) должеа е, покрај книго-
водство според скусениот ,контен план, да води и: 
следни евиденции: 

. а) евиденција за влезот на стоките според на-
бавната -и продажната цена! и за излезот на стоките 
според продажната цена, како и за сите промена 
на запалите на стоките (вишоци, мањоци, отпишу-
вања и сл.);\ 

б) евиденција за издадените чекови и вирмани, 
односно за исплатите во готови пари преку дневни-
кот на благајната; 

в) евиденција за излезот и влезот на амбала-
жата според видовите, количината и вредноста. 

Евиденцијата што се води според точ. а) мора 
да ги содржи л! сите подоцнежни: измени на цените 
на стоките на з а ш е (покачување и намалување на 
цените). 

Ако книговодството се води во самиот дуќан и 
ако е организирано така во потполност да ги; дава 
податоците од претходниот став, дуќанот не е дол-
жен: да веди одделни евиденции. 

2) Како документација за книжење во евиден-
циите од претходната точка служат: 

а) фактурата (сметката), со која се правдаат 
видовите и количините на стоките и фактурната 
вредност; 

б) документот (приемница, доставница итн.), со 
кој се потврдува приемот на стоките во дуќанот; 

в) оригиналните документи за исплата на изда-
тоците што ги товарат материјалните трошоци; 

г) документот за определената продажна цена 
(калкулација) кој задолжително се составува пред 
пуштање на стоките во продажба; 

д) документот за измена на цените (намалува-
ње односно покачување) од кој мора да се види: 
дека до промената на цените дошло врз основа на 
заклучок од управниот одбор, количината и видот, 
на стоките за кои се вршат измени на цените, по-
ранешната продажна цена, новата продажна цена, 
износот на разликата меѓу поранешната и новата! 
продажна цена и потпис од членовите на комиси-
јата одговорна за правилноста на пописот и пре-
сметката на разликите во цената на стоките за кои 
се врши измена на цените. 

Со правилата на дуќанот се определува начинот, 
за измена на цените за селскостопански производи 
и други лесно расифшви стоки;/ 

ѓу документот за отпишување на стоките пора-
ди кало, растур, кршење и расипување, кој мора да 
ги содржи истите податоци како и документот за 
измена на цените предвиден под д); 

е) документот (комисиски записник) за утврде-
ните вишоци и мањоци на стоките. 

Со правилата на дуќанот се определува постап-
ката з а утврдување на вишоците л маљоците на 
стоките; 
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ж) парагон блоковите што служат како доку-
мент за правдање поодделни видови и количини 
стоки, како и поодделни цени според кои стоките 
му се продадени на потрошувачот. 

Советот за стопанство на народниот одбо-р на оп-
штината може, по предлог од околиската трговска 
комора, поодделни видови дуќани да ослободи од 
обврската за водење парагон блокови; 

з) дневниот рекапитулар (извештај за прометот 
на стоки), што го составува каеиерот врз основа на 
парагон или каса блоковите што служат како до-
кумент за висината на дневниот пазар (прометот 
на стоки)!. Овој рекапитулар го контролира и заве-
рува со свој потпис рабатов одите л от на дуќанот. 

3) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од денот што ќе го определи советот за 
стопанство на народниот одбор на општината, а нај-
доцна од 1 октомври 1955 година. 

Бр. 6955 
8 август 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретшќ, с. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ДОСЕГА-
ШНИОТ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА ФНРЈ ВО ТУРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-

БАСАДОР НА ФНРЈ ВО ТУРЦИЈА 
I 

Се отповикува 
Миша Павичевиќ од должноста на вонреден и 

ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Турција. 

II 
Се назначува 
Драгомир Вучиниќ, досегашен вонреден и опол-

номоштен амбасадор на ФНРЈ во Австрија, за вон-
реден и ополномошен амбасадор на Федеративна' 
Народна Република Југославија во Турција. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 17 

14 јули 1955 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог, 
од Државниот секретар за надворешни работи до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-

ШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БЕЛГИЈА 

I 
Се назначува 
Маријан Баришиќ, вонреден пратеник; и опол^ 

помошен министер на ФНРЈ во Белгија да 
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ден и ополномошен амбасадор на Федеративна На-
родна Република Југославија во Белгија. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 19 

19 јули 1955 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ДОСЕГА-

ШНИОТ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБА-
САДОР НА ФНРЈ ВО ИТАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУ-

ВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН 
АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ИТАЛИЈА 

I 
Се отповикува 
Др Павле Грегориќ од должноста на вонреден 

и ополномошен амбасадор на Федеративна Народ-
на Република Југославија во Италија. 

II 
Се назначува 
Др ,Дарко Чернеј, досегашен вонреден пратеник 

и ополномоштен министер на ФНРЈ во Шведска, за 
вонреден и опол,номошен а-мбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Италија, 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќа 

го изврши овој указ. 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 18 

14 јули 1955 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Брез-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
чЛ. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог ед 
Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува ! 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 

ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 
I ТАЈЛАНД 

I 
Се назначува 
Крсто Булајиќ, вонреден и ополномоштен амба-

чсздор на ФНРЈ во Бурма за вонреден пратеник и 
ополномоштен министер на Федеративна Народна 
Републиката Југославија во Тајланд со седиште во 
Рангун. 1 

И ' 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го иЈз̂ рФѓш ужѕвз. 
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III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 20 
12 август 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 51 од 29 јуни 1955 година објавува: 
Одлука за разрешување од судиска должност 

на судиите на Вишиот стопански суд, окружните 
суд:" и и окружните стопански судови; ' 

Одлука за избирање судии на окружните су-
дови и окружните стопански судови; 

Одлука на Народната скупштина на НРС за 
одобрување Правилата на Здружението на градеж-
ните и градежно-занаетчиските претпријатија на 
НР Србија. 

Во бројот 52 од 2 јули 1955 година објавува: 
- Решение за ставање под заштита на државата 

славонските храстови од карактер на природни рет-
кости ; 

Одлука за измена на називот, определување на 
задачите и органите на управувањето на Онколо-
хикиот диспанзер во Белград; 

Деновине за надоместок на шумската штета во 
шумите на територија на НР Србија; 

Исправка на Правилникот за извршување За-
конот за пасиштата на општонародниот имот. 

Во бројот 53 од 4 јули 1955 годиан објавува: 
Упатство за извршување на Одлуката за фор-

мирањето, управувањето и користењето на фондот 
за унапредување на шумарството. 

Во бројот 54 од 9 јули 1955 година објавува: 
Упатство за распоредот и ракувањето, употре-

бата и евиденцијата на шумските жигови; 
Решение за Републичката изборна комисија на 

НРС за распишување дополнителни избори за изби-
рањето на народен пратеник на Соборот на про-
изводителите на Народната скупштина на НР Ср-
бија. 

Во бројот 55 од 16 јули 1955 година објавува: 
Закон за спроведување уредувањето на општи-

ните и околиите; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

буџетот на НР Србија (Републичкиот буџет) за 
1955 година; 

Одлука за бројниот состав на народните одбори 
на новите околии и бројот на одборниците што го 
избираат народниот одбор на постоевте околии и 
градови во народните одбори на новите околии; 

Одлука за процентот на годишниот данок на 
доход од селскостопанското домаќинства што ќе 
се наплатува во третото тримесечје на 1955 год: .„а. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕНУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ . 
' „Народно новине", службени лист Народне Ре-
публико Хрватско, во бројот 28 од 18 јуни 1955 го-
дина објавуваат: 

Правилник (за студентската пракса на вишите 
педагошки: школи. ! 

Во бројот 29 од 25 јуни 1955 година објавуваат: 
Указ за прогласување Измените и дополнени-

јата на Општествениот план на НР Хрватска за 
1955 година; 

Указ за прогласување на Законот за морското 
рибарство; 

Одлука за ставање вон сила на Одлуката за 
основните начела на општественото управување со 
школите; 

Одлука за начинот и условите за оснивање нови 
народни осумгодишни училишта и гимназии и отво-
рање виши класови во нижите гимназии што по-
стојат; 

Препорака за унапредување на општественото 
управување со училиштата; 

Одлука за расподелба делот на добивката на 
градежните и монтажните претпријатија што се 
одвојува за станбената изградба; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избирање народен пратеник на Соборот на про-
изводителите на Соборот на НР Хрватска; 

Решение за распишување повторен дополните-
лен избор за избирање народен пратеник во Со-
борот на производителите на Саборот на НР Хр-
ватска; 

Во бројот 30 од 30 јуни 1955 година објавуваат: 
Одлука за определување бројот на судиите во 

Врховниот суд на НР Хрватска и окружните судови 
на подрачјето'на НР Хрватска; 

Одлука за определување бројот на судиите во 
Вишиот стопански суд на НР Хрватска и окру-
жните стопански судови на подрачјето на НР Хр-
ватска; 

Одлука за доделување почесна пензија и по-
стојана помош; 

Правилник за составот на Советот за просвета, 
наука и култура; 

Решение за назначување членови на Советот 
за просвета, наука и култура на НР Хрватска; 

Правилник за спортскиот риболов на море; 
Решение за распишување дополнителни избори 

за избирање народен пратеник во Републичкиот со-
бор на Саборот на НР Хрватска. 

Во бројот 31 од 8 јули 1955 година објавуваат 
само одлуки на народните одбори. 

Во бројот 32 од 15 јули 1955 година објавуваат: 
Правилник за видот и минимумот на технич-

ката опрема на претпријатијата за промет со от-
падоци; 

Наредба за определување на народните одбори 
што осниваат комисии за полагање на испити за 
квалифициран и висококвалифициран работник на 
хемиско-фармацеутскв-биол ошката струка; 

Наредба за определување народните одбори што 
осииваат комисии за полагање на испити за квали-
фициран и висококвлифициран работник на хеми-
ската струка; 

Наредба за определување народните одбори што 
оснизаат комисија за полагање на испит за квали-
фициран и ви с око кв а л ифициран работник во екс-
плоатацијата на шумите и во дрвопреработувачката 
струка. 

С О Д Р Ж И Н А : 
' Страна 
450. Одлука за опитното производство на сто-

панските организации 685 
451. Решение за дополнение на Решението за 

ра,нгот на училиштата, курсевите и струч-
ните испити \ 687 

452. Наредба за внатрешната организација на 
трговските претпријатија и трговските 
дуќани со редовна пресметка 690 

453. Упатство за водење евиденција во тргов-
ски дуќан со редовна пресметка 690 

И з д а в а ч ! ^ С л у ж б е н ЛИСТ в а Ф Н Р Ј 9 - . н о в н н с к о - и з давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќ% 
М а р к а бр. 9. - Д и р е к т о р м о д г о в о р е в у р е д н и к О д о бодан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќ Марка бр. 
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