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Цена на овој број е 40.— дин. - Прет^ 
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дин., а за странство 2500.— динари. 
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534. 
Врз осно-ва на одделот II од Одлуката за по-

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

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

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 
Член 1 

Во Уредбата за управување со станбените згра-
ди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2Ф/54) членот 78 
се менува така што да гласи: 

„Куќниот совет може со цел за поправка и одр-
жување на зградата да склучи заем кај банката. 

Куќниот совет на зграда во приватна сопстве-
ност може со банката да склучи договор заради 
обезбедување на заемот да се. стави хипотека - на 
зградата и на земјиштето на кое се наоѓа зградата. 

За склучување заем и за ставање хипотека по-
требна е претходна согласност од станбената управа. 

Износот на заемот банката ќе му го исплатува 
непосредно на изведувачот на работите на поправ-
ка и одржување на зградата, и тоа на начинот и 
под условите што се предвидени со прописите за 
плаќање на градежните работи. 

Приватниот сопственик на зградата има право 
од куќниот совет и од банката да бара податоци за 
потрошувачката на склучениот заем. 

Приватниот сопственик на зградата има право 
да бара бришење на хипотеката за износот на за-
емот што е потрошен за други цели, а не за целта 
за поправка или одржување на зградата. 

Отплатата на заемот се врши од амортизацио-
ниот фонд на зградата и од фондот за одржување 
на зградата." 

Член 2 
е 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 325 

7 октомври 1957 година 
Белград 

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

535. 
Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во 

врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот 
закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 
2 од Уредбата за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВО НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВ!^ 

ЈА ВО РЕПУБЛИКАТА ТУНИС 
1. Се отвора пратеништво на Федеративна На-

родна Република Југославија во Републиката Тунис. 

2. Државниот секретар За надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
да се смета дека пратеништвото на Федеративна 
Народна Република Југославија во Тунис е форми-ѕ 
рано на 19 февруари 1957 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 314 

2 октомври 1957 година 
Белград 

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

536. 
Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во 

врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот 
закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 
2 од Уредбата за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВО НА ФЕДЕк 
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВ^ 

ЈА ВО КРАЛСТВОТО МАРОКО 
1. Се отвора пратеништво на Федеративна На^ 

род,на Република Југославија во Кралството Ма-
роко ОД. ,седиштаво Рабат. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 315 

2 октомври 1957 година 
Белград 

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

537, 
Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во 

врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот 
закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 
2 од Уредбата за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВ!^ 
ЈА ВО ШВАЈЦАРИЈА НА СТЕПЕН НА АМБА-

^ САДА 
1. Пратеништво^ на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија во Швајцарија се подига на 
Лепен на амбасада^ , -
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2. Државниот секретар за иајдвоѕрешни рабогш 
ќе преземе мерки потребни за извршувана на оваа; 
одлука. 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 318 

2 октомври 1957 година 
Белград 

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

I. В о 
редниот бро1 б одредбата под г) се брише, 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
(објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". Р. п. бр. 326 
7 октомври 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

538. 
Врз основа на членот 79 став 1 тон. 1 и в, во 

врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот 
закон и членот 23 став 3, во врска со членот 6 став 
2 од Уредбата за организацијата и работана на Со-
јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО КАМБОЏА НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија во Камбоџа се подига на сте-
пен на амбасада. Постојаното седиште на прет-
ставништвото и натаму ќе биде во Ингун. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
што подигањето на пратеништвото на степен на 
амбасада се смета од 24 август 1957 година, како ден 

.на заедничкото соопштение на двете влади за тоа. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 316 
2 октомври 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

540. 
Врз основа на ставот 3 главата XXVIII од Со-

јузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува " 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕ-
СТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА 
ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-

ТО СТОПАНСТВО 
1. Во Одлуката за измени - и дополненија на 

Одлуката за надоместокот (регресот) при купува-
њето на вештачко ѓубре и средства за заштита на 
растенијата за потребите на селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/57) во точката 1 
под 3) по текстот под д) се додава нов текст под ѓ) 
и е), кој гласи: 

,,г) суперфосфат 18% 7.500 
е) хиперфосфат — мелени сурови фос-

фати (28—30% Рг 0в), вкупна фос-
форна киселина, финска на меле-
њето 110—120 7.500". 

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

Р. п. бр. 332 
7 октомври 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

539. 
Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 

јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ"! 
бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ 

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 
1. Во Одлуката за утврдување подрачјата на 

окружните и околиските јавни обвинителства 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56) во точката I 
под „В. Во Народна Република Словенија" ред-
ниот број 3 под а) се менува и гласи: 

,,а) Околиското јавно обвинителство во Љубља-
на за подрачјата на околиските судови во Љубља-
на, Гросупље, Камник и Ракек;". ф 

2. Во редниот број 3 се додава нова одредба под 
г), која гласи: 

,,г) Околиското јавно обвинителство во Кочев-
Је за подрачјето на Околискиот суд во Кочевје." 

541. 
Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИНЕ 

КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 
1. Во Одлуката за задолжителната' резерва- на 

банките кај Народната банка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56) точката 6 став 2 се менува и 
гласи: 

„Во основицата за определување височината на 
задолжителната резерва на банките' влегуваат д 
средствата на општествените инвестициони фон-
дови, на фондовите за унапредување на одделни 
области од стопанството, на фондовите за креди-
тирање на станбената изградба, како и буџетските 
и другите средства наменети за финансирање на 
инвестициите од локално значење. Во оваа осно-
вица не влегуваат средствата добиени со кредит 
од Народната банка." 

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

Р. п. бр. 329 
7 октомври 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

С^^озтар. Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 
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542. 
Врз основа на одделот 4 главата XVI од Соју-

зниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА КРЕДИТИТЕ И 
СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА 
1. Во Одлуката за интересните норми на креди-

тите и средствата на банките кај Народната банка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/56) во точката 5 
се додава нов став 3, кој гласи: 

„Банките немаат право на надоместок за креди-
тите што им ги одобруваат на народните одбори 
без интерес или по интересна норма од 5% или по-
ниска од 5% годишно. По исклучок, надоместокот 
ќе се одобрува и за овие кредити ако обврските на 
народните одбори го надминуваат износот на не-
искористените локални општествени инвестициони 
фондови, намален за делот депониран во задолжи-
телната резерва, та банките за тие кредити кори-
стат други депозити или кредит кај Народната 
банка." 

2. По точката 5 се додава нова точка 5а, која 
гласи: 

„5а. На надоместок од претходната точка не-
маат право банките што ги оснива Сојузниот из-
вршен совет ако во приходите од интересот на кре-
дитите код тие го одобруваат учествува општестве-

, ната заедница." 
3. Во точката 6 став 1 место зборовите: „од 

претходната точка" се ставаат зборовите: „од точ-
ката 5 на оваа одлука". 

. 4. Точката 8 се менува и гласи: 
„Народната банка им го одобрува на банките 

надоместокот во смисла на оваа одлука на товар 
на сојузниот интерес преку посебна сметка — „Ре-
фундиран интерес на банките, штедилниците и за-
другите". 

Барањето за надоместок на интересот И се под-
несува на Народната банка најдоцна до 30 јуни 
текуштата година за претходнава година." 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 328 
Ц октомври 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

543. 
Врз основа на членот 140 став 1 точка 8 од 

Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА КОМУ-

НАЛНИТЕ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
1. Комуналните банки и штедилниците, како и 

Задружните штедилници и повисоките деловни ор-
ганизации на тие штедилници (во натамошниот 
текст: банките и штедилниците), ја вршат распо-
делбата на своите приходи според одредбите на 
оваа одлука. 

2. Приходи на банките и штедилниците се ин-
тересите по дадените кредити, провизиите и тро-
шоците што банките и штедилниците ги наплату-
ваат за услугите во банкарските работи и други 
приходи. 

3. Расходи на банките и штедилниците се инте-
ресите, провизиите и трошоците што банките и 

штедилниците ги плаќаат, личните и материјал^ 
нито издатоци и други расходи. 

4. Годишниот план на приходите и расходите 
на комунална банка го одобрува" народниот одбор 
кој ја основал банката. а 

Годишниот план на приходите и расходите на 
штедилница односно на задружна штедилница го 
одобрува народниот одбор на општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на штедилницата. 

Годишниот план на приходите и расходите на 
повеќе деловни организации ,на задружни ште-
дилници го одобрува републичкиот државен секре-
таријат за работи на финансиите. 

5. Банките и штедилниците ја свршат аморти-
зацијата на вредноста на основните средства на 
начинот и во износите предвидени во годишниот 
план на приходите и расходите. Трошоците за одр-
жување на основните средства ги товарат редови 
ките материјални расходи. 

6. Банките и штедилниците не плаќаат интерес 
на основните средства. 

7. Од остварениот вишок на приходите над ра-
сходите, според годишната завршна сметка, бан-
ките и штедилниците најпрво издвојуваат придо-
нес за резервниот фонд во износ од 15% од оства-
рениот вишок на приходите над расходите, со тоа 
обврската да престанува кога фондот ќе биде 
остварен во височина од 10% од вкупно дадените 
кредити (заеми) според состојбата искажана во го-
дишната завршна сметка. 

8. Остатокот на вишокот на приходите над ра-
сходите, по подмирувањето на придонесот за резер-
вниот фонд, се оданочува со сојузен данок на до-
бивка. 

9. По издвојувањето на сојузниот данок на доч 
бивка банките и штедилниците ги издвојуваат ану-
итетите по заемите за инвестиции. 

10. По издвојувањето на износот на сојузниот 
данок на добивка и ануитетите, комуналните б^н-
ки од вишокот на приходите издвојуваат придо-
нес за општествените инвестициони фондови и бу-
џетите, според инструментите што ќе ги определи 
народниот одбор кој ја основал комуналната банка. 

По издвојувањето на износот на сојузниот да-
нок на добивка и ануитетите, штедилниците и 
задружните штедилници од вишокот на приходите 
издвојуваат придонес за општествените инвести-
циони фондови и буџетите, според инструментите 
што ќе ги определи народниот одбор на опитов а-
та на чие подрачје се наоѓа седиштето на штедил-
ницата. 

ф Повеќе деловни организации на задружни ште-
дилници по издвојувањето на износот на сојузниот 
данок на добивка и ануитетите, од вишокот н-а 
приходите издвојуваат придонес за општествените 
инвестициони фондови и буџетите според инстру-
ментите што ќе ги определи републичкиот извршен 
совет. 

Органите од претходните ставови можат да ги 
ослободат банките и штедилниците од обврските 
за издвојување придонес за општествените инве-
стициони фондови и буџетите и да им определат 
намена на овие средства. 

11. Остатокот на вишокот на приходите по на-
мирувањето на обврските од точ. 8, 9 и 10 од оваа 
одлука претставува средства за самостојно распо-
лагање на банките и штедилниците. 

Средствата од фондот за самостојно распола-
га.ње банките и штедилниците првенствено ги на-
менуваат за инвестициони цели или за внесување 
во фондот на обртните средства. 

12. Со статутот на банките и штедилниците се 
утврдува кои фондови имаат банките и штедилни-
ците, начинот за расподелба на средствата за са-
мостојно располагање на фондови, како и употре-
бата на средствата на тие фондови. 

13. Резервниот фонд на банките и штедилни-
ците служи за покритие на ненаплатиѕвите побару-
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вања на надоместоците во врска со начелото за 
материјална одговорност на банките и штедилни-
ците како и за покритие на интерните пресметков-
ни разлики и на вишокот на расходите над при-
ходите. 

14. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престануваат да важат одредбите на 
Одлуката за расподелба на приходите на банките 
де штедилниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/56 и 1/57), што се однесуваат на комуналните 
банки и штедилниците. 

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1957 година. 

Р.п. бр. 327 
и октомври 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

544. 
Врз основа на точката VII од Одлуката за ра-

споделба на вкупниот приход на новинските и 
(издавачките претпријатија („Службен лист на 
,ФНРЈ", бр. 18/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ 
ОД ДОБИВКАТА ШТО ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ГО ИЗДВОЈУВААТ ЗА ФОНДОТ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

1. Делот за фондот за унапредување на издавач-
ката дејност што се должни издавачките претпри-
јатија да го издвојат од делот на добивката што му 
одговара на сојузниот данок на добивка во смисла 
на точката VII од Одлуката за расподелба на вкуп-
ниот приход на новинските и издавачките претпри-
јатија, изнесува 50% од вкупниот износ на тој дел 
од добивката. 

2. Ова решение влегува во сјила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува и за целата 1957 година. 

Р. п. бр. 330 
октомври 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

545. 
Врз основа на членот 27 од Законот за одлику-

вањата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/55), Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ НА ЗНАЧКАТА „НА ОД-

ЛИЧЕН СТРЕЛЕЦ" 
1. Во Југословенската народна армија се уста-

новува значка „На одличен стрелец", -што им се до-
делува на војниците и питомците на подофицерски-
то училишта како знак на признание за постигнат 
одличен успех во стрелање од пешадиско оружје. 

^/Значката „На одличен стрелец" е во тркале-
ска форма, со пречник од 39 мм. Значката има две 
лица, На значката се вцртани три релјефни кон-
центрични крута со точка во средината, во која се 
сечат вертикалната и хоризонталната линија што 
ти врзуваат круговите. При врвот на горната поло-
вина, под работ, релјефно е испишано „На одличен 
(Стрелец", и тоа на едната страна од значката со 
кирилица, а на другата страна со латиница. При 
Дното на значката се наоѓа релјеф но изработено л от-
вор ово ветче, две вкрстени пушки и цевки на ми-
нофрлач и митролез што го појавуваат ловоровото 

ветче. Значката е изработена од следи јадна легура 
со златна патинација. 

Значката виси на панделка која ги има'боите на 
државното знаме, а е сложена во вид на рамностран 
триаголн,ик чии страни се долги 46 мм. 

3. Значката „На одличен стрелец" се доделува 
по исполнувањето на пропишаните услови во стре-
лање во тек на определениот период од служењето 
на воениот срок односно школувањето. Значката се 
доделува пред строј. На" едно лице значката може 
да му се додели само еднаш. 

4. Предлог за доделување значка „На одличен 
стрелец" поднесува надлежниот старешина во ранг 
на командир на чета. 

Значката „На одличен стрелец", на предлог од 
претходниот став, ја доделува командантот на полк, 
на него рамен или повисок старешина. 

5. Податокот за доделување на значката „На 
одличен стрелец" им се убележува на војниците во 
нивната воена книшка при отпуштањето од слу-
жењето на воениот срок, а на питомците — во ле-
гитимацијата, по завршетокот на школувањето. 

6. Значката „На одличен стрелец" се носи на 
левата страна од градите. Таа може да се носи во 
сите прилики за време на службата во Југословен-
ската народна армија, како и во граѓанство. 

За значката „На одличен стрелец" не постои 
знак (врвца). 

7. Лицата осудени на казна строг затвор^ затвор 
или привремено ограничување на граѓанските пра-
ва, за време на издржувањето на казната немаат 
право да ја носат значката „На одличен стрелец". 

8. По смртта на лице на кое му е доделена 
значка установена со оваа наредба, семејството ја 
ѕадржува значката, но членовите на семејството 
немаат право да ја носот. 

9. Се овластува началникот на Генералштабот 
на Југословенската народна армија да ги пропише 
условите од точката 3 на оваа наредба за здобива-
ње со правото на значката „На одличен стрелец"^ 

10. Одликувањата „На одличен стрелец" доде-
лени врз основа на Наредбата за воведување и до-
делување одликување „На одличен стрелец" оста-
нуваат во важност, но се сметаат како значки, а не 
како одликувања. 

11. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанувала важи Наредбата за воведување и до-
делување одлик,ување ,.На одличен стрелец" („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/53). 

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

Р.В.П. бр. 52 
26 септември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народната одбрана 
генерал на армија, 
Иван Гошњак, с. р. 

546. 
Врз основа на точката( 1 став" 3 од Одлуката 

за пресметување разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а во 
врска со планот 7 оддел I став А под а) танка 6 
алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите 
во надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
Комитетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-

тување на разликата во цените при извозот и 
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увозот на определени производи и услуги („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 21/57 и 40/57) во точката 
I во одделот А во гранката 216 — Домашна пре-
работка на селскостопански производи,^ текстот 
Под 1 се менуа и гласи: 

„1. Сува слива Ј 1,00", 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите на извоз склучени од 
тој ден. 

П. бр. 345 
б октомври 1967 година 

Белтрад 
Го заменува Претседателот 

на Комитетот за надворешна трговија 
Државен цотоекретар, 

Ивица Гретиќ, с. р. 

548. 
Врз основа на точката 1 под 1 од Одлуката за 

овластување Одборот за просвета да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/54) и членот 13 точка 5 алинеја 1 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретарија-
тот за просвета и култура на Сојузниот извршен 
совет, со согласност од Одборот за просвета и 
култура на Сојузниот извршен совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАНГОТ НА 

ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ 
1. Во Решението за рантот на школите и кур-

севите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52) во 
одделот I под А точката 3 се брише. 

2. Во оделот IV под А точката 62 се менува 
и гласи: 

„52) положен испит за чин на активен офицер 
или активен нижи веон чиновник Од IV класа, 
со претходно завршено подофицерско училиште 
во предвеона Југославија". 

Бр. 2411 
9 ав1густ 1957 година 

Белград 
Секретар 

за просвета и култура 
на Сојузниот извршен совет1! 

Богдан Осолник, с. р. 

547. 
Врз основа на точката I под 1 од Одлуката за 

овластување Одборот за просвета да донесува ре-
шенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54) 
и членот 13 точка 5 алинеја 1 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките ортани на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за просвета и 
култура на Сојузниот -извршен совет, со согласност 
од Одборот за просвета и култура на Сојузниот из-
вршен совет, донесува 

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

КУРСЕВИТЕ И СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ 
1. Во Решението за дополнение на Решението 

за рангот на училиштата, курсевите и стручните 
испити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/55) во од-
делот I под Б во точката 4 место зборовите: „за 
дентисти, помошни медицински лаборант и лекар-
ски лаборант" се ставаат зборов-ите: „за помошни 
медицински лаборант!! и апотекарски лаборанти". 

2. Во одделот II под В во точката 5 место збо-
ровите: „за дентисти асистенти-техничари" се ста-
ваат зборовите: „за забарски асистентки (инструмен-
тарки)", а место зборовите: „лекарски лабораети" 
се ставаат зборовите: „апотекарски лаборанти". 

Бр. 2422 
9 автуст 1957 година 

Белград 
Секретар 

за просвета и култура 
на Сојузниот извршен совет, 

Богдан Осолник, с. р. 

549. 
Врз основа на точката I под 1 од Одлуката 

за овластување Одборот за просвета да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузи 
ниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/54) и чланот 13 точка 5 алинеја 1 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата: 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретарија-
тот за просвета и култура на Сојузниот извршен 
совет, со согласност од Одборот за просвета и 
култура на Сојузниот извршен совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНУВА^ 
ЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ 

И КУРСЕВИТЕ 

Во Решението за дополнување на Решението! 
за рангот на школите и курсевите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 42/52) во одделот III под В точката 
5 се менува и гласи: 

„5) Положен испит за' чин на активен офицер 
во ЈНА од страна на активен подофицер на пред-е 
воена Југославија пред Комисијата за офицерски 
испити на ФНРЈ." 

Бр. 2421 
9 август 1957 година -

Белград 
Секретар 

за просвета и култура 
на Сојузниот извршен совету 

Богдан Осолник, с. р-

550. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-ч 

венските стандарди, за сојузните прописи за кваи 
литетот на производите и за производителите спе-4 
цификации („Службен лист на ФНРЈ44, бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЧНИ 

ПОДНОШКИ НА ШИНСКИТЕ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Кочна подлошка со една влошка — 

тип I — за железнички возила од 
нормален колосек. Диспозиција — Ј1ЈЅ Р.С3.010 

Кочна подношха со една влошка ^ 
тип II — за железнички возила од 
нормален колосек. Диспозиција - Ј1ЈЅ Р.С3.011' 

Кочна подношка" со една влошка — 
тип I — за железнички возила ко-
лосек 760 мм. Диспозиција - ЛЈЅ Р.С3.015 
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Копна подлошка со една влошка — 
тип II — за железнички возила ко-
лосек 760 мм. Диспозиција - — Ј1ЈЅ Р.03.016 

К очна подношка со две влошки за 
железнички возила од нормален ко-
лосек. Диспозици,ја — - — — ЈХЈЅ Р.С3.020 

Кзчна подлошка со две влошки за " 
железнички возила колосек 760 мм. 
Диспозиција - - - - - - Ј1ЈЅ Р.С3.025 

Кочна подношка со една влошка за 
железнички возила од нормален ко-
лосек. Држач на кочна подлошка, 
тип X — — — — — — — — ЈТЈЅ Р.СЗ.030 

Кочна подношка со една влошка за 
железнички возила од нормален ко-
лосек. Држач на кочна подношка, 
тип XI — — — — — — — — ЈХЈЅ Р.СЗ.031 

Кочна подношка со една подлошка за 
железнички возила колосек 760 мм. 
Држач на ко^на подношка, тип I ЈХЈЅ Р.СгЗ.035". 

К очна подношка со една влошка за 
железнички возила колосек 760 мм. 
Држач на кочна подношка, тип II Ј1ЈЅ Р.С3.036 

Кочна подношка со две влошки за 
железнички возила од нормален ко-
лосек. Држач на кочна подношка Ј1ЈЅ Р.С3.040 

Копна подношка со две влошки за 
железнички возила колосек 760 мм. 
Држач на кочна подлошка — — ЈТЈЅ Р.СхЗ.045 

К очна подношка со една влошка за 
железнички возила од нормален ко-
лосек. Влошка на кочна подношка Ј1ЈЅ Р.С3.050 

Кочна подношка со една влошка за 
железнички возила колосек 700 мм. 

Влошка на кочна подношка — — Ј1ЈЅ Р.С3.055 
Почна подлошка со две' влошки за 

железнички возила од нормален ко-
лосек. Влошка на кочна подношка ЈТЈЅ Р.03.060 

Кочна подлошка со две влошки за 
железнички возила колосек 760 мм. 
Влошка на кочна подношка — — Ј1Т'Ѕ Р.03.065 

Кочна подношка со една влошка за 
железнички возила од нормален ко-
лосек. Клинец за зацврстување на 
влошката - - - - - - - Ј1ЈЅ Р.С-3.070 

Кочна подношка со една влошка за 
железнички возила колосек 760 мм. 
Клинец за зацврстување на вло-
шката - - - - - - - - ЈТЈЅ Р.ОЗ.075 

Копна подношка со две влошки за 
железнички возила од нормален ко-
лосек. Клинци за зацврстување на 
влошките — "— — — — — — ЈТЈЅ Р.С3.080 

Копна подлошка со две влошки за 
железнички возила колосек 760 мм. 
Клинци за зацврстување на вло-
шките - - - - - - - . - Ј Ш Р.ОЗ.085 

Кочни подношки со една или две 
влошки за железнички возила. Ка-
паци за држачи на влошки — — Ј1ЈЅ Р.03.090 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија вза 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1958 година. 

Бр. 3969 
2 октомври 1957 година 4 " ' 

Белград 
\ Претседател 

на Сојузната комисија за стандар-
дизација, ' 

инж. Славољуб Виторовиќ, о. р, 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Упатството за усло^ 
вите за одобрување инвестициони заеми за изград-
ба на кошеви за пченка без конкурс, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/57. се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава. 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ,ОДОБРУ-
ВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ЗА ИЗГРАДБА 

НА КОШЕВИ ЗА ПЧЕНКА БЕЗ КОНКУРС 
Во точката V во третиот ред наместо ,ДО%" 

треба да стои „5%". 
Од Југословенската инвестициона банка, 2Ј. 

септември 1957" година, Белград. 

У К ^ З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на пред^ 
лог од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА П ДЕЛ ОД УКАЗОТ 
БР. 10 ОД 20 АВГУСТ 1957, ШТО СЕ ОДНЕСУВА 
НА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА ВОНРЕДНИОТ ПРАч 
ТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА! 
ФНРЈ ВО ДАНСКА, - И З А НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО ДАНСКА 
I 

Со става вон ,сила II дел на Указот бр. 10 од " 
20 август 1957, со кој ЈБубо Илиќ, досегашниот 
амбасадор во Државниот секретаријат за надворе-
шни работи, е назначен за вонреден пратеник и 
ополномоштен министер на ФНРЈ во Данска. 

II 
Се назначува: 
Љубо Илиќ за вонреден и ополномоштен амба^ 

садор на Федеративна Народна Република Југо- -
славија во Данска. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

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

27 септември 1957 година 
Белград 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републико Србије? 

Во бројот 40 од 14 септември 1957 година објавува! 
Правилник за извршување на Законот за фон-

дот за социјални установи на Народна Република 
Србија. 

Во бројот 41 од 21 септември 1957 година обја-
вува: 

Наредба за определување краишта што зиме се 
сметаат отсечени од сообраќајот; 

Правилник за внатрешното уредување, работата 
. и вршењето на .ветеринарна контрола во комунал-

ните кланици; 
Ценовник за надоместување на шумските штети. 
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Во бројот 4)2 од 28 септември 1957 година обја-
вува: 

Правилник за установување и водење на рибари 
скиот катастар. 

Во бројот 43 од 5 октомври 1957 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за платите на работниците на Картографскиот за-
вод „Геохарта" во Белград; 

Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за полагање испити на приватните ученици. 
НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
" „Народно новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватска во бројот 43 од 7 септември 1957 
година објавуваат: 

Решение за прогласување на Клиничката бол-
ница на Медицинскиот факултет на Свеучилиштето 
во Загреб за установа со самостојно финансирање; 

Решение за оснивање Ветеринарна станица Ле-
вањска Варош. 

Во бројот 44 од 13 септември 1957 година обја-
вуваат: 

Решение за оснивање Здравствена станица во 
Славонски Шамац; 

Исправка на Законот за избирањето и отпови-
кот на одборниците на народните одбори. 

Во бројот 45 од 20 септември 1957 година обја-
вуваат: 

Уредба за оснивање Комисија за физичка кул-
тура; 

Решение за разрешување од должност и за име-
нување дон член на Советот за култура и наука на 
Народна Република Хрватска; 

Решение за оснивање Ветеринарна станица 
Обровац. 

Решение за оснивање Дом за народно здравје 
во Подравсха Слатина; 

Решение за оснивање Индустриска здравствена 
станица во Белишќе. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републико Словеније" во 
бројот 27 од 31 јули 1957 година објавува: 

Уредба за извршување на Законот'за управу-
вањето и стопанисувањето со имотот на бившите 
аграрни заедници; 

Уредба за сечење на шумско дрво; 
Уредба за извршување на Законот за шумските 

фондови; 
Одлука за собирањето, расподелбата и употре-

бата на приходите од сечењето на дрва во приват-
ните и задружните шуми; 

Одлука за Посебните услови за оснивање прет-
пријатија на подрачјето на шумските и дрвните 
^стопанства 

Упатство за организација на шумарската слу-
жба во околиите и општините; 

Решение за разрешување и именување секретар 
за урбанизам, станбена изградба и комунални ра-
боти. 

Во бројот 28 од 8 август 1957 година објавува: 
Наредба за почетокот на работата на Окру-

жниот суд во Љубљана за подрачјето на Околи-
скиот суд во Кочевје и за пренесување на работите 
од Окружниот суд во Ново Место на Окружниот 
суд во Љубљана; 

Наредба за почетокот на работата на Окружни-
от суд во Љубљана за подрачјето на Околискиот суд 
во Ракек и за пренесување на работите од Окру-
жниот суд во Копер на Окружниот суд во Љуб-
љана; 

Наредба за заштитените земјишта на подрач-
јата на општината Цеље; 

Упатство за техничките прописи за калкула-
ција и за изработка на претсметката за градежни 
работи; 

Објава од Републичката изборна комисија на 
НРС за потврда на кандидатурата за изборите на 

народен пратеник во Републичкиот собор на Наг-
радната скупштина на Народна Република Сло-
венија. 

Во бројот 29 од 15 август 1957 година објавува: 
Одлука за данокот на промет на хмел. 
Во бројот 30 од 22 а(вгуст 1957 година објавува 

само одлуки на народните одбори. 
Во бројот 31 од 29 август 1957 година објавува: 
Одлука за распишување општи избори во на-

родните одбори; 
Решение за именување Републичка изборна ко.-

мисија за изборите на одборници на народните 
одбори; 

Решение за именување околиски изборни ко-
мисии за изборите на одборници на народните од-
бори во Народна Република Словенија. 

Во бројот 32 од 5 септември 1957 година обја-
вува : 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за Републичкиот собор на Народната скуп-
штина на Народна Република Словенија во 7 из-
борна единица. 

Во бројот 33 од 12 септември 1957 година обја-
вува само одлуки на народните одбори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОШЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народке Републике Боше и 
Херцеговине" во бројот 34 од 6 септември 1957 го-
дина нема службен дел. 

Во бројот 35 од 13 септември 1957 година обја-
вува: 

Наредба за одобрување практична работа ноќе 
на учениците во стопанството запослени во пекар-
ските дуќани и работилници — пекарите; 

Наредба за вршење на домашна дејност; 
Извештај од Изборната комисија на НР БиХ 

за дополнителните избори за народен пратеник на 
Републичкиот собор на Народната скупштина на 
Народна Република Босна и Херцеговина во Из-
борната околија Високо; 

Исправка на Наредбата за стопанскиот и спорт-
скиот риболов и за определување на рибини пло-
дната. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК %НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Маке-

донија" во бројот 21 од- 21 август 1957 година обја-
вува: 

Уредба за посебни услови за основање на прет-
пријатија за обработка на тутун; 

Уредба за посебни услови за основање на тран-
спортни претпријатија; 

Уредба за техничките секции за патишта; 
Уредба за изменување Уредбата за оснивање 

Републички фонд за станбена изградба; 
Одлука за овластување на Одборот за стопан-

ство да донесува акти односно дава согласност или 
одобрение во работи од надлежност на Извршниот 
совет; 

Одлука за воведување конкурс за запишување 
нови студенти во учебната 1957/58 година на Меди-
цинскиот факултет на Универзитетот во Скопје; 

Одлука за распишување општи избори за од-
борници на народните одбори; 

Решение за именување Републичка изборна ко-
мисија за одборници на народните одбори; 

Решение за определување реонот „Брдско-Сли-
вички" — општини Новаци - Битолска околија за 
подрачје на кое стрмните земјиште се загрозени од 
ерозија; 

Решение за определување реонот „Славичка 
Поле" општина Ранковци — Кумановска околија 
за подрачје на кое стрмните земјишта се загрозени 
од ерозија; 

Решение за определување реонот „Ваташа" оп-
штина Кавадарци — Тптоввелешка околија за по-
драчје на кое страните земјишта се загрозени од 
ерозија; 
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Решение за признавање на стручните испити 
на работниците на работа во угостителските прет-
пријатија и дуќани; 

Решение за именување околиски изборни ко-
мисии за избор на одборници на народните одбори. 

Исправка на Законот за избирањето и отпо-
викувањето на одборници на народните одбо-ри. 

Во бројот 2)2 од 29 август 1957 година објавува: 
Правилник за завршниот испит во мајстороките 

школи; 
Правилник за завршниот испит во стручните 

училишта со практична обука. 
Во бројот 23 од 6 септември 1957 година обја-

вува: 
Наредба за спречување и отстранување на ти-

фусот кај кокошките и белата дрскавица кај пи-
лињата; 

Исправка на Законот за подрачјата на околиите 
и општините во Народна Република Македонија. 

Во бројот 24 од 16 септември 1957 година обја-
вува: 

Решенија за давање согласност; 
Одлука за примање на завршната сметка за 

1956 година; 
Одлука за расподелба на општата норма на при-

донесот за социјално осигурување; 
Одлука за расподелба на средствата од Фон-

дот за превентивна здравствена заштита; 
Одлука -за надоместување на трошоците,, за 

здравствената заштита на уживателите на пензии 
инвалиднини; 
Одлука за определување делот на придонесот 

од Фондот за превентивна здравствена заштита кој 
влегува во Фондот за превентивна здравствена за-
штита кај Републичкиот завод; 

Одлука за применување на додајниот придонес 
за социјално осигурување за 1957 година; 

Одлука за расподелба на средствата од резер-
вата на Републичкиот фонд за здравствено реоси-
гурање за деломично покривање, на вишокот на 
расходите над приходите по завршната сметка за 
1955 година на поодделни заводи; 

Одлука за спроведување на задолжително здрав-
ствено реосигурување. 

Во бројот 25 од 27 септември 1957 година обја-
вува: 

Наредба за задолжително излегување и леку-
вање на лица болни од михоза; 

Наредба за преземање мерки за спречување и 
отстранување сакагизјата кај еднокопитниот до-
биток; 

Наредба за преземање мерки за сузбивање на 
чумата по птиците; 

Наредба за определување краишта што се сме-
таат за отсечени од сообраќајот преку зимата. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 

ГОРЕ 
„Службени лист Кародне Републико Црне Горе" 

во бројот 16 од 1 август 1957 година објавува: 
Уредба за училиштето за уметнички занаети; 
Одлука за нормите на данокот на доход за 1957 

година; 
Одлука за придонесите од сечење на приватни-

ве и задружните шуми на фондовите за унапреду-
вале на шумарството во 1967 година; , 

Одлука за утврдување на обрасците во постап-
ката на изборите за одборници на народните од-
бори на општините; 

Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за полагање на дипломскиот испит во Сред-
а т а учителска домаќинка школа. 

Во бројот 17 од 20 август 1957 година објавува: 
Одлука за измени на Одлуката за наградите, 

надоместоците и платите за постојаните функции 

на пратениците на Народната скупштина на На^ 
родна Република Ц;.га Гора; 

Решение за Заводот за физо-терапија и меди^ 
цинева рехабилитација Игало—Херцегнови какдј 
установа со самостојно финансирање; 

Решение за престанок со работата на Заводот 
за ревизија на работењето на стопанските органи^ 
зации како установи со самостојно финансирање^ 

^Во бројот 18 од 20 септември 1957 година Оби 
јавува: 

Уредба за оснивање Републичка комисија за 
физичка култура; 

Одлука за прием на свршени ученици на средч 
ни стручни училишта за студенти на Вишата педА-
гошка школа во школската 1957/58 година. 

С О Д Р Ж И Н А : страна 
534. Уредба за измени и дополненија на Уред-
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536. Одлука за отворање на пратеништво на 

Федеративна Народна Република Југо-
славија во Републиката Тунис — — — 721 

536'. Одлука за отворање на пратеништво на 
Федеративна Народна Република' Југо-
славија во Кралството Мароко — — — 721 

537. Одлука за подигање на пратеништвото 
ч на Федеративна Народна Република Ју-

гославија во Швајцарија на степен на 
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538. Одлука за подигање на пратеништвото на 
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славија во Камбоџа на степен на амба-
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стопанство — — — — — — — — 722 

541. Одлука за измени.и дополненија на Одлу-
ката за' задолжителната резерва на бан-
ките кај Народната банка — — — — 7231 

542. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за интересните норми на кредитите 
и средствата на банките кај Народната 
банка - - - - - - - - - 723' 

54^ Одлука за расподелба на приходите на 
^комуналните банки и штедилниците — — 723 

Д44. јрешение за определување височината на 
. Уделот од добивката што издавачките прет-

пријатија го издвојуваат за фондот за 
унапредување на издавачката дејност — 724 -

545. Наредба за установување на значката „На 
одличен стрелец" — — - — — — 724 

546. Наредба за измена на Наредбата за кое-
фициентите за пресметување на разли-
ката во цените при извозот и увозот на 
определени производи и услуги — — — 724 

547/Решение за измени на Решението за до-
полнение на Решението за рангот на учи-

„^ лиштата, курсевите и стручните испити 725 
548, Решение за измени на Решението за ран-
- " тот на школите и курсевите — — — 725 
5494 Решение за измена на Решението за до-

полнување на Решението за рангот на 
школите и курсевите — — — — — 725 

550. Решение за југословенските стандарди за 
кочни подлошки на шинските возила — 725 

Исправка на Упатството за условите за 
одобрување инвестициони заеми за из-
градба на кошеви за пченка без конкурс 726 
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